2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

29 juni 2017
13.30 – 16.00 uur
Vergaderzaal Kasteel Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg 1 Oegstgeest

Bij aanvang van de vergadering wordt het convenant ‘VRHM – Politie – RDOG HM – DMW ODWH ondertekend (agendapunt A.5)

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslag AB 16 maart 2017 en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)
6.
Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling
Meningvormend
A.2
Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)
1. Terugkoppeling bestuurlijk overleg Ministerie V&J
inzake frictiekosten GMK
Informatief
A.3
Huisvesting crisisruimten RCC
A.4
Rapportage systeemtest Volta
A.5
Convenant ‘VRHM – Politie – RDOG HM – ODMW – ODWH’
A.6
Informatiekaart Bio Science Park Leiden

A.7
A.8
A.9
A.10

Informatiekaart Spoort en bijlagen HSL
Evaluatie zachte piketten taakorganisatie Crisiscommunicatie
BOPZ-besluiten 2006 – 2016
Subsidie Slachtofferhulp 2016
____________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Programmabegroting VRHM 2018
B.2
Nota Reserves VRHM 2017 – 2018
B.3
Jaarstukken VRHM 2016
B.4
Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)
B.5
Benoeming lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
B.6
Begroting 2018 en meerjarenramingen Geneeskundige Hulpverlening en
deelprogramma IZB (RDOGHM)
B.7
Bestuursrapportage GHOR en deelprogramma IZB eerste periode 2017
B.8
Uitvoering distributie jodiumprofylaxe
NAZENDING

Meningvormend
B.9
Stand van zaken reorganisatie VRHM (mondeling)
Presentatie H. Zuidijk, plv. Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden
Informatief
B.10 FLO-overgangsrecht
B.11 Bestuursrapportage VRHM voorjaar 2017
B.12 Versterken uitvoering Brzo-taken door dienstverleningsovereenkomst met de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
B.13 Voortgangsrapportage STOOM in Hollands Midden 2016
B.14 Stand van zaken AED Burgerhulpverlening
_____________________
Besluitvormend
B.15 Benoeming directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
_____________________

Rondvraag
Sluiting
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3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

16 maart 2017
13.30 – 16.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Concept verslag

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 Zoeterwoude en Bodegraven
Reeuwijk. De burgemeester van Leiderdorp neemt later deel aan de vergadering. De
voorzitter heet mevrouw Rotman welkom die deelneemt aan dit overleg namens de
Provincie.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslagen AB 1 december 2016 en 23 februari 2017 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Er zijn geen mededelingen.

Meningvormend
A.1

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)
Mw. Spies blikt terug op de laatste AB-vergadering waarin voornamelijk is gesproken over
de bedrijfsvoering van de GMK. Geconstateerd is dat de GMK in toenemende mate beter
functioneert en ook de ICT.
Op dit moment is men nog steeds met drie partijen verantwoordelijk voor de financiering
en de bedrijfsvoering. Er is gestart met de gedachte dat men hier tot 1 januari 2017
gezamenlijk verantwoordelijk voor zou zijn. Nu deze verantwoordelijkheid van de twee
Veiligheidsregio’s en de politie-eenheid Den Haag doorloopt tot 2020 heeft men gevraagd
om een meerjarig beleidsplan en een meerjarige begroting. Wat de financiële
consequenties zijn tot aan 2020 zal uiterlijk in juni van dit jaar duidelijk zijn. Hierbij is
aangegeven dat deze moet passen bij de daarvoor gereserveerde middelen. Zij is van
mening dat er voldoende afspraken zijn gemaakt om de gevraagde producten op tafel te
krijgen, die vervolgens hier gedeeld zullen worden.
Dhr. Kats vraagt of er meer verteld kan worden over de geschiedenis van het oude MKA
pand. Hij heeft begrepen dat er sprake is van een verschil tussen waarde en afschrijving
en doelt hierbij op de frictielasten.

1

Mw. Spies licht toe dat deze frictielasten nog wel aan de Veiligheidsregio ‘hangen’ maar
dat men zich hierover tot het ministerie van V & J heeft gewend waar nog niets concreet
over bekend is.

Informatief
A.2

Evaluatie Regionaal Evenementencoördinatiepunt
Er zijn geen opmerkingen.

A.3.

Regionale (risico-aanpak) Evenementenplanningskalender 2017
Er zijn geen opmerkingen.

A.4

Oriëntatiepunten Duin- en recreatiegebieden
Er zijn geen opmerkingen.

A.5

Multi-werkplannen 2017 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1

Jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat
Dhr. Karssen vraagt of de reserve in de financiën een bepaalde hoogte kent of dat er een
keuze mogelijk is.
Dhr. de Gouw licht toe dat het een financiële verordening betreft op basis van bodems en
plafonds die worden vastgesteld aan de hand van risicoanalyses die vervolgens de te
hanteren marges opleveren. De ruimte tussen bodem en plafond wordt bepaald door
categorieën binnen de risico-inventarisatie. Komt men onder de bodem dan is er veelal
een verzoek tot bijstorting, gaat men door het plafond dan vindt er een terugstorting naar
gemeenten plaats.
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.

B.2

Begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
IZB
Er zijn geen opmerkingen.
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 .

B.3.

Financieel Statuut VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
het Financieel Statuut VRHM vast te stellen.
B.4.

Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van de brandweerkazernes
Naar aanleiding van het op handen zijnde onderzoek wat de varianten objectief met elkaar
moet gaan vergelijken zijn diverse vragen gesteld die, voor zover dat op dit moment
mogelijk is, zijn beantwoord. Er is met name aandacht gevraagd voor de kazernes van
Bodegraven, Leimuiden en Waddinxveen. In het laatste geval heeft één van de financiële
ambtenaren van dhr. Kats gewezen op het oefenterrein bij deze kazerne omdat men er
aan twijfelt of dit gegeven in de financiële discussie voldoende aandacht krijgt.
De voorzitter heeft de historie, alsmede de daarmee samenhangende beslissingen die
destijds zijn genomen, ter verduidelijking nogmaals toegelicht. Verder is hij van mening dat
het onderzoek niet te lang op zich moet laten wachten omdat verder uitstel tot veel
onzekerheid leidt, maar ook omdat men gebruik moet kunnen maken van de lage
rentestand als men dit plan wil uitvoeren. De lage rentestand zou er tevens voor kunnen
zorgen dat de meer individuele gevallen een minder grote rol gaan spelen in de te bepalen
koers dan verwacht.
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.

Informatief
B.5.

2e Bestuursrapportage 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening
Er zijn geen opmerkingen.

B.6.

Werkplan 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening
Er zijn geen opmerkingen.

B.7.

Vergelijk kostenniveau per Veiligheidsregio t.o.v. de Cebeon-norm
Dhr. Schoenmaker vraagt op welke wijze de normering te interpreteren valt.
De voorzitter antwoordt dat het belangrijkste punt deze momentopname is voorafgaand
aan het moment waarop men op het niveau van de Cebeon-norm zit. Deze stapsgewijze
ontwikkeling heeft men met elkaar afgesproken. Deze norm is gemeten vóórdat we op
Cebeon zitten wat uiteindelijk de belangrijkste waarde is. Vanaf 2018 zit men op deze
Cebeon-norm. Het geeft echter wel een indruk hoe groot de verschillen zijn. Hij is van
mening dat dit een interessant element is wat geleidelijk aan duidelijk maakt dat men
misschien wat dieper in moet gaan op de bedrijfsvoering van de verschillende organisaties
om meer inzicht te krijgen in hoe men het ten opzichte van elkaar doet. Kwaliteit en
vergelijkbaarheid van de Veiligheidsregio’s vindt hij dan ook een relevante vraag.

B.8.

Korpswerkplan 2017 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit 14.00 uur.
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3. bijlage

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:
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;

2017/05

2017/B01

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

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.
Jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat

23-02-2017

16-03-2017

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.

2017/B02

2017/B03

Veiligheidsregio

Begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB

16-03-2017

Veiligheidsregio

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.
Financieel Statuut VRHM

16-03-3027
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2017/B04

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
Het Financieel Statuut VRHM vast te stellen.
Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van de brandweerkazernes
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.

Pagina 3
Agendapunt 3. bijlage AB VRHM 29 juni 2017

16-03-2017

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.
Tevens dient de herziening van het organisatieplan VRHM
verwerkt te worden (ingaande 2018).
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
07-12-2017
behandeling

Agenda

Agenda

1

AB

123 30-06-2016

B.4

Kazerne Bodegraven

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

H. Meijer

In
05-10-2017
behandeling

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

In
05-07-2017
behandeling
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4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
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

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
13 juni 2017
Controlebericht NL-Alert 3 juli 2017
Op 3 juli 2017 staat een landelijk controlebericht van NL-Alert gepland. Het
primaire doel van het landelijke controlebericht is dat mensen kunnen controleren
of hun toestel staat ingesteld voor NL-Alert. Het controlebericht van 3 juli 2017
wordt net als de vorige controleberichten ondersteund door een massamediale
publiekscampagne op radio, TV, online en sociale media. De campagne heeft een
looptijd van drie weken en begint op 12 juni 2017.
Ter informatie.

2

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud
Voorstel

:
:
:
:
:

RAV Hollands Midden
3 april 2017
Jaarverslag 2016 RAV Hollands Midden Beter worden
Aanbieding jaarverslag 2016 van RAV Hollands Midden.
Ter informatie.

3

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2017
Vaststelling en verantwoording subsidie 2016
Aanbieding regionale jaarverslag 2016 van Slachtofferhulp Nederland,
werkgebied Middenwest en het landelijke jaarverslag en de jaarstukken 2016. De
bijdrage van de gemeenten in Hollands Midden was €148.956 (conform de
programmabegroting VRHM 2016). Dit bedrag is door Slachtofferhulp Nederland
verantwoord in het jaarverslag en de jaarstukken 2016 en voorzien van een
controleverklaring van de accountant (jaarrekening geeft een getrouw beeld). Er
hoeft op deze subsidie geen correctie meer plaats te vinden waardoor deze kan
worden beschouwd als vastgesteld.
Ter informatie. Een informatienotitie over de afdoening is geagendeerd voor de
vergadering van het AB op 29 juni 2017. Slachtofferhulp Nederland wordt per brief
geïnformeerd over de subsidieafhandeling 2016.

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

4

Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2017
Aanvraag subsidie 2018
Aanbieding subsidieaanvraag voor 2018 ter hoogte van € 204.566, voorzien van
jaarplan en begroting 2018 voor het werkgebied Middenwest. De gemeentelijke

1

5

6

7

8

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

bijdrage voor Slachtofferhulp Nederland van € 151.000 is opgenomen in de
concept-programmabegroting VRHM 2018 dat voor zienswijze aan de gemeenten
van Hollands Midden is aangeboden. Het bedrag voor Slachtofferhulp Nederland
wordt vastgesteld bij de vaststelling van de programmabegroting VRHM 2018.
Het Veiligheidsbureau vervult de regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke
bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland.
Ter informatie. Slachtofferhulp Nederland wordt per brief geïnformeerd over de
subsidieaanvraag 2018.
Gemeente Teylingen
Aansluiting Veiligheidshuis
De gemeenteraad van gemeente Teylingen heeft op 201 april 2017 besloten de
deelname aan het Veiligheidshuis definitief voort te zetten. Hierbij wordt aandacht
gevraagd voor de benodigde versterking van de samenwerking met het sociale
domein. Het besluit is in navolging genomen van het raadsbesluit op 18
december 2015 om onder voorwaarden, na een proefperiode van twee jaar, aan
te sluiten bij het Veiligheidshuis.
Ter informatie. De brief wordt doorgestuurd naar de coördinator Veiligheidshuis.
Baker Tilly Berk
28 maart 2017
Managementletter 2016
Aanbieding managementletter over het boekjaar 2016 waarbij de opzet, het
bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen van de
belangrijkste bedrijfsprocessen binnen VRHM kritisch zijn beoordeeld en getoetst,
zodat een oordeel gegeven kan worden over de betrouwbaarheid van de interne
informatievoorziening en de jaarrekening. Geconstateerd is dat de interne
beheersing van hoog niveau is en dat aanwezige risico's tijdig worden opgemerkt
en ondervangen. De organisatie is in hoge mate in control. De interne beheersing
voldoet aan de daaraan te stellen eisen voor een goedkeurende
controleverklaring.
Ter informatie. De managementletter is op 1 juni besproken in het Portefeuille
Overleg Middelen in aanwezigheid van de accountant.
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Veiligheidsregio’s
10 maart 2017
Landelijke basisvoorziening crisisbeheersing
Er is een toenemende behoefte onder diverse veiligheidspartners om via het
Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) netcentrisch te kunnen werken in
de crisisbeheersing. Verzoek van het Veiligheidsberaad is om het LCMS aan te
merken als landelijke basisvoorziening crisisbeheersing. Om hiertoe te kunnen
overgaan, wordt een routekaart met te maken afspraken over de (toekomstige)
governancestructuur, de financiële aspecten, de positie van het systeem en de
toegang en het beheer van de toegang tot LCMS opgesteld.
Ter informatie.
Provincie Zuid Holland
9 maart 2017
Begrotingscirculaire 2018 - 2021
Aanbieding begrotingscirculaire waarin is aangegeven waar de begroting 2018
van de VRHM aan moet voldoen. Vanaf het begrotingsjaar 2018 moeten de
begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Besluit
begroting en verantwoording (BBV-vereisten) voldoen.
Ter informatie. De vereisten zijn meegenomen in de begroting 2018.
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Uitgaand:
1

Aan
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Ministerie van Veiligheid & Justitie – Hoofd Inspectie VenJ
26 april 2017
Aanbieding rapportage systeemtest Volta
Aanbieding rapportage systeemtest Volta aan de Inspectie waarmee aan de
wettelijke, jaarlijkse verplichting is voldaan.
Ter informatie.
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6.

1. Samenvatting voorstel
Op 2 juni 2017 heeft een vergadering van het Veiligheidsberaad plaatsgevonden. Op basis van de
agenda zal de voorzitter een mondelinge terugkoppeling geven.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Vergadering
Veiligheidsberaad 2 juni
2017
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Veiligheidsbureau
VRHM,
Peter Kessels
29 juni 2017

6.

Bijlage(n):

1

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Op 2 juni heeft een vergadering van het landelijk Veiligheidsberaad / IFV plaats gevonden. Op basis
van de agenda zal de voorzitter een mondelinge terugkoppeling geven in de DB-vergadering. Indien
het verslag tijdig beschikbaar is zal het worden nagezonden.
Het resterende vergaderschema van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) in 2017:
6 oktober 2017.
15 december 2017.

4. Bijlagen
1.

Agenda Veiligheidsberaad 2 juni 2017.

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl
De stukken bij agendapunt 5. Onderzoek naar het functioneren van het Veiligheidsberaad zijn
vertrouwelijk en niet beschikbaar (ook niet in het bezit van het Veiligheidsbureau).

Vergadering: Veiligheidsberaad - BESLOTEN
Datum: 2 juni 2017, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, Hotel van der Valk, Bastion 73

Onderwerp

Bijlage

1

Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 16 december 2016

Bijlage

3

Ingekomen en verzonden stukken

Bijlage

4

Nieuws en Actualiteiten

Oplegnotitie

Thematische verdieping
5

Onderzoek naar het functioneren van het Veiligheidsberaad

Rapportage

In aanwezigheid van de onderzoekers, de heer R.J. Hoekstra en de
heer H.B. Eenhoorn, bespreekt het Veiligheidsberaad de opbrengsten
en aanbevelingen van het onderzoek. Tevens zullen afspraken
worden gemaakt over eventuele vervolgstappen.

Ter bespreking
6

Nationale Reddingsvloot

Oplegnotitie
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A.1

1. Samenvatting voorstel
Voor u ligt het concept Beleidsuitgangspunten jaarwisseling (basisdocument). Dit document vormt
het kader voor het optreden van de hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de
jaarwisseling. Deze beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in
de lokale draaiboeken. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het basisdocument
beleidsuitgangspunten jaarwisseling vast te stellen.

2.
Onderwerp:

Beleidsuitgangspunten
Jaarwisseling (basisdocument)

Opgesteld door:

Francis Stolwijk

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

OOV, gemeenten
Hollands
Midden/Haaglanden
29 juni 2017

A.1

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

L. Spies (DB)
M. van Tol/C. Aarnoudse (VD)
Dagelijks Bestuur VRH
Algemeen Bestuur VRH

Status:

Besluitvormend

Datum:

21 juni 2017
5 juli 2017

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het basisdocument Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
Naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling (2016), is in verscheidene VR gremia (VD/AB)
aangegeven dat er behoefte is aan een basisdocument Beleidsuitgangspunten dat voor langere
termijn wordt vastgesteld. Eventuele aanvullingen of wijzigingen tussentijds zullen in de lokale
driehoek/ het district college worden behandeld.
Het document zal op 21 juni 2017 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het DB VRH. De
reactie uit dit overleg wordt mondeling ingebracht op 29 juni 2017.
Aansluitend zal het document ter besluitvorming worden aangeboden aan het AB VRH van 5 juli
2017.
Het vastgestelde basisdocument Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling zal ter kennisname worden
aangeboden aan de leden van het RBO.

5. Kader
Dit beleidsdocument vormt het uitgangspunt voor het eenduidig optreden van hulpdiensten,
openbaar ministerie en de 28 gemeenten in de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden.
Leidend uitgangspunt: een goed en ordelijk verloop van de jaarwisseling in de regio door

verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het zoveel
mogelijk voorkomen –dan wel beperken- van letsel en materiele schade. De jaarwisseling dient
feestelijk van aard maar wel beheersbaar te zijn, in een omgeving waarin de hulpdiensten op een
veilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten.

6. Consequenties
Het document Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling ligt ten grondslag aan de draaiboeken
jaarwisseling van de afzonderlijke gemeenten in de regio Haaglanden. Om de gemeenten de kans
te geven de beleidsuitgangspunten te verwerken in de draaiboeken wordt ervoor gezorgd de
uitgangpunten vóór de zomer in de betreffende gremia te behandelen.

7. Aandachtspunten
1.

-

Verschillen t.o.v. vorig jaar:
De beleidsuitgangspunten zijn ter verduidelijking in paragrafen verdeeld;
De uitgangspunten zijn tekstueel aangevuld en uitgebreid om wat meer duiding te geven;
Enkele beleidsuitgangspunten zijn bij elkaar gevoegd;
Paragraaf 3 ‘Jaarwisseling 2014-2015’ uit het stuk van vorig jaar komt niet terug in het
basisdocument;
Uitgangspunten 3, 7, 9, 15, 17 en 21 zijn nieuw.

2. Verschillen t.o.v. het document dat in het HO is gepasseerd:
- Inhoudelijk: punt 4: “…. Dit gebeurt onder aansturing van het district” is weggelaten
- Inhoudelijk: punt 22 is toegevoegd
3. Het document betreft een basisdocument. Dit betekent dat tussentijdse aanvullingen en
wijzigingen in de lokale driehoek/ het district college zullen worden behandeld.

8. Implementatie en communicatie
Het document zal op 1 juni worden besproken in het OOV overleg en zal in de algemeen besturen
van beide veiligheidsregio’s worden vastgesteld. Dit wordt vervolgens meegenomen naar de
betreffende gemeentes die dit kader gebruiken als richtlijn voor de lokale draaiboeken jaarwisseling.

9. Bijlagen
Document Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling.

10. Historie besluitvorming
Dit document betreft een aangepaste versie van het document van 2016.
22 mei 2017: VD VRHM
01 juni 2017: Netwerk OOV
06 juni 2017: VD VRH
08 juni 2017: DB VRHM
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Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling
Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, politie Eenheid
Den Haag
1. Inleiding
De beleidsuitgangspunten jaarwisseling vormen het kader voor het optreden van hulpdiensten en
gemeenten en Openbaar Ministerie voor, tijdens en na de jaarwisseling. (Sub)lokaal maatwerk is het
vertrekpunt, omdat daarmee het meest effectief kan worden ingespeeld op de lokale aard en
omvang van de oud- en nieuwproblematiek. Echter, de intensieve samenwerking tussen
hulpdiensten en gemeenten bij de voorbereiding van de jaarwisseling maakt dat afstemming en
coördinatie wenselijk of op sommige punten zelfs noodzakelijk is. Verder kan afstemming van
beleidsuitgangspunten helpen bij het voorkomen van waterbedeffecten. Deze beleidsuitgangspunten
voorzien in die behoefte.
2. Samenwerking
Voor alle hulpdiensten geldt dat de jaarwisseling traditioneel de drukste nacht van het jaar is, al
moet daarbij worden opgemerkt dat al enkele jaren op een aantal punten sprake is van een dalende
trend in het werkaanbod. Toch worden alle diensten nog steeds tijdens de jaarwisseling overvraagd
en moeten de diensten de hulpverzoeken prioriteren, ook in aanloop naar de jaarwisseling.
De meldkamer in De Yp is (ook) gedurende de jaarwisseling het zenuwcentrum van de operatie voor
brandweer, politie en geneeskundige kolom in beide Veiligheidsregio’s. De impact van de
jaarwisseling houdt zich immers niet aan geografische grenzen van gemeenten, veiligheidsregio’s of
politiedistricten.
De beleidsuitgangspunten vormen het uitgangspunt voor het eenduidig optreden door hulpdiensten,
Openbaar Ministerie en de 28 gemeenten in de Veiligheidsregio’s Haaglanden (VRH) én Hollands
Midden (VRHM). Dit komt de effectiviteit van de aanpak ten goede, bevordert de daadkrachtige
aanpak van (dreigende) ordeverstoorders, bevordert de transparantie voor burgers en voorkomt dat
bewoners uitwijken naar een naburige gemeente met andere (ruimere) tolerantiegrenzen.
De in dit document geformuleerde beleidsuitgangspunten zijn afgestemd met:
- de dienstdoende AC’s brandweer (Hgl en HM), AC’s GHOR (Hgl en HM), AC Bevolkingszorg
(Hgl en HM) en AC politie tijdens de jaarwisseling;
- de ambtelijke voorbereiders van de multidisciplinaire partners in beide veiligheidsregio’s die
betrokken zijn bij de voorbereiding op de jaarwisseling;
- de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de 28 gemeenten, via het netwerk OOV;
- alle districtsadviseurs, de relevante stafadviseurs en de leden van SGBO van de politie
eenheid Den Haag;
- het Openbaar Ministerie;
- de veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden als
onderdeel van het besluitvormingsproces.
3. Beleidsuitgangspunten
Het leidende uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.
Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het
zoveel mogelijk voorkomen – dan wel beperken – van letsel en materiële schade. De jaarwisseling
dient feestelijk van aard maar wel beheersbaar te zijn, in een omgeving waarin de hulpdiensten op
een veilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten.
In overleg met alle samenwerkende partijen zijn als gezamenlijk kader en daarmee in feite als
“ondergrens” onderstaande beleidsuitgangspunten geformuleerd, waarbij overigens als uitgangspunt
blijft gelden dat de (inhoudelijke keuze tot het nemen van) maatregelen altijd onder
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Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, politie Eenheid
Den Haag
verantwoordelijkheid vallen van het lokaal bevoegd gezag. Zo kunnen aanvullend op onderstaande
uitgangpunten op (boven) lokaal niveau -al dan niet gericht op één of meerdere specifieke locaties
en/of evenement(en)- in goed overleg betrokken partijen nadere afspraken worden geformuleerd.
Voor dit (lokale) maatwerk zijn de regionale beleidsuitgangspunten echter richting bepalend.

Regionale uitgangspunten
Voorbereiding
1.

De voorbereiding van maatregelen is zorgvuldig, integraal, met nadrukkelijke aandacht voor
risico-inventarisatie en planmatige aanpak vanuit gemeentelijk of sub-lokaal niveau; risico’s
en aantasting van leefbaarheid, openbare orde en (brand)veiligheid zijn centrale termen;

Handhaving openbare orde
2. De gemeente voorziet in de periode rond de jaarwisseling in adequaat toezicht op en beheer
van gebouwen met een publieke functie (zoals scholen, club- en buurthuizen) en overige,
leegstaande bouwwerken waarbij sprake is van een zeker risico op brandstichting. Indien
gemeente geen beheerder is treedt de gemeente hierover in overleg met de
eigenaar/beheerder, waarbij in acute situaties ook dwangmiddelen toegepast kunnen
worden;
3. De gemeente voorziet in aanloop naar de jaarwisseling in de inzet van alle beschikbare
handhavingscapaciteit, door middel van BOA’s, met als doel samen met de politie te kunnen
handhaven op overlast en afsteken van vuurwerk buiten de afsteektijden.
4. Brandweer, politie en gemeente zetten, op aan te wijzen locaties en/of gemeenten,
zogeheten ‘treinen’ in op de avond/nacht van de jaarwisseling die tot doel hebben de schade
als gevolg van brand te beperken.
5. Een informatie-gestuurde en gerichte aanpak van de plaatsen/personen waar criminaliteit en
crimineel gedrag zich concentreren (hot shots, hot groups, hot spots), door:
- Het gericht benaderen van personen die bij een voorgaande jaarwisseling zijn
aangehouden (in geval van jongeren, tevens de ouders), eventueel in aansluiting op
lokale afspraken over een Persoonsgebonden aanpak (PGA) en in aansluiting op het
investeren in groepen jongeren gedurende het hele jaar;
- Een actieve handhaving van door de rechter opgelegde maatregelen als gevolg van
misdragingen tijdens een voorgaande jaarwisseling;
- Toepassing van cameratoezicht, dat immers ook als effect kan hebben dat daders uit de
anonimiteit gehaald worden. Over cameratoezicht in de openbare ruimte specifiek voor
de jaarwisseling, aanvullend op regulier cameratoezicht, worden in de lokale driehoek
nadere afspraken gemaakt;
- Waar mogelijk en wenselijk worden (pro)actief en consequent tijdelijke
(bestuursrechtelijke- / strafrechtelijke) maatregelen ingesteld op bepaalde
locaties/personen, bijvoorbeeld door het instellen van een gebiedsverbod via een
preventieve last onder dwangsom en/of toepassing van de Overlastwet (wet MBVEO) onder regie van de gemeente of het Openbaar Ministerie- en een door de rechter
opgelegd gebieds-/locatieverbod;
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6. De politie gaat bij de jaarwisseling uit van een gefaseerd en proportioneel politieoptreden.
Een gefaseerd optreden houdt in, dat in eerste instantie door geüniformeerd personeel
wordt opgetreden in geval van mogelijke wanordelijkheden. Indien wanordelijkheden
aanhouden, dan wel grootschalig worden, kan de mobiele eenheid (ME) optreden. De politie
probeert altijd personen te blijven aanspreken op hun gedrag. Het beleid is erop gericht om
in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isoleren en aanhouden van de
ordeverstoorders. Als dit door omstandigheden niet of niet voldoende mogelijk is, wordt
ernaar gestreefd groepen van bepaalde plaatsen te verwijderen of te verspreiden. Conform
de regulier geldende beleidskaders rond de inzet van de ME (Fase 1, 2 en 3) geeft de
burgemeester op voorhand toestemming voor de aanwezigheid van de ME in zijn/haar stad
en de inzet van de ME, ook in geval van fase 3. Als de situatie zich voordoet dat ME fase 3
moet worden ingezet en er is geen tijd om dit nog vooraf aan het bevoegd gezag te melden,
dan wordt deze zo spoedig mogelijk achteraf geïnformeerd;
Schade buitenruimte
7. Containerbranden hebben een negatieve invloed op zowel de openbare orde als de fysieke
veiligheid in de directe omgeving en de hulpverleningscapaciteit. Tevens kunnen de kosten
als gevolg van de schade fors zijn. Vanuit dat oogpunt kan de gemeente (al dan niet in
overleg met de eigenaar/beheerder indien dit is uitbesteed) met name op lokaal
vastgestelde risicolocaties waar nodig en mogelijk (ondergrondse) containers en
vuilnisbakken afsluiten of verwijderen, of draagt zorg voor andere preventieve en/of
conserverende maatregelen ter beperking van inzet. Daartoe wordt in overleg tussen
gemeente, brandweer, politie en evt. beheerders van deze materialen gezamenlijk gekeken
naar de mogelijkheden voor het beheer en de preventieve maatregelen t.a.v. de
(ondergrondse) containers. De gemeente communiceert tijdig over de afsluiting en de extra
ophaaltijden van het vuilnis;
8. De gemeente treedt consequent, eenduidig en daadkrachtig op bij schadeverhaal en
sancties, maar is daarbij vaak afhankelijk van OM en politie (bijv. registratie van schade en
daders), die daarom eveneens consequent, eenduidig en daadkrachtig hierin dienen op te
treden;
Burgerparticipatie
9. Bewoners worden waar nodig betrokken bij een feestelijke en beheerste jaarwisseling, van
actieve burgerparticipatie gaat immers een preventieve werking uit. Gemeenten kunnen
voor, tijdens en na de jaarwisseling actief burgerparticipatie bevorderen indien dit naar
verwachting meerwaarde biedt. Denk hierbij aan lokale initiatieven als
buurtinterventieteams, versterking toezichtfunctie in de eigen woonomgeving, de
organisatie van een straatfeest, etc.;
Agressie tegen medewerkers met een publieke taak
10. De overheid hanteert actief beleid ten aanzien van agressie en geweld tegen medewerkers
met een publieke taak. Bij agressie, geweld en belemmering van uitvoering van taken geldt,
in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie, een actief handhavingsbeleid. Politie
faciliteert het veilig optreden van de hulpdiensten in risicogebieden, o.a. door begeleiding en
bescherming bij het optreden in deze risicogebieden. Geweldszaken tegen medewerkers met
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een publieke taak komen in aanmerking voor (super)snelrecht en tevens is het beleid dat het
OM in dergelijke zaken een verhoogde (verdubbelde) strafmaat eist. De hulpdiensten vinden
het belangrijk dat er t.o.v. de medewerkers met een publieke taak te allen tijde sprake is van
snelrecht. Door of namens de medewerker wordt hiervan aangifte gedaan. Het doen van
aangifte wordt vanuit de eigen organisatie gestimuleerd;
Vuurwerk gerelateerd
11. De afsteektijden van vuurwerk zijn, conform de landelijke wetgeving, beperkt tot de periode
tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur.
12. De politie verbaliseert bij het voorhanden hebben, vervaardigen, verhandelen en/of afsteken
van ieder stuk eigengemaakt (zwaar) vuurwerk. Indien dit gebruik ook een bedreigende
situatie oplevert voor personen of dieren volgt een strafrechtelijke aanpak. Het Openbaar
Ministerie Den Haag streeft er naar de oud en nieuw gerelateerde zaken welke niet voor het
(super)snelrecht in aanmerkingen komen, binnen enkele maanden na de jaarwisseling te
verwerken. Zo veel als mogelijk worden de zaken via ZSM afgehandeld, zeker als de zaak
afgedaan wordt met een strafbeschikking of een TOM-zitting) taakstraf Openbaar
Ministerie).
13. De omgevingsdiensten (namens gemeenten), brandweer en politie controleren en
handhaven gericht op vuurwerkverkooppunten;
14. Voor carbid schieten geldt geen generiek verbod (afsteken valt niet onder Vuurwerkbesluit).
In gemeentelijke verordeningen kunnen regels worden gesteld met betrekking tot dit soort
activiteiten. De dienstdoende gemeentelijke boa's controleren alle locaties tijdens het carbid
schieten op de voorwaarden opgenomen in de APV;
15. Gemeenten kunnen vuurwerkvrije gebieden aanwijzen. Handhaven van het afsteekverbod is
een zaak van gemeenten en politie. De handhavingscapaciteit is evenwel beperkt. Bij het
instellen van de vuurwerkvrije zones is het van belang de praktische uitvoerbaarheid ervan
voor ogen te houden. Bij het instellen van vuurwerkvrije zones dient te worden gelet op de
praktische uitvoerbaarheid door beperkte handhavingscapaciteit. Actieve communicatie
vanuit de gemeente omtrent het instellen van de vuurwerkvrije zones werkt positief in het
gevoel van verantwoordelijkheid door de burgers;
16. Vanuit het oogpunt van veiligheid (risico’s van bijvoorbeeld het spelen met vuurwerk dat niet
is afgegaan etc.) draagt de gemeente zorg voor het zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling
(laten) opruimen van vuurwerkresten; de gemeente maakt hierin gebruik van de aanwezige
buurtinitiatieven (schoonveegacties, etc.) en stimuleert burgers het vuurwerk zelf op te
ruimen (bijvoorbeeld door het verspreiden van vuurwerk-opruimzakken);
Vreugdevuren
17. Gelet op de niet geringe gevolgschade en risico’s hanteert de gemeente terughoudend beleid
ten aanzien van vreugdevuren. Daar waar vreugdevuren toch worden toegestaan maken
gemeente, politie en brandweer op lokaal niveau vooraf afspraken met de organisator(en)
over de gezamenlijke aanpak;
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Vuurstapels
18. De richtlijn voor de afmeting van vuurstapels = 5x5x3 meter (lxbxh). De vuurstapels worden
niet voor 0.00 uur afgestoken;
Evenementen
19. De overheid faciliteert c.q. werkt in beginsel niet mee aan de organisatie van activiteiten
waar eerder problemen bij zijn geconstateerd. Indien de overheid wel medewerking
verleent, gelden (strakke/aangescherpte) tolerantiegrenzen;
Communicatie
20. De gemeente informeert proactief de samenleving over
(a) risico’s die bij een oud en nieuwviering horen,
(b) het met elkaar beperken van schade aan materialen in de openbare ruimte,
(c) de medeverantwoordelijkheid van burgers voor het feest dat zij willen vieren,
(d) de (over)belasting van de (meldkamers van de) hulpverleningsdiensten, waardoor
hulpverleners niet altijd binnen de gestelde tijd ter plaatse kunnen zijn.
Eventueel faciliteren veiligheidsregio’s door het aanbieden van een eenduidige
communicatieboodschap die de gemeente kan inzetten in de communicatie naar hun
burgers;
21. Communicatie verloop jaarwisseling: lokaal: op 1 januari dient vóór 12.00 uur een overzicht
van de cijfers omtrent het verloop van de jaarwisseling per gemeente beschikbaar te zijn.
Regionaal: de veiligheidsregio’s versturen op 1 januari een gecombineerd persbericht van
politie, brandweer, GHOR en omgevingsdiensten. Aan de hand van een vooraf opgesteld en
kolommenbreed gedeeld format worden de door deze diensten verzamelde cijfers omtrent
het verloop van de jaarwisseling gezamenlijk naar buiten gebracht. Van belang hierbij is een
gezamenlijke communicatiestrategie, met daarbij heldere afspraken over de gebruikte cijfers
en de verantwoordelijkheid omtrent de communicatie1;
Evaluatie
22. De veiligheidsregio’s stellen na de jaarwisseling een multidisciplinaire (politie, brandweer,
GHOR, gemeenten en omgevingsdiensten) evaluatie op. Deze evaluatie vindt plaats aan de
hand van een gezamenlijk format dat tenminste gebaseerd is op de voorliggende
beleidsuitgangspunten jaarwisseling. Deze evaluatie wordt ter kennis gebracht van het
Algemeen Bestuur van beide Veiligheidsregio’s.
Bovenstaande beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in de
lokale draaiboeken.
4. Besluitvorming
De actualiteiten in de vorm van aanvullingen op het basisstuk ‘beleidsuitgangspunten’ worden aan
de algemeen besturen van beide veiligheidsregio’s ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast worden
de beleidsuitgangspunten jaarwisseling ter informatie ingebracht in het Regionaal Bestuurlijk Overleg
1

Een gezamenlijk format communicatie jaarwisseling wordt momenteel behandeld in een werkgroep.
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(RBO), het afstemmingsoverleg van alle burgemeesters in de politie-Eenheid Den Haag. Daarmee
wordt recht gedaan aan de ambitie de voorbereiding op de jaarwisseling gezamenlijk vorm te geven
en de regieverantwoordelijkheid van de gemeenten hierin.
De beleidsuitgangspunten vormen de regionale bandbreedte van de maatregelen, waarbinnen
(sub)lokaal maatwerk mogelijk is. U kunt dit document, eventueel aangevuld met lokaal maatwerk,
bekrachtigen in de districtscolleges of in uw lokale bestuursoverleg (zoals de driehoek en de
bilaterale overleggen tussen burgemeester en brandweer). Ook kunt u overwegen de (regionale)
uitgangspunten voor de aanpak, na vaststelling door het lokaal gezag, te delen met de
gemeenteraad, eventueel in combinatie met de lokale plannen.
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A.2

1. Samenvatting voorstel
In 2014 is de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) aan de Rooseveltstraat in Leiden verhuisd naar
De Yp in Den Haag. Deze verhuizing heeft plaatsgevonden in de aanloop naar de Landelijke
Meldkamerorgansiatie (LMO). In het hiervoor opgestelde landelijke Transitieakkoord is bepaald dat
het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) de frictiekosten van de veiligheidsregio’s draagt. De
overige partijen in de GMK – politie en ambulance (RAV) – dragen hun eigen kosten.
Door de VRHM is een objectieve berekening van de frictiekosten opgesteld (op basis van een taxatie
door een externe deskundige). Volgens deze berekeningswijze is het verschil tussen de boekwaarde
en de marktwaarde (de frictiekosten) van de leegstaande GMK ongeveer € 4 miljoen, waarvan
volgens de vastgestelde verdeelsleutel uit het landelijke Transitieakkoord € 0,8 miljoen voor rekening
van de veiligheidsregio komt. De veiligheidsregio wil dat V&J deze frictiekosten vergoed.
Ambtelijk kon over de verrekening van de frictiekosten geen overeenstemming worden bereikt met
V&J. Daarom heeft op 15 mei jl. een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen mevrouw Raaphorst
(programmadirecteur meldkamer V&J) en de heer Lenferink en mevrouw Spies. De uitkomst van dit
gesprek is dat de berekeningswijze van de frictiekosten door de veiligheidsregio wordt erkend door
V&J.

2. Algemeen
Onderwerp:

Overleg V&J frictiekosten
oude GMK

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Veiligheidsregio /
Veiligheidsbureau /
Peter Kessels
29 juni 2017

A.2

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
In 2014 is de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) aan de Rooseveltstraat in Leiden verhuisd naar
De Yp in Den Haag. Deze verhuizing heeft plaatsgevonden in de aanloop naar de Landelijke
Meldkamerorgansiatie (LMO). In het hiervoor opgestelde landelijke Transitieakkoord is bepaald dat
het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) de frictiekosten van de veiligheidsregio’s draagt. De
overige partijen in de GMK – politie en ambulance (RAV) – dragen hun eigen kosten.
Door de VRHM is een objectieve berekening van de frictiekosten opgesteld (op basis van een taxatie
door een externe deskundige). Volgens deze berekeningswijze is het verschil tussen de boekwaarde
en de marktwaarde (de frictiekosten) van de leegstaande GMK ongeveer € 4 miljoen, waarvan
volgens de vastgestelde verdeelsleutel uit het landelijke Transitieakkoord € 0,8 miljoen voor rekening
van de veiligheidsregio komt. De veiligheidsregio wil dat V&J deze frictiekosten vergoed. Het verschil
tussen boekwaarde en marktwaarde is te verklaren door het feit dat de GMK als meldkamer is
gebouwd en er aanzienlijke verbouwingen plaats moeten vinden om de meldkamer als kantoorruimte

in gebruik te nemen. Dit, en de specifieke situering in een brandweerkazerne/regionaal crisiscentrum,
maken het pand ook niet aantrekkelijk voor derden.
Na drie ambtelijke overleggen kon over de verrekening van de frictiekosten geen overeenstemming
worden bereikt met V&J. Daarom heeft op 15 mei jl. een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen
mevrouw Raaphorst (programmadirecteur meldkamer V&J) en de heer Lenferink en mevrouw Spies.
De uitkomst van dit gesprek is dat de berekeningswijze van de frictiekosten door de veiligheidsregio
wordt erkend door V&J. Verder zijn er door V&J nadere voorwaarden gesteld aan de (meerjaren)
begroting en het beleidsplan van de nieuwe, gezamenlijke meldkamer De Yp. Hiermee dient de
veiligheidsregio inzicht te geven in de mate waarin de nieuwe meldkamer voldoet aan het landelijk
kader samenvoegingen zoals opgenomen in de landelijke Notitie Heroriëntatie LMO en de mogelijke
besparingen. Deze punten worden op dit moment verwerkt in de nieuwe (meerjaren) begroting en
beleidsplan van de gezamenlijke meldkamer De Yp. De begroting en het beleidsplan staan
geagendeerd voor de bestuurlijke stuurgroep De Yp op 28 juni a.s. Met de overige partijen (politie en
RAV) vinden op dit moment overleggen plaats over hun deel van de frictiekosten. Zolang deze
gespreken niet zijn afgerond voldoen deze partijen hun financiële verplichtingen (huurverplichting)
t.a.v. de (leegstaande) GMK. Een oplossing voor de frictiekosten van de GMK is daarom voor alle
betrokken partijen een win-win-situatie.
Indien V&J, politie en ambulance bereid zijn hun deel (respectievelijk € 0,8, € 2,2 en € 0,9 miljoen)
van de frictiekosten van de GMK te dragen, kan de veiligheidsregio de leegstaande GMK in gebruik
nemen als kantoorruimte (op basis van de berekende boekwaarde). De verwachting is dat hierover
rond de zomervakantie meer duidelijkheid komt.
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A.3

1. Samenvatting voorstel
Naar aanleiding van de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) VRHM naar De Yp
in Den Haag in 2014, is onderzocht of de crisisruimten Regionaal Operationeel Team (ROT) en
Regionaal Beleidsteam (RBT) ook niet ondergebracht kunnen worden in De Yp in Den Haag. Gelet
op het ontbreken van operationele noodzaak en de aanzienlijke kosten van een verhuizing, heeft het
Dagelijks Bestuur op 8 juni 2017 besloten de crisisruimten te blijven huisvesten op het Regionaal
Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Huisvesting crisisruimten
RCC

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Veiligheidsbureau
Peter Kessels
29 juni 2017
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J.W.E. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

Toelichting
Gelet op het ontbreken van operationele noodzaak en de aanzienlijke financiële consequenties van
een verhuizing naar de meldkamer De Yp in Den Haag, heeft het Dagelijks Bestuur op 8 juni 2017
besloten om de crisisruimten voor Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal BeleidsTeam
(RBT) te blijven huisvesten op het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden.
Bij de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) VRHM in Leiden naar de
gecombineerde meldkamer De Yp in Den Haag in 2014, is bestuurlijk verzocht te onderzoeken of ook
een verhuizing van de crisisruimten voor Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal
BeleidsTeam (RBT) wenselijk c.q. noodzakelijk is. Tot de verhuizing van de meldkamer waren de
crisisruimten en de meldkamer gehuisvest op het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) in Leiden.
Een belangrijke voorwaarde bij dit onderzoek was dat de bestaande werkwijzen in ROT en RBT ook
zouden worden gefaciliteerd op De Yp. Deze werkwijzen hebben zich, volgens alle betrokkenen,
bewezen in de praktijk en zijn kenmerkend voor de goede samenwerking binnen de VRHM. In het
onderzoek is uiteraard ook gekeken naar de mogelijkheden om de werkwijzen van de beide
veiligheidsregio’s nader op elkaar af te stemmen. Geconstateerd is dat dit voor nu een brug te ver is,
o.a. gelet op de verschillen in ontwikkeling en implementatie van netcentrisch werken in de
crisisbeheersing en de positionering van de actiecentra t.o.v. het ROT.
Voor zowel het ROT als het RBT zijn programma’s van eisen opgesteld. Om aan deze programma’s
van eisen te kunnen voldoen zouden de bestaande crisisruimten voor ROT en RBT op De Yp, die in
gebruik zijn bij de Veiligheidsregio Haaglanden en de gemeente Den Haag (de crisisruimte van het
Gemeentelijk BeleidsTeam van Den Haag is de RBT-ruimte van de Veiligheidsregio Haaglanden),
aangepast moeten worden. Het gaat hierbij om facilitaire/ICT-voorzieningen en bouwkundige

aanpassingen. De kosten hiervoor bedragen € 332.175,-- plus een versnelde afschrijving van de
boekwaarde (€ 121.818,86) van de huidige crisisruimten op het RCC in Leiden. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar de notitie Verhuizing ROT/RBT Roosevelstraat naar de Yp van de
Politie Eenheid Den Haag (bijlage 1). Met name het onderzoek naar de noodzakelijk facilitaire/ICTvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen heeft enige vertraging opgelopen door werkdruk en
andere prioriteiten.
Ook de operationele consequenties van een verhuizing van de crisisruimten naar De Yp zijn
onderzocht. Belangrijk punt hierbij is het contact tussen meldkamer en crisisruimten. Voor de
verhuizing van de meldkamer naar De Yp waren meldkamer en crisisruimten gezamenlijk gehuisvest
op het RCC in Leiden. Geconstateerd is dat de communicatie tussen meldkamer en crisisruimten na
de verhuizing van de meldkamer, geen problemen heeft ondervonden. Dit komt o.a. door de
versterking van informatiemanagement en het gebruik van LCMS. In operationeel opzicht is het wel
van belang dat het ROT en RBT in elkaars nabijheid zijn gehuisvest. Dit heeft te maken met de rol
van de operationeel leider in beide crisisteams.
Bij de operationele consequenties is ook gekeken naar opkomsttijden e.d. Geconstateerd is dat de
huidige werkwijze en bezetting van de verschillende piketgroepen gemodelleerd is op de werkwijze
en opkomst op het RCC in Leiden. Bij een verhuizing naar De Yp moet opnieuw gekeken worden
naar de werkwijze en bezetting om een tijdige opkomsttijd te kunnen waarborgen.
Resumerend kan geconstateerd worden dat voor een verhuizing van de crisisruimten geen
operationele noodzaak bestaat. Hierbij moet wel de volgende aantekening worden gemaakt ten
aanzien van de capaciteit van de politie. Door het besluit van de politie om het SGBO (vanaf GRIP 2:
het ROT-actiecentrum politie) permanent te huisvesten op De Yp, kan de Algemeen Commandant
Politie niet het SGBO voorzitten én aanwezig zijn in het ROT op het RCC in Leiden. In de praktijk
betekent dit dat een extra Algemeen Commandant Politie nodig is. Deze werkwijze heeft voor- en
nadelen: enerzijds een extra schakel tussen ROT en actiecentrum, anderzijds meer focus op het werk
in ROT en actiecentrum. De politie heeft aangegeven deze werkwijze te kunnen continueren, als de
crisisruimten op het RCC in Leiden blijven.
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt het bestuur van de veiligheidsregio de locatie van de
crisisruimten ROT en RBT. Ook met de komst van de Landelijke MeldkamerOrganisatie (LMO)
verandert dit niet.
De crisisbeheersingsorganisatie, de locatie van het RCC/crisisruimten en de multidisciplinaire
processen zijn vastgesteld in het Regionaal CrisisPlan VRHM (RCP).
In het transitieakkoord LMO (herbevestigd in de recente notitie Heroriëntatie LMO) is opgenomen dat
het bestuur van de veiligheidsregio (financieel) verantwoordelijk is en blijft voor de crisisruimten ROT
en RBT, ook bij een verhuizing. Eventuele (aanvullende) verbindingsmiddelen tussen de meldkamer
De Yp in Den Haag en de crisisruimten op het RCC in Leiden zijn voor rekening van de minister.
De kosten van een verhuizing van de crisisruimten naar De Yp in Den Haag bedragen € 332.175.
Deze kosten dienen verdeeld te worden over de betrokken partijen, te weten de Politie Eenheid Den
Haag en de beide veiligheidsregio’s. Over de eventuele verdeelsleutel heeft geen nader (bestuurlijk)
overleg plaatsgevonden. De versnelde afschrijving van de boekwaarde (€ 121.818,86) van de huidige
crisisruimten op het RCC in Leiden, komt geheel voor rekening van de VRHM. Dit bedrag staat los
van de lopende afhandeling van de frictiekosten van de leegstaande meldkamer op het RCC in
Leiden.
In het regionaal beleidsplan is de meldkamer “de startmotor” van de crisisbeheersing genoemd. De
samenvoeging van de meldkamers is een katalysator geweest voor de samenwerking tussen de
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beide veiligheidsregio’s. Deze samenwerking zal zich ook in de komende jaren doorzetten. Dit
betekent dat het besluit van het Dagelijks Bestuur om de crisisruimten niet te verhuizen, geen
eindpunt is. De verdere samenwerking zal, naar verwachting, over enkele jaren leiden tot een nieuwe
heroverweging van dit besluit.

Bijlagen
-

Notitie Verhuizing ROT/RBT Roosevelstraat naar de Yp van de Politie Eenheid Den Haag (d.d. 12
januari 2017).
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Bijlage(n)

Onderwerp

Notitie verhuizing ROT/RBT Rooseveltstraat naar de Yp.
Inleiding
Naar aanleiding van eerdere besluitvorming met betrekking tot de verhuizing van de GMK Hollands
Midden naar de Yp is de gedachte ontstaan om ook de crisisruimten van de Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM) te vestigen in de Yp. In de geest van deze gedachte zijn diverse notities
geschreven waarin randvoorwaarden en consequenties van een verhuizing van het Regionaal
Commando Centrum (RCC) van de Rooseveltstraat naar de Yp werden uiteengezet 1. Op basis van
genoemde notities is impliciet besloten dat de verhuizing plaatsvindt, mits aan de gestelde
voorwaarden kan worden voldaan.
1. Beoogd resultaat
Dit document dient als basis voor een besluit door het bestuur van de veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden over het in gebruik nemen van een gezamenlijke RCC en RBT
ruimte in de Yp. Deze notitie heeft als doel inzicht te geven in de huidige stand van zaken en de
(financiële) benodigdheden om de verhuizingen te realiseren.

2. Gevraagde beslissingen VRH/VRHM
- Een bestuurlijk besluit te nemen over de verhuizing van de crisisruimten VRHM naar De Yp in
Den Haag.

3. Gezamenlijk ROT/RCC
3.1 Een gezamenlijke RCC ruimte
In de analyse die in 2014 is uitgevoerd binnen de disciplines van de VRHM komt naar voren dat bij
geen van de betrokken disciplines de strikte noodzaak bestaat om de crisisruimten van de VRHM
over te plaatsen naar de Yp, bezien vanuit de eigen operationele processen. Wel acht men de
verhuizing wenselijk, mits hierbij aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze hebben

1

1. Verhuizing crisisruimten VRHM, 14 juli 2014, Eric Stijger, VRHM; 2. Notitie VRH Aanpassing
RCC De Yp, 6 november 2015, Arthur Haijer, Politie-eenheid Den Haag; 3. Stand van zaken
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totstandkoming voorstel Verhuizing Crisisruimten, 25 juni 2015, Eric Stijger, VRHM; 4. Programma
van Eisen ROT/RBT ruimte, VRHM.
vooral betrekking op de huidige staat van de faciliteiten en techniek in de Yp in relatie tot de
werkprocessen van de crisisorganisatie van de VRHM.
3.2 Huidige situatie
Werkwijze: in geval van opschaling in Hollands Midden vanaf GRIP 2 komt in de huidige situatie
een ROT op in Leiden. In geval van opschaling bij de Veiligheidsregio Haaglanden(VRH) komt een
ROT op in de Yp.
Veiligheidsregio Hollands Midden
De huidige RCC ruimte op de eerste verdieping van de Rooseveltstraat is een redelijk nieuwe
ruimte (aangepast in 2010). Een groot voordeel van deze ruimte is dat de leiding en de backoffice
binnen eenzelfde ruimte is gesitueerd. Dit betekent dat afstemming binnen het ROT optimaal is
georganiseerd. De RCC ruimte wordt als voorbeeldruimte gebruikt voor verscheidene
veiligheidsregio’s in het land.
Veiligheidsregio Haaglanden
Het RCC in de Yp is in 2013 in gebruik genomen door de VRH en is gesitueerd op de 9e
verdieping. Omdat deze ruimte niet regulier gebruikt wordt, zijn voor de waarborg op de functionele
beschikbaarheid van de ICT infrastructuur afspraken gemaakt met de Dienst Regionaal
Operationeel Centrum (DROC) van de politie, die verantwoordelijk is voor het beheer op de ICT
middelen. In het RCC zijn actiecentra ingericht ten behoeve van monodisciplinaire
werkzaamheden. Elke sectie heeft zeggenschap over het gebruik en toegang tot het eigen
actiecentrum. Deze ruimte is eerder gezamenlijk gebruikt door de beide veiligheidsregio’s tijdens
de NSS.
De ROT ruimte bevindt zich in de nabijheid van de meldkamer.
3.3 Gewenste situatie
3.3.1 Voorwaarden
Kijkend naar de vereiste aanpassingen die nodig zijn om het ROT voor beide veiligheidsregio’s te
kunnen faciliteren (facilitair, ICT, bouwkundig) kan worden voorzien in de behoefte van een
gezamenlijke ROT ruimte op de Yp.
De verhuizing van de ROT ruimte is afhankelijk van de inrichting van de ruimtes (bruikbaarheid van
de ruimte/ technische aanpassingen).
-

-

De VRHM hanteert kwaliteitseisen aan de hand van een programma van eisen (PvE) voor
zowel de ruimte als de benodigde hulpmiddelen om de bij de VRHM gebruikelijke
werkwijze te kunnen toepassen.
De VRHM hanteert continuïteitseisen zodat bij voorkomende gelijktijdigheid van incidenten
altijd een ROT en RBT ruimte voor de VRHM beschikbaar is.
Kosten/baten afweging: er vindt een afweging plaats van kosten en baten t.o.v. de huidige
kosten, de mogelijke versnelde afschrijving van de huidige ruimten en de mogelijke
vergoeding die V&J verstrekt ten behoeve van achterblijvende crisisruimten 1.

In het Programma van eisen ROT, opgesteld in 2015 door VRHM, staan in hoofdlijnen de
specificaties van de benodigde technische voorzieningen zoals kantoorautomatisering en

1

Stand van zaken totstandkoming voorstel Verhuizing Crisisruimten, 25 juni 2015, Eric Stijger,
VRHM
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communicatie- en presentatiemiddelen vermeld. Uitgangspunten zijn de huidige voorzieningen
voor het ROT, de door de VRHM gehanteerde werkwijze en het gebruik door het ROT van de
VRHM vanaf GRIP 2 conform het Regionaal Crisisplan van de VRHM. Het Programma van eisen
ROT is bijgevoegd bij deze notitie.
Een beschrijving van een vernieuwde indeling van de ruimte in de Yp is bijgevoegd.
3.3.2 Aanpassingen
Op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen is in goed
overleg met de beide veiligheidsregio’s gekomen tot een overzicht van aanpassingen van de
toekomstige ruimte en de bijbehorende kosten.
Om het inhuizen van het ROT van de VRHM in de Yp mogelijk te maken, dient op drie onderdelen
actie te worden ondernomen:
1. Facilitaire voorzieningen
2. ICT-voorzieningen
3. Bouwkundige aanpassingen
Ad. 1 Facilitaire voorzieningen
Voor een goed functioneel gebruik van de ROT-ruimte in de Yp dienen de medewerkers van de
VRHM van dezelfde voorzieningen gebruik te kunnen maken als de huidige gebruikers. Hieronder
valt gebruik van voorzieningen zoals de kantine, repro, kasten en koffieautomaten. Tevens dienen
zij te beschikken over een ITRS-pas voor toegang tot het gebouw en de naast het gebouw gelegen
parkeervoorziening. De ROT-ruimte dient primair ter beschikking te staan aan het ROT. Hierover
dient afstemming plaats te vinden met de andere gebruikers van het RCC. De kosten die
verbonden zijn aan het beschikbaar stellen van de genoemde faciliteiten vallen onder de reguliere
exploitatiekosten.
Ad. 2 ICT-voorzieningen
De ICT-voorzieningen betreffen uitbreiding, vervanging en verbetering. Het netwerk dient geschikt
te worden gemaakt voor de voorzieningen van de VRHM. Er dient een verbetering in het WIFI
netwerk te worden gemaakt, waarbij naast een dedicated wifi voor het netwerk, er ook een
gescheiden wifivoorziening voor persoonlijke apparatuur aanwezig is, die tevens dienst kan doen
als back up-faciliteit. De meldkamerfaciliteit dient uitgebreid te worden zodat deze ook bij multi –
inzet voldoende capaciteit heeft. Er dienen technische voorzieningen voor de informatiemanager te
worden getroffen. Het aantal vaste computerwerkplekken dient te worden uitgebreid en laptops
vervangen.
Ad. 3 Bouwkundige aanpassingen
Er dienen in het RCC drie ruimtes te worden aangepast. De huidige RCC ruimte dient te worden
uitgebreid, zodat een “buitenring” met werkplekken geplaatst kan worden ten behoeve van de
backoffice. De buitenring is facultatief te gebruiken. In het midden van deze buitenring is een
positie voor de informatiemanager voorzien. Bij deze opstelling kunnen beide VR op hun eigen
werkwijze opereren. De SGBO-ruimte dient door de toename van het aantal functionarissen te
worden uitgebreid. De meldkamer heeft door de toename van onder meer de staf Bewaken &
Beveiligen en een meldkamercoördinator behoefte aan meer werkplekken. Deze ruimtes kunnen
worden gerealiseerd door een aantal wanden aan te passen.
3.4 Financiële consequenties
Onderstaande bedragen zijn genomen uit de notitie ‘Aanpassing RCC de Yp’, 2015. 2 Genoemde
bedragen zijn als richtlijn ook nu van toepassing.

2

Notitie VRH Aanpassing RCC De Yp, 6 november 2015, Arthur Haijer, Politie-eenheid Den Haag
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3.4.1 Investeringskosten
Kosten Facilitaire-/ICTaanpassingen
6 x meldtafel (excl. tafel en installatie)
10 x tafels
Verplaatsen 4 meldkamer tafels
Installatie
Avex aanpassingen ROT
38 laptops (incl. implementatie)
Wifi aanpassing
Esri platform (incl. installatie)
Communicator t.b.v. alarmering
Totale kosten facilitair/ICT (incl. btw)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.000
10.000
8.000
5.000
25.000
24.000
5.000
75.000
25.000
239.580

Kosten bouwkundige aanpassingen
Elektrische installaties
€
Klimaatbeheersing
€
Inventaris/meubilair
€
Wanden/vloer incl. sloop
€
Totale kosten bouwkundige aanpassingen (incl. btw)
Totale kosten (incl. BTW.)

€

10.049
6.655
24.817
51.074
€ 92.595

332.175

3.4.2 Verdeling van de kosten
Een voorstel is de verhouding te stellen op Politie 50%, VRH 25%, VRHM 25%. Deze
verdeelsleutel komt overeen met de verhouding die is aangehouden met de verhuizing van de
GMK Hollands Midden naar de Yp.
4. Gezamenlijke RBT ruimte
4.1 Huidige situatie
Veiligheidsregio Hollands Midden
De RBT (Regionaal Beleidsteam) ruimte op de begane grond op de Rooseveltstraat in Leiden biedt
ruimte aan 20 personen (standaard), en is uit te breiden naar maximaal 30 plaatsen.
Veiligheidsregio Haaglanden
De VRH maakt voor het RBT gebruik van een ruimte op de 8e verdieping van de Yp. Dit is de vaste
verdieping van de VRH (GHOR, VRH OV en CM) de gemeente en de Liaison Officer VRH. De
huidige RBT ruimte biedt ruimte aan 12 personen (uit te breiden naar 16 personen). Deze ruimte
dient tevens als BT-ruimte van Den Haag en als uitwijk voor de BT’s van de andere gemeente
binnen Haaglanden.
4.2 Gewenste situatie
Op dit moment kan een gezamenlijke RBT ruimte niet zonder meer worden gefaciliteerd. Dit heeft
onder meer te maken met verschillende uitgangspunten van de veiligheidsregio’s m.b.t. het
gebruik/ de gebruikers van de RBT ruimte en daarmee met het benodigde aantal beschikbare
plaatsen.
In de VRHM is het huidige beleid dat tijdens een GRIP 4 situatie alle betrokken burgemeesters
aanschuiven bij het RBT. Dit houdt in dat er maximaal 19 burgemeesters plaatsnemen in de RBT
ruimte, met daarbij de benodigde ondersteuning.
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De beoogde gezamenlijke (R)BT ruimte op de Yp is in gebruik bij de gemeente Den Haag om ten
tijde van crisis als GBT te kunnen worden ingezet.
4.2.1 Voorwaarden
Er is gekeken naar de frequentie van het samenkomen van een RBT in de veiligheidsregio. Een
RBT is ongeveer 1 keer in de 2 a 3 jaar bijeen, waarbij niet altijd sprake is van een volledige
bezetting met alle burgemeesters. De vraag die hierbij gesteld kan worden: is het nodig om een
complete ruimte hierop vast in te richten?
4.2.2 Aanpassingen
Theoretisch is er een kleine kans dat er zich een incident voordoet, waarbij in beide
veiligheidsregio’s wordt opgeschaald en er gelijktijdig behoefte ontstaat aan ruimte voor een GBT
(VRH, GRIP 3) en een RBT (VRHM GRIP 4), dan dient er een separate 2 e RBT locatie binnen de
Yp te worden gecreëerd.
De beschikbaarheid van een ruimte op de Yp is gegarandeerd. Vanwege het huidige
schuivingsplan en huisvestingsgerelateerde ontwikkelingen kan momenteel geen specifieke ruimte
worden aangewezen. Echter, de inrichtingseisen, ICT vereisten en gevraagde vergaderfaciliteiten
volgens het Programma van Eisen (bijgevoegd) kunnen met zekerheid worden gefaciliteerd; dit is
beoordeeld door de afdeling Huisvesting van de Eenheid Den Haag. Op het moment dat het RBT
wordt bijeengeroepen zal de ruimte worden voorzien van de benodigde inrichting/faciliteiten zoals
verwoord in genoemd programma. Tevens is het een optie een deel van de inventaris vanuit de
Rooseveltstraat mee te verhuizen naar de Yp.
Algemeen: op de Yp geldt het beleid: operationele noodzaak gaat voor reguliere werkzaamheden.
Dit houdt in dat er wordt gegarandeerd dat de ruimtes die nodig zijn om een ROT/RBT te draaien,
onmiddellijk beschikbaar komen voor respectievelijk een ROT of RBT.
4.3 Financiële consequenties
4.3.1 Investeringskosten
Vanwege het feit dat er momenteel geen specifieke ruimte kan worden aangeduid, is het volgens
Huisvesting niet mogelijk een gerichte begroting op te stellen. Derhalve wordt vooralsnog een
richtbedrag van € 50.000 aangehouden.
4.3.2 Verdeling van de kosten
Een voorstel is de verhouding te stellen op Politie 50%, VRHM 50%. Deze verhouding komt voort
uit het feit dat de het gebruik van deze RBT ten gunste komt van de VRHM en de VRH geen
gebruik maakt van deze ruimte.
Deze verdeelsleutel komt overeen met de verhouding die is aangehouden met de verhuizing van
de GMK Hollands Midden naar de Yp.
5. Algemene financiële aspecten
5.1 Versnelde afschrijving HM
Wanneer een verhuizing daadwerkelijk plaatsvindt, is het noodzakelijk dat er een versnelde
afschrijving van de boekwaarde van de ROT ruimte aan de Rooseveltstraat plaatsvindt. De
resterende afschrijvingstermijn is vijf jaar. Volgens de Staat van Activa van de VRHM hebben de
crisisfaciliteiten in Leiden per 31-12-2016 nog een boekwaarde van € 121.818,86. Dit is het bedrag
wat versneld afgeschreven dient te worden.
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5.2 Subsidies/ bijdragen
De inrichting van RCC’s valt buiten de scope van de LMO en maakt daarmee geen deel uit van het
Transitieakkoord Landelijke Meldkamerorganisatie. Daarmee blijven de RCC’s van de
veiligheidsregio’s en dienen ten aanzien van de inrichting en huisvesting afzonderlijke afspraken
gemaakt te worden met de veiligheidsregio’s. In het verleden hadden de korpschefs van de
politiekorpsen Haaglanden en Hollands Midden zelf direct de beschikking over (financiële)
middelen. Met de komst van de nationale politie is dit veranderd. Vragen met financiële
consequenties op het gebied van Facilitair management, HR-management en IV-management
dienen op landelijk niveau aan het betreffende managementonderdeel te worden gesteld. Op
landelijk niveau zullen besluiten moeten worden genomen over investeringsaanvragen.
De exploitatiekosten van de crisisruimten van de VRH zijn uitgesloten van dekking via het
Transitieakkoord. Dit betekent dat de VRHM deze kosten zelf zal moeten dragen. Hetzelfde geldt
voor kosten die samenhangen met het aanpassen van de crisisruimten in de Yp en het ontsluiten
van de eigen datanetwerken van de VRHM. Daar staat tegenover dat kosten die samenhangen
met het in stand houden van de ‘uitgeplaatste’ meldkamer’ wel onder de financiële afspraken
vallen van het Transitieakkoord. Concreet betekent dit dat indien de VRHM een videoconferencing
faciliteit zou willen faciliteren in het RCC in Leiden, de kosten hiervan onder de dekking van het
Transitieakkoord vallen3.

3

Informatienotitie VRHM Verhuizing crisisruimten VRHM, 14 juli 2014, Eric Stijger.
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Bijlage 1

Programma van eisen ROT
Als onderdeel van de verkenning van de mogelijkheden voor het verhuizen van de crisisruimten
van de VRHM vanuit het RCC in Leiden naar de de Yp in Den Haag, is het onderstaande
programma van eisen opgesteld. Dit PvE gaat in op de inrichting en de bijhorende faciliteiten van
de ROT ruimte voor de VRHM. Uitgangspunten hierbij zijn de huidige voorzieningen voor het ROT,
de door de VRHM gehanteerde werkwijze en het gebruik van de ruimte door het ROT van de
VRHM vanaf GRIP 2 conform het Regionaal Crisisplan van de VRHM.
Dit PvE gaat slechts in hoofdlijnen in op de specificaties van de benodigde technische
voorzieningen, zoals kantoorautomatisering, communicatie- en presentatiemiddelen. Ten aanzien
van deze middelen zijn de precieze specificaties nog nader te bepalen.
1

Algemeen
• Voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein (15 plaatsen)
• Directe toegang tot gebouw/verdieping/ruimte
• Toiletruimten in nabijheid ROT en ruimte
• Vitale middelen/systemen hoog geplaatst in verband met overstromingsrisico

2

Ruimte/Inrichting
• Voldoende gedimensioneerd om aan de volgende inrichtingseisen te voldoen;
• Voldoende plaatsingsruimte voor vergadertafel en counters (zie hieronder);
• Voldoende loopruimte is tussen vergadertafel en counters (minimaal 1,5 meter);
• Voldoende afstand van vergadertafel tot projectieschermen/LED schermen;
• Vrije zichtlijnen van vergadertafel en counters op projecties;
• Geluiddempende vloer- en wandafwerking;
• Zon/daglichtwering cq. Inkijk werende middelen (teams en schermprojecties zijn niet
van buiten niet zichtbaar).
• Dimbare verlichting
• Maximale benutting van bouwhoogte (m.b.t. plaatsing schermen)
• Voldoende kastruimte voor plannen/procedures, vergaderbenodigdheden en
kantoorartikelen.
• Gegarandeerde stroomvoorziening en telefonie;

3

Vergaderfaciliteiten
• Hoefijzer- of U-vormige vergadertafel met 11 plaatsen, met vaste indeling, als volgt
verdeeld:
• Voorzitter (OL) aan het hoofd
• Rechts: 2 x IM, 3 x AC’s/Liaisons
• Links: 5 x AC’s/Liaisons
• Vergaderstoelen
• Vanaf alle posities aan tafel zicht op centrale projecties
• Geluidsversterking op alle vergaderposities of via centraal systeem
• Stroom/data/USB/geluidsaansluitingen in de tafel (hoeveelheid en type nader te
bepalen)

4

Werkcounters
• Zes gescheiden werkcounters met elk twee werkplekken voor monodisciplines, per
werkplek voorzien van:
• PC (dubbele schermen) of laptopaansluiting
• twee data-aansluitingen
7
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

twee telefoonaansluitingen
voldoende stroompunten voor externe bronnen (inclusief twee op het werkblad)
Centrale werkcounter voor sectie Informatiemanagement met drie werkplekken;
gepositioneerd achter vergaderposities van OL en IM;
geluid beperkende vormgeving van counter;
per werkplek een vaste PC met twee schermen;
per werkplek een telefoonaansluiting
voldoende data-aansluitingen en stroompunten (twee op de counter)
voldoende werkruimte (naast toetsenbord)
Bedienings/en schakelmogelijkheden vanaf deze counter van alle PC/laptops naar
centrale presentatieschermen.

5

Presentatiemiddelen
• Drie naast elkaar geplaatste projectieschermen of LED schermen met onderling
uitwisselbare beelden, te bedienen vanaf de IM counter;
• Afmeting circa 200cm x 150cm per scherm;
• Apart LED TV scherm met Digitenne of projectiemogelijkheid op de schermen via PC;
Schakelpaneel met besturingssysteem voor het schakelen van PC’s/laptops naar
presentatieschermen;
• Audiosysteem gekoppeld aan presentatiemiddelen voor geluid bij het beeld;
• Stille multi-function kleurenprinter in de ruimte nabij IM counter Whiteboardruimte
minimaal 10m2.

6

ICT en Netwerkbehoeften
• Beschikbaarheid van alle netwerken in de ruimte van alle betrokken diensten, dwz
koppeling met locatie VRHM in Rooseveltstraat Leiden;
• Stabiele, goed bereikbare WiFi op de gehele verdieping met ruime bandbreedte (nader
te bepalen);
• Vrije, onbeperkte toegang tot Internet;
• Digitale televisieaansluiting met bepaalde tv (nieuws)zenders, projecteerbaar op
schermen;
• Vaste PC’s met twee schermen elk, voor iedere werkplek op alle counters;
• Afwijkende, ‘zware’ PC voor ROT plotter met o.a.:
- dubbele processor; uitgebreide grafische kaart; groot intern geheugen.
• Netwerk/stroom/audio aansluiting in vergadertafel en mogelijkheid voor koppeling aan
presentieschermen vanaf vergadertafel;

7

Communicatiemiddelen
• Per werkplek op elke counter een looptelefoon met vast nummer;
• Cameraposities in de ruimte tbv OTO- en videoconferencing doeleinden;
• Geluidsversterking aan de vergadertafel;
• Voorbereide beeld en geluid verbinding met RBT ruimte;
• Mogelijkheid van vastleggen audio van vergaderingen, gekoppeld aan
geluidsversterking.

Programma van eisen RBT
Onderstaand PvE gaat in op de inrichting en de bijhorende faciliteiten van de RBT ruimte voor de
VRHM. Uitgangspunten hierbij zijn de huidige voorzieningen voor het RBT, de door de VRHM
8
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gehanteerde werkwijze en het gebruik van de ruimte door het RBT van de VRHM vanaf GRIP 2
conform het Regionaal Crisisplan van de VRHM. Dit PvE gaat slechts in hoofdlijnen in op de
specificaties van de benodigde technische voorzieningen, zoals kantoorautomatisering,
communicatie- en presentatiemiddelen. Ten aanzien van de genoemde ICT en audiovisuele
presentatiemiddelen, zijn de precieze specificaties nog nader te bepalen.
1. Algemeen
• Voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein (RBT 30 plaatsen);
• Directe toegang tot gebouw/verdieping/ruimte;
• Toiletruimten in nabijheid RBT ruimte;
• Vitale middelen/systemen hoog geplaatst in verband met overstromingsrisico.
2. Ruimte/Inrichting
• Voldoende gedimensioneerd om aan de volgende inrichtingseisen te voldoen;
• Voldoende plaatsingsruimte voor vergadertafel en counter (zie hieronder);
• Voldoende loopruimte rond de vergadertafel en tussen counter (minimaal 1,5 meter);
• Voldoende afstand van vergadertafel tot projectieschermen/LED schermen;
• Vrije zichtlijnen van vergadertafel en counter op projecties;
• Geluiddempende vloer- en wandafwerking;
• Zon/daglichtwering cq. Inkijk werende middelen (teams en schermprojecties zijn niet
van buiten niet zichtbaar);
• Dimbare verlichting;
• Maximale benutting van bouwhoogte (m.b.t. plaatsing schermen);
• Voldoende kastruimte voor plannen/procedures, vergaderbenodigdheden en
kantoorartikelen;
• Gegarandeerde stroomvoorziening en telefonie;
3. Vergaderfaciliteiten
• Hoefijzer- of U-vormige vergadertafel met standaard 20 plaatsen, uit te breiden naar
maximaal 30 plaatsen;
• Vergaderstoelen;
• Vanaf alle posities aan tafel zicht op centrale projecties;
• Geluidsversterking op alle vergaderposities of via centraal systeem;
• Stroom/data/USB/geluidsaansluitingen in de tafel (hoeveelheid en type nader te
bepalen);
4. Werkcounters
• Werkcounter voor sectie Informatiemanagement met twee werkplekken;
• geluidbeperkende vormgeving van counter;
• per werkplek een vaste PC met twee schermen;
• per werkplek een looptelefoon;
• voldoende data-aansluitingen en stroompunten (twee op de counter);

•
•

voldoende werkruimte (naast toetsenbord);
Bedienings/en schakelmogelijkheden vanaf deze counter naar centrale
presentatieschermen.
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5. Presentatiemiddelen
• Drie naast elkaar geplaatste projectieschermen of LED schermen met onderling
uitwisselbare beelden, te bedienen vanaf de IM counter;
• Afmeting circa 175cm x 125cm per scherm;
• Apart LED TV scherm met digitenne of projectiemogelijkheid op de schermen via PC;
Schakelpaneel met besturingssysteem voor het schakelen van PC’s/laptops naar
presentatieschermen;
• Audiosysteem gekoppeld aan presentatiemiddelen voor geluid bij het beeld;
• Stille multi-function kleurenprinter in de ruimte nabij IM counter; Whiteboardruimte
minimaal 10m2.
6. ICT en Netwerkbehoeften
• Beschikbaarheid van alle netwerken in de ruimte van alle betrokken diensten, d.w.z.
koppeling met locatie VRHM in Rooseveltstraat Leiden;
• Stabiele, goed bereikbare WiFi op de gehele verdieping met ruime bandbreedte (nader
te bepalen);
• Vrije, onbeperkte toegang tot Internet;
• Vaste PC’s met twee schermen elk, voor de twee werkplek van de IM-counter;
• Netwerk/stroom/audio aansluiting in vergadertafel en mogelijkheid voor koppeling aan
presentieschermen vanaf vergadertafel;

•
•
•
•
•

7. Communicatiemiddelen
Per werkplek op elke counter een looptelefoon met vast nummer;
Cameraposities in de ruimte t.b.v. OTO- en video conferencing doeleinden;
Geluidsversterking aan de vergadertafel;
Voorbereide beeld en geluid verbinding met ROT ruimte.
Mogelijkheid van vastleggen audio van vergaderingen, gekoppeld aan
geluidsversterking.
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1. Samenvatting voorstel
Op 1 februari 2017 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Volta) gehouden. Hiermee voldoet
de VRHM aan de wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding te
oefenen. De resultaten van de systeemtest zijn door bureau Trimension weergegeven in de
rapportage ‘systeemtest Volta’.

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

Rapportage systeemtest
Volta
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

VRHM
Joes Anema
29 juni 2017

A.4

Bijlage(n):

2

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 6 april 2017 besloten om
1. de rapportage ‘systeemtest Volta’ vast te stellen;
2. de rapportage ‘systeemtest Volta’ door te sturen naar de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ);
3. de Veiligheidsdirectie te verzoeken te kijken welke aanbevelingen voortkomen uit de systeemtest
en in de voortgangsrapportage aan te geven welke acties hieraan worden gekoppeld.
Achtergrond organiseren systeemtest
Op woensdag 1 februari 2017 is er binnen de VRHM een systeemtest Volta georganiseerd. Met deze
systeemtest voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding in zijn geheel en in onderlinge samenhang te beoefenen. Doel van de systeemtest
is om het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding inzichtelijk te
maken. De Inspectie Veiligheid en Justitie neemt de toetsingsresultaten op in de ‘Staat van de
Rampenbestrijding’.
In het ‘Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding’ dat ontwikkeld is door de Inspectie, staan alle
wettelijke eisen en niet-wettelijke toetsingspunten die aan de veiligheidsregio’s gesteld worden en die
door de Inspectie worden onderzocht en waar in de Staat van de Rampenbestrijding 2020 een
oordeel over wordt gegeven.
De Inspectie VenJ controleert of de regio’s haar taken goed vervullen. Dat doet zij onder meer door
de gegevens van de regio’s te verwerken in de Staat van de rampenbestrijding. Het door de VRHM
opgeleverde rapport wordt niet door de Inspectie VenJ aangeboden aan de minister.
Op grond van artikel 2.5.1 van het Besluitveiligheidsregio’s (Bvr) is de veiligheidsregio verplicht
jaarlijks een systeemoefening te houden om te zien of de hoofdstructuur in zijn geheel goed
functioneert.

4. Implementatie en communicatie
Na de besluitvorming in het DB zal de rapportage worden verspreid binnen de VRHM onder de
verschillende multidisciplinaire werkgroepen en crisisfunctionarissen.
Naast de rapportage bedoelt voor de inspectie, heeft Trimension nog een tweede rapportage
opgeleverd met waarnemingen die gedaan zijn in de diverse deelnemende teams. Deze
waarnemingen maken geen onderdeel uit van het toetsingskader, maar kunnen wel bruikbare
aanbevelingen bevatten om de voorbereiding op en uitvoering van de crisisbeheersing te verbeteren.
De aanbevelingen van zowel het toetsingskader als die van de waarnemingenrapportage worden
onder leiding van de Veiligheidsdirectie geanalyseerd en voorzien van een advies dat voorgelegd
wordt aan het bestuur.

5. Bijlagen
Rapportage systeemtest Volta, 1 februari 2017
Aanbiedingsbrief Inspectie Veiligheid & Justitie

2
Agendapunt A.4 AB VRHM 29 juni 2017

Evaluatie systeemtest VOLTA
Veiligheidsregio Hollands Midden

15-03-2017
Uitgevoerd door:
A. van Lohuijzen MA
C.P.H. Verkade MSc

deze tekst maakt deze pagina printbaar, maar is onzichtbaar bij het printen

copyright 2017
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze
dan ook zonder voorafgaande toestemming van Trimension BV.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
1

Inleiding

7

2

Meldkamer
2.1 Feitelijk verslag

8
8

2.2

9

Vragen vanuit het toetsingskader
2.2.1
2.2.2

3

4

5

6

Alarmering
Informatiemanagement

9
13

Commando Plaats Incident (CoPI)
3.1 Feitelijk verslag verrichtingen CoPI

16
16

3.2

Vragen vanuit het toetsingskader

17

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

17
17
18
19

Alarmering
Opschaling
Organisatie
Informatiemanagement

Regionaal Operationeel Team (ROT)
4.1 Feitelijk verslag verrichtingen ROT

22
22

4.2

Vragen vanuit het toetsingskader

23

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

23
24
25
26

Alarmering
Opschaling
Organisatie
Informatiemanagement

Team bevolkingszorg (TBz)
5.1 Feitelijk verslag verrichtingen TBz

31
31

5.2

Vragen vanuit het toetsingskader

33

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

33
33
34
35

Alarmering
Opschaling
Organisatie
Informatiemanagement

Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam (BT/ RBT)
6.1 Feitelijk verslag verrichtingen BT

38
38

6.2

Vragen vanuit het toetsingskader

38

6.3

6.2.1 Alarmering
Feitelijk verslag verrichtingen RBT

38
39

6.4

Vragen vanuit het toetsingskader

40

6.4.1
6.4.2
6.4.3

40
40
41

Alarmering
Wet Veiligheidsregio’s
Informatiemanagement

7

Resultaten systeemtest 2017
7.1 Grafische weergave scores

43
43

8

Conclusies en aanbevelingen
8.1 Conclusies en aanbevelingen 2017 per onderdeel

44
44

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

Organisatie
Alarmering
Opschaling
Informatiemanagement
Wet Veiligheidsregio’s

44
44
45
45
47

3

deze tekst maakt deze pagina printbaar, maar is onzichtbaar bij het printen

Bijlage A Afkortingenlijst

49

Inhoudsopgave

5

Hoofdstuk 1

1

Inleiding

Inleiding

Op 1 februari 2017 heeft in de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) de jaarlijkse
systeemtest plaatsgevonden. De voor u liggende rapportage is opgesteld op basis van de
waarnemingen van de waarnemers tijdens de systeemtest en de gegevens uit de gebruikte
digitale systemen (GMS en LCMS). Dit document bevat een feitelijke beschrijving van wat
de verschillende teams gedurende deze activiteiten hebben gedaan en wat dit betekent
voor de verschillende onderdelen van het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en
Justitie (IVenJ). Dit toetsingskader gaat uit van de volgende vier hoofdonderwerpen:
Alarmering;
Opschaling;
Organisatie;
Informatiemanagement.
Hiernaast wordt, omdat er is opgeschaald naar GRIP 4, ook gekeken naar het onderdeel
‘Wet Veiligheidsregio’s’.
De hoofdstukken twee tot en met zes gaan in op de verrichtingen van de teams en
functionarissen die tijdens de systeemtest actief zijn geweest. Aan de systeemtest deden
leden van de volgende multidisciplinaire teams mee:
Regionaal Beleidsteam (RBT);
Gemeentelijk Beleidsteam (BT);
Operationeel
team
(ROT),
met
stafsecties
brandweer,
politie,
GHOR,
informatiemanagement en bevolkingszorg;
Team Bevolkingszorg (TBz);
Commando Plaats Incident (CoPI);
De meldkamer (GMK).
In hoofdstuk zeven staan de resultaten van de systeemtest weergegeven. Hierin is per
onderdeel van het toetsingskader door middel van een percentage weergegeven hoe de
VRHM heeft gepresteerd tijdens de systeemtest. In hoofdstuk acht staan de
overkoepelende aanbevelingen en conclusies weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de in
hoofdstuk zeven weergegeven resultaten en zijn opgesteld in lijn met de eisen die in het
toetsingskader worden gesteld. Bijlage A bevat tenslotte een afkortingenlijst.
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2

Meldkamer

2.1

Feitelijk verslag

Alarmering eenheden en opstart incident

De systeemtest start om 09:05 uur met meldingen over een brand en een explosie. Op
basis van de eerste meldingen wordt direct opgeschaald naar middelbrand. Om 09:12 uur
besluit de CaCo tot opschalen naar GRIP 1. De alarmering voor GRIP 1 start direct (09:12
uur). De CaCo controleert of de burgemeester van Bodegraven wordt geïnformeerd. Om
09:24 uur komt de melding van de GHOR binnen over het aantal slachtoffers. Opschaling
volgt conform GGB code 10. Om 09:31 uur komt de GRIP 2 alarmering door via de Hoofd
Officier van Dienst van de Brandweer en om 09:34 uur wordt vanuit de meldkamer de
GRIP 2 alarmering gestart. De melding van rondvliegende gasflessen wordt besproken. In
verband met de eigen veiligheid van hulpverleners wordt gekozen voor een ruimere
afzetting rond het brongebied. De CoPI-locatie wordt verplaatst. De CaCo doet de check of
de burgemeester wordt bijgepraat over de situatie. Om 09:35 uur wordt GGB code 20
gegeven door de meldkamer. Om 09:54 uur wordt GGB code 30 gegeven, maar er is geen
duidelijk beeld van de slachtoffers. Meer ambulances worden ingezet en het
calamiteitenhospitaal wordt geactiveerd. Om 09:58 verzoekt de Meetploegleider twee
WAS-palen te activeren. Conform de WAS-procedure wordt automatisch opgeschaald naar
GRIP 3. Om 10:00 uur belt de Operationeel Leider. Hij stemt de aandachtspunten met de
CaCo af, waaronder het slachtofferbeeld. Hij stelt GRIP 4 voor in verband met het
effectgebied dat zich uitstrekt tot en met Reeuwijk en Gouda. Om 10:04 uur wordt
daadwerkelijk GRIP 3 gealarmeerd via de meldkamer. Dit is vijf minuten na het besluit tot
opschalen bekend is op de meldkamer. Om 10.09 uur komt de opdracht tot GRIP 4
alarmering binnen via de Operationeel Leider. Om 10:09 uur wordt GRIP 4 gealarmeerd en
in LCMS verwerkt.
Rol CaCo en verwerken van informatie in LCMS

De CaCo is vanaf de start van het incident aanwezig op de meldkamer. Om 09:07 uur
begint hij met het inwinnen van informatie aan de hand van het gms-systeem. Hij
oriënteert zich op de locatie van het incident via Google Maps. Om 09:08 uur controleert
hij de informatie vanuit de verschillende diensten. Om 09:09 uur controleert hij het beeld
van de brandweer. De meldkamer brandweer schaalt op naar middelbrand. Ook wordt de
startmal in GMS gezet. Hij controleert aansluitend de CoPI aanrijroute en stemt deze af
met brandweer, GHOR en politie. Nieuwe informatie bij de politie (ruiten in het getroffen
gebied eruit gesprongen) stemt hij weer af met de MKB en MKA. Aan de hand van de
informatie uit het gms-systeem en informatie die hij van de centralisten krijgt, vormt hij
een beeld en verwerkt dit in LCMS. Om 09:18 uur wordt de CaCo op de hoogte gebracht
van de roodbruine rook. Dit wordt verder niet gedeeld op de meldkamer. Om 09:18 uur
wordt de locatie van het CoPI gecontroleerd en wordt deze gedeeld met alle diensten. Om
09:20 uur vindt telefonisch overleg plaats met de Informatiemanager van het CoPI. De
CaCo deelt het actuele beeld met de Informatiemanager van het CoPI. Om 09:22 uur wordt
een aanvulling gedaan in het Meldkamerbeeld in LCMS en om 09:25 uur wordt een
aanvulling gedaan over de slachtoffers. Er wordt geen melding gemaakt van de roodbruine
rook. De centralist van de politie brengt informatie in over de gewonden en meldt dat er
een gewondennest wordt ingericht. Om 09:28 uur controleert de CaCo het slachtofferbeeld
bij de centralisten van de brandweer. Deze hebben geen aanvullend beeld. Er is
verschillende informatie voorhanden en geen duidelijkheid over het aantal slachtoffers. Om
09:30 uur komt de roodbruine rook weer aan de orde. Dit gegeven wordt nu in LCMS gezet
(12 minuten nadat deze informatie is ontvangen). Daarnaast wordt de meteo-informatie
aangevuld. Om 09:35 uur wordt in het meldkamerbeeld de locatie van het CoPI opnieuw
geplot. Om 09:40 uur belt de CaCo met de Informatiemanager van het CoPI over
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informatie rondom de XTC, de gasflessen en het veranderen van de CoPI-locatie. Op basis
van aanvullende informatie met betrekking tot het slachtofferbeeld vanuit de OVD-G om
09:42 uur wordt GGB-code 20 afgekondigd en direct verwerkt in LCMS. De eerste
ambulance gaat het slachtofferbeeld in kaart brengen. De klachtenplot wordt
gecontroleerd. Informatie wordt gedeeld met de informatiemanager van het ROT. Om
09:46 uur wordt het slachtofferbeeld in LCMS geüpdatet. Om 09:47 uur wordt het bericht
over de stank van het mierenzuur, nadat het bekend is op de meldkamer, gelijk in LCMS
verwerkt en wordt opgeschaald naar grote brand. Om 09:52 uur wordt de
informatiemanager van het ROT bijgepraat. Om 09:56 uur wordt GGB-code 30 in LCMS
vastgelegd en bespreekt de CaCo met de informatiemanager van het CoPI de
opvanglocatie voor de wijkbewoners. Om 10:05 uur zijn de gewondennesten in kaart
gebracht. Ze worden in LCMS ingevoerd samen met het aantal slachtoffers. Om 10:18 uur
blijkt het slachtofferbeeld nog steeds onduidelijk. De informatie wordt gecheckt bij de
informatiemanager van het CoPI. Om 10:28 uur wordt gecontroleerd of de GRIP 4
alarmering juist is doorgekomen. Niet elke gemeente heeft de alarmering gekregen. Om
10:41 uur wordt bij de brandweer gecontroleerd of de omgevingsdienst is gealarmeerd.
De aanname wordt gedaan dat het gebeurt is. Hier wordt verder niet achteraan gegaan.

2.2

Vragen vanuit het toetsingskader

2.2.1 Alarmering
Artikel
Artikel 2.2.2
1. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de
meldkamer door één leidinggevende aangestuurd.
Normering toetsingskader
Antwoord: Toelichting antwoord
Is deze functionaris benoemd in een
multidisciplinair
vastgesteld
document?
Is deze functie vanaf het moment
van
grootschalige
alarmering
ingevuld?
Voert hij de volgende drie elementen
van
zijn
taakomschrijving
uit:
1. Informatie vragen, halen en
brengen.

JA

JA

JA

In het Regionaal Crisisplan paragraaf 3.1
wordt de functie van leidinggevende op de
meldkamer (CaCo) benoemd.
Na de start van het incident pakte de CaCo
zijn rol als leidinggevende op. Daarvoor
was hij al op de meldkamer aan het werk.
De
calamiteitencoördinator
had
een
terughoudende rol. Nu was hij meer de
boodschapper, die de informatie bracht en
haalde.
•
09:07 uur: Na de start van het
incident haalt hij de eerste
informatie uit het systeem en
checkt het bij centralisten van de
MKB – MKP en MKA. Hij doet dat
bij steeds de vaste personen,
terwijl ook andere centralisten
allerlei meldingen binnen krijgen.
•
09:09 uur: Hij bepaalt direct een
veilige aanrijroute en stemt dit af
tussen
de
diensten.
Nieuwe
informatie bij de politie (ruiten in
het getroffen gebied eruit) stemt
hij weer af met de MKB en MKA.
Aan de hand van de informatie uit
het gms-systeem en informatie die
hij van de centralisten krijgt,
vormt hij een beeld en verwerkt
dit in LCMS.
•
09:18 uur: De CaCo krijgt van de
MKB
de
informatie
dat
er
roodbruine
rook
wordt
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2.
Bewaken
van
het
opschalingniveau; ervoor zorgen dat
elke
dienst
van
het
juiste
opschalingsniveau op de hoogte is.

JA

3.
Prioriteiten
stellen
in
de
(meldkamer)besluiten van de drie
diensten, knopen doorhakken in
geval van tegenstrijdige belangen
tussen
de
drie
diensten
en
afstemmen van de besluiten van de
drie diensten?

JA
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waargenomen. Deze informatie
deelt hij na ruim tien minuten en
voert het dan in LCMS in. Wel
besluit hij de opstellocatie van het
CoPI te veranderen vanwege
‘rondvliegende’ gasflessen. Deze
informatie wordt niet met het CoPI
gedeeld,
waardoor
zij
even
moeten
zoeken
naar
de
opstellocatie in het veld.
•
09:20 uur: De CaCo heeft contact
met de Informatiemanager CoPI
en deelt de informatie over de
brand en de explosies.
•
09:24 uur: Door de MKA wordt
code 10 gegeven. Gedurende het
hele
incident
was
het
slachtofferbeeld onduidelijk, ook al
werd er naar een hoger niveau
opgeschaald.
De
CaCo heeft
gedurende het incident steeds
weer
geprobeerd
een
goed
slachtofferbeeld te krijgen, echter
hij had het ook kunnen wegzetten
bij het CoPI en daar de informatie
van kunnen overnemen.
•
09:37 uur: De MKB wordt door de
Leider
CoPI
verzocht
te
organiseren dat er een NL Alert
wordt verspreid. Deze informatie
komt niet bij de CaCo terecht.
De CaCo bewaakt het opschalingsniveau
als hij daarover geïnformeerd wordt.
Zodra de informatie hem bekend is, laat
hij dat weten aan de drie centralisten
van de diensten.
•
De
overige
leden
van
de
meldkamer kunnen er via het
scherm kennis van nemen. De
CaCo kiest er niet voor met luide
stem dit bekend te maken aan
ieder lid van de meldkamer om
vervolgens
gelijk
om
de
alarmering te verzoeken. In een
van de gevallen maakte hij eerst
zijn gesprek af en geeft daarna
opdracht tot alarmering.
•
Verder raadpleegt de CaCo niet
de tabbladen van CoPI en ROT.
Als hij dat gedaan had, zou hij
gezien hebben dat een tweede
CoPI
was
ingezet
in
het
effectgebied ter ondersteuning
van het ROT.
•
10:00 uur: Bij een contact met
de OL stelt de CaCo voor op te
schalen naar GRIP 4 vanwege de
effectgebieden in Reeuwijk en
Gouda.
Prioriteiten worden gesteld. Het incident
wordt ‘gevolgd’ en die informatie wordt in
LCMS verwerkt. Dat geldt ook voor de
genomen besluiten. Prioriteiten die gesteld
werden waren een veilige aanrijroute en
een opstellocatie voor het CoPI. Toen
bleek dat die niet veilig was, is er gelijk
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een andere locatie gekozen en aan de
Leider CoPI voorgesteld. Tegenstrijdige
belangen zijn niet expliciet aan de orde
geweest.

Artikel
Artikel 2.2.3
Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige
alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met
e, en wordt de burgemeester of in het geval van artikel 39 van de wet van toepassing is, de
voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Start
de
meldkamer
na
elke
ophoging van het opschalingsniveau
binnen twee minuten de alarmering?

NEE

Wordt de burgemeester of in het
geval artikel 39 van de wet van
toepassing is, de voorzitter van de
veiligheidsregio
en
worden
de
betrokken
burgemeesters
geïnformeerd?

JA

Bij GRIP 3 duurt het langer dan twee
minuten tussen het besluit en de
alarmering vanuit de meldkamer. Door de
oefenleiding wordt aangegeven dat de
alarmering GRIP 3 wel op tijd in het
systeem is verwerkt, maar dat een kort
technisch probleem voor een vertraging
zorgde.
•
Gedurende de systeemtest wordt
om 09:12 uur door de CACO
besloten op te schalen naar GRIP
1 door de CaCo. De alarmering
voor de benodigde functionarissen
start daarna (09:12 uur).
•
Om 09:31 wordt besloten GRIP 2
af te kondigen; alarmering volgt
drie minuten later om 09:34.
•
Om
09:58
volgt
het
opschalingsbesluit GRIP 3. Hierbij
duurt het zes minuten voordat de
alarmering op de meldkamer eruit
gaat om 10:04 uur.
•
Bij het opschalingsbesluit GRIP 4
om 10:09 uur volgt de alarmering
weer
binnen
de
vereiste
tijdspanne om 10:09 uur.
De
burgemeesters
van
BodegravenReeuwijk (09:06 uur) en de burgemeester
van Leiden (10:09 uur) zijn gealarmeerd.
De burgemeester van Gouda is niet door
de meldkamer benaderd, ook niet bij GRIP
4 maar wordt wel via zijn ambtenaar
crisisbeheersing op de hoogte gebracht.
•
Om 09:15 uur, bij het eerste
contact met de Operationeel
Leider, heeft de CaCo erop
gewezen de burgemeester te
informeren. Hij heeft zelf geen
contact met de burgemeester
gehad.
•
Om 09:32 uur, bij een volgend
contact met de Hoofd Officier van
Dienst Brandweer tijdens de
opschaling naar GRIP 2, checkt de
CaCo
of
de
burgemeester
geïnformeerd is.
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Artikel
Artikel 2.2.3
2. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer
andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en
crisisbeheersing?
Normering
Worden tegelijkertijd met - of
aansluitend aan - de alarmering van
de operationele hoofdstructuur, de
andere functionarissen en eenheden
die
nodig
zijn
voor
de
rampenbestrijding
en
crisisbeheersing gealarmeerd?

Antwoord: Toelichting antwoord
JA

•
•
•

•

•
•
•

•

De meetplanleider wordt om
09:15 uur gealarmeerd.
Het NCC wordt om 09:31 uur
gealarmeerd.
De
Taakverantwoordelijke
Explosieven Verkenning wordt om
09:41 uur geïnformeerd.
Het
Calamiteitenhospitaal
in
Utrecht wordt om 09:41 uur
gealarmeerd.
De DCMR wordt om 09:12 uur
geïnformeerd.
Het Mobiel Medisch Team wordt
om 10:03 uur gealarmeerd.
10:20 uur: Opdracht vanuit het
CoPI om enkele specialisten te
waarschuwen, zoals bouw- en
woningtoezicht en het waterschap.
Dit
wordt
gedaan
door
de
meldkamer brandweer.
10:41 uur: De vraag wordt gesteld
of
de
omgevingsdienst
is
gealarmeerd. Er vindt controle
plaats en dit wordt doorgezet naar
de CaCo die hen vervolgens laat
alarmeren.

Artikel
Artikel 2.2.4
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige
alarmering geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens een zo volledig
mogelijke beschrijving van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing en aan andere functionarissen of eenheden bedoelt in
artikel 2.2.3., tweede lid.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Heeft de meldkamer een beschrijving
van het incident gereed?

JA

Is deze beschrijving schriftelijk
beschikbaar?
Worden sleutelfunctionarissen
voorzien van deze beschrijving?

JA
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JA

Alle informatie wordt per direct ingevoerd
en bijgewerkt in LCMS, wanneer dat nodig
is. Kanttekeningen hierbij zijn wel:
•
Informatie
wordt
niet
altijd
gevalideerd.
Bijvoorbeeld
om
10:16
uur:
Informatie
komt
binnen over klachten in een school
in Gouda. De naam van de school
en ook de klachten worden niet
gevalideerd.
•
De CaCo blijft zelf LCMS bijwerken
en delegeert dit niet aan een
centralist om zichzelf meer ruimte
te geven voor leidinggevende
activiteiten.
De beschrijving is schriftelijk beschikbaar
via prints van LCMS en GMS.
Wanneer
sleutelfunctionarissen
geautoriseerd zijn voor LCMS en/of GMS is
deze informatie digitaal beschikbaar.

Hoofdstuk 2
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Hiernaast
wordt
het
incident
ook
mondeling gedeeld tussen centralisten en
eenheden.

2.2.2 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en
crisisbeheersing een eigen beeld bij.
Normering
"Houden alle onderdelen a t/m e een
eigen beeld bij? Ja/ nee (dit dient
per onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
GMK

Wordt het eigen beeld aangepast als
er nieuwe informatie binnenkomt?

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

JA

De centralisten werken allemaal in GMS,
waarin alle meldingen worden verwerkt.
Verder is de plot met de startmal voor de
centralisten zichtbaar en hebben zij dit op
hun scherm staan. Hiernaast wordt vanuit
de meldkamer ook een eigen beeld in
LCMS bijgehouden.
Ja, na iedere aanpassing in het beeld
wordt
het
eigen
beeld
aangepast.
Voorbeelden hiervan zijn de stank van het
mierenzuur,
de
wijzigingen
in
de
aanrijroute en de veranderende GGBcodes.

Artikel
Artikel 2.4.2
2. Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van
een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen.
Normering

Antwoord: Toelichting antwoord

Bestaat het eigen beeld van de
onderdelen zoals bedoeld in artikel
2.1.1. onderdelen a tot en met e uit:
Beschikbare
gegevens
over
de
ontwikkeling van een incident? Ja /
nee

JA

Beschikbare
gegevens
over
de
effecten van een incident? Ja / nee

JA

De risico’s voor de veiligheid van de
hulpverleners
in
het
getroffen
gebied? Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid van de
personen in het getroffen gebied? Ja
/ nee

NEE

NEE

In het beeld in LCMS wordt melding
gemaakt van de ontwikkeling van het
incident (voorbeelden zijn de klachten die
uit de wijk blijven komen, de basisschool
waar een sterke geur naar binnen trekt,
ouders die ongerust worden).
In het beeld in LCMS wordt melding
gemaakt
van
het
slachtofferen
klachtenbeeld ten gevolge van het
incident.
Hoewel de aanrijroute wordt besproken,
wordt
niet
expliciet
vermeld
waar
hulpverleners op moeten letten.
Nee, dit wordt niet expliciet benoemd.
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De aanpak van het incident? Ja / nee

JA

De daarvoor benodigde mensen? Ja /
nee

JA

De daarvoor benodigde middelen? Ja
/ nee

NEE

In het meldkamerbeeld worden de
kladblokgegevens gedeeld. Daarin wordt
de aanpak van het incident in de tijd
weergegeven.
De diverse ingezette eenheden van de
verschillende diensten worden benoemd
(de voertuigen, sporadisch aangevuld met
functieafkortingen).
De benodigde middelen worden niet
expliciet genoemd.

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering

Antwoord: Toelichting antwoord

Zijn de gegevens van de onderdelen
zoals bedoeld in artikel 2.1.1.
onderdeel a tot en met e binnen tien
minuten verwerkt en zo mogelijk
geverifieerd: Ja / nee

Meldkamer: binnen tien minuten?

NEE

De CaCo vult LMCS bij wanneer er nieuwe
informatie beschikbaar komt. Dit gebeurt
niet altijd binnen tien minuten, omdat hij
ook zijn activiteiten als leidinggevende op
de meldkamer moet uitvoeren. Voorbeeld
hiervan is de roodbruine rook, die na 12
minuten in LCMS wordt gelogd.

Artikel
Artikel 2.4.2
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: A) de
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; B) andere bij
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de
uitvoering van hun taken en bevoegdheden en C) Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in
artikel 2.1.1. onderdeel a tot en met
e, het eigen beeld beschikbaar aan
de andere betrokken onderdelen? Ja
/ nee
Worden
de
gegevens
langs
geautomatiseerde weg beschikbaar
gesteld aan andere bij de ramp of
crisis betrokken partijen voor zover
zij deze gegevens nodig hebben voor
de
uitvoering
van
hun
taken
bevoegdheden? Ja / nee

JA

Via LCMS hebben andere onderdelen
binnen de hoofdstructuur toegang tot het
eigen beeld van de meldkamer.

JA

Gegevens die vanuit het Meldkamer in
LCMS worden gezet worden direct via
LCMS
gedeeld met de overige bij het
incident betrokken partners die middels
een liaison betrokken zijn bij één van de
teams binnen de hoofdstructuur.

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

JA

De meldkamer stelt via LCMS het eigen
beeld beschikbaar aan de IM-ROT die
verantwoordelijk is voor het totaalbeeld.

Artikel
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Artikel 2.4.3
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld.
Normering
MK: zijn besluiten, adviezen en
opdrachten gebaseerd op het actuele
beeld?

Antwoord: Toelichting antwoord
JA

Ja,
een
voorbeeld
hiervan
is
het
verplaatsen van het CoPI op basis van de
plot in LCMS (de reikwijdte van het
effectgebied).

Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven,
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel
2.4.3 opnieuw geformuleerd.
Normering
Wordt het niet overnemen of
onvolledig uitvoeren van een advies
of opdracht teruggekoppeld naar de
opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht door
de opdrachtgever geherformuleerd?

Antwoord: Toelichting antwoord
N.V.T.

Dit is gedurende de systeemtest niet van
toepassing.

N.V.T.

Dit is gedurende de systeemtest niet van
toepassing.
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3

Commando Plaats Incident (CoPI)

3.1

Feitelijk verslag verrichtingen CoPI

Eerste CoPI-overleg (10:00 uur – 10:18 uur)

Om 10:00 uur start de leider CoPI het eerste CoPI-overleg. Alle functionarissen, behalve
de voorlichter, zijn dan aanwezig. Vlak na de start van het eerste CoPI kom om 10:05 uur
het bericht binnen dat GRIP 3 is afgekondigd. De Leider CoPI stelt voor om het CoPI
primair te richten op de brand en de bovenwinds gelegen gewondennesten. Het
effectgebied is de verantwoordelijkheid van het ROT. De leider CoPI geeft aan een tweede
ploegbezetting CoPI te vragen om naar het incident te gaan en de taken in het
effectgebied af te handelen. Hij vat de aspecten van de eigen veiligheid samen ten aanzien
van de giftige stoffen en het explosiegevaar (dit wordt niet in LCMS verwerkt). Om 10:09
uur komt het bericht binnen dat GRIP 4 is afgekondigd. De vraag van de GHOR wordt
besproken of de besmette slachtoffers een gevaar vormen voor de medische hulpverleners.
De Leider CoPI vraagt om na te gaan waar de slachtoffers vandaan komen. Hij wil een
onveilig gebied vaststellen en doet hiervoor een suggestie. Om 10:18 uur eindigt het
eerste CoPI.
De Leider CoPI belt hierna met het ROT. Hij dwingt een gesprek met de Operationeel
Leider af gezien het grote belang en de noodzaak van afstemming tussen CoPI en ROT,
omdat dat in de gegeven situatie daadwerkelijk van belang is voor de veiligheid en het
redden van levens.
De Leider CoPI overlegt zowel met de leden van het CoPI als met de leidinggevenden in
het veld. Ondertussen schetst de informatiemanager het beeld in het LCMS.
Tweede CoPI-overleg (10:40 uur – 10:55 uur)

Om 10:40 uur start het 2e CoPI. De leden hebben de behoefte eerder te beginnen. Vijf
knelpunten worden behandeld: 1) eigen veiligheid hulpverleners, 2) ontsmetting en
slachtoffer behandeling benedenwinds, 3) herkomst van de slachtoffers, 4) afzetting van
het gevaarlijke gebied en 5) evacuatie van het benedenwindse gebied. De
informatiemanager geeft aan dat op aangeven van het ROT een tweede CoPI wordt
ingericht, belast met de zorg voor het effectgebied. Benadrukt wordt dat informatiedeling
op het gebied van gevaren voor het eigen personeel belangrijk is. Tot slot wordt de opvang
van evacuees uit het rode gebied besproken.
Om 10:56 uur belt de Leider CoPI met de Operationeel Leider voor het uitwisselen van
informatie. De Informatiemanager belt met de Informatiemanager van het ROT en legt uit
dat het ROT kan beschikken over de extra opgeroepen CoPI-leden voor een tweede CoPI in
het effectgebied. De Leider CoPI loopt ook naar het incidentterrein en overlegt daar
wederom.
Derde CoPI-overleg (11:30 uur – 11:55 uur)

Om 11:30 uur start het derde CoPI, 5 minuten later dan gepland. De Leider CoPI tekent
een tijdlijn en vraagt de deelnemers mee te helpen om deze in te vullen. Bijvoorbeeld met
de vermoedelijke duur van de brand, het einde van de emissie gevaarlijke stoffen enz.
Twee scenario’s worden in kaart gebracht: het uit laten branden van de brand of het
offensief afblussen ervan. De brandweer stelt nog tot 17.30 uur nodig te hebben voor
afblussen van de brand. Het CoPI denkt nog na over hoe te handelen met de depositie van
neergedwarrelde stofdeeltjes die mogelijk giftig zijn. Besloten wordt te handelen volgens
het eerste scenario. Het actiepunt wordt geformuleerd het Hoogheemraadschap te
informeren en te vragen om advies over de oppervlaktewaterverontreiniging. De Leider
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CoPI wil meer weten over het letsel dat door de slachtoffers is opgelopen. Op het laatst
wordt het voorbereiden van aflossing in het CoPI besproken.
Vierde CoPI-overleg (12:43 uur – 12:50 uur)

De Leider CoPI resumeert de twee scenario’s en loopt de lijst van actiepunten na.
Vervolgens schetst de informatiemanager het nieuwe beeld en worden de overgebleven
knelpunten besproken. Om 12:50 uur wordt de inzet beëindigd.

3.2

Vragen vanuit het toetsingskader

3.2.1 Alarmering
Alarmering voor het CoPI start om 09:12 uur. Vanaf dit tijdstip zijn de opkomsttijden
gemeten.
Functionarissen

Tijd opkomst

Duur na afkondigen GRIP 1

Leider CoPI

09:38

26 minuten

HOvD-B

09:38

26 minuten

OvD-B (niet in CoPI)

09:20

8 minuten

OvD-G

09:40

28 minuten

OvD-P

09:25

13 minuten

Communicatieadviseur CoPI

09.40

28 minuten

Informatiemanager

09:40

28 minuten

Plotter CoPI

09:40

28 minuten

OvD-BZ

09:38

26 minuten

AGS

09:50

38 minuten

2e OvD-BZ

09:38

26 minuten

3.2.2 Opschaling
Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering
van hun taken:
a. een eerste Commando Plaats Incident binnen 30 minuten.
Normering
Is het Commando Plaats Incident
binnen 30 minuten gestart met de
eerste werkzaamheden?

Antwoord: Toelichting antwoord
Nee

Om 10:00 uur start het eerste CoPI overleg.
Dit is 48 minuten na opschaling naar GRIP 1
(09:12 uur). De aanwezige Officieren van
Dienst zijn wel eerder begonnen met het
aansturen van de eenheden, maar als
multidisciplinair overlegorgaan zijn ze niet
binnen 30 minuten gestart. Hetzelfde geldt
voor de Informatiemanager CoPI die na het
eerste contact met de CaCo direct start met
het naslaan van planvorming en het scannen
van de omgeving.
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3.2.3 Organisatie
Artikel
Artikel 2.1.2
1. Een Commando Plaats Incident bestaat uit:
a. een leider Commando Plaats Incident;
b. een officier van dienst van de brandweer;
c. een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening;
d. een officier van dienst van de politie of van de KMAR;
e. een informatiemanager Commando Plaats Incident en;
f. een voorlichtingsfunctionaris Commando Plaats Incident.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat
het
CoPI
uit
alle
functionarissen zoals omschreven
in artikel 2.1.2. lid 1?
Heeft aan het CoPI een liaison
Vitaal deelgenomen?
Bij
afwezigheid
van
een
informatiemanager, wordt in het
CoPI voorzien in de functionaliteit
van informatiemanagement?
Fungeert de leider CoPI als een
discipline overstijgend (ontkleurd)
leider?

JA

N.v.t
N.v.t.

JA

Er is een communicatieadviseur in het CoPI
aanwezig.
Dit was gezien het scenario niet van
toepassing.
Er
zijn
meerdere
informatiemanagers
beschikbaar of de plotter neemt voor hen
waar.
Ja. De Leider CoPI benadert alle problemen
procesmatig
en
hanteert
de
BOBmethodiek waar alle leden in mee kunnen.

Artikel
Artikel 2.1.2
2. Een Commando Plaats Incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de
afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en
het adviseren van het regionaal operationeel team.

Normering

Antwoord: Toelichting antwoord

Is er bij de taakuitvoering van het
CoPI sprake van sturing en
coördinatie van de operationele
inzet?

JA

Is er bij de taakuitvoering van het
CoPI sprake van afstemming met
andere betrokken partijen?

JA

Is er contact tussen het CoPI en
het ROT?

JA

Worden vanuit het CoPI adviezen
gecommuniceerd richting het ROT,
die tijdens de CoPI vergadering
naar voren zijn gebracht?

JA
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Ja, reeds in het eerste CoPI-overleg is
bijvoorbeeld de gevaar setting voor het eigen
personeel een item waar de deelnemers hun
zegje over doen. Uiteindelijk wordt ook in
overleg een gebied aangewezen waar alleen
de brandweer mag optreden. Daarnaast is er
contact tussen de OL en de Leider CoPI over
de taakuitvoering.
Bijvoorbeeld: In geval van het vervuilde
bluswater is er contact met het Waterschap
gelegd om de consequenties in kaart te
brengen.
De Leider CoPI belt tussen de CoPIoverleggen steeds met de Operationeel
Leider. Zij stemmen de doelstellingen en
ondersteuningsbehoeften met elkaar af.
De Leider CoPI en de deelnemers overleggen
tussen de CoPI-overleggen door met de
Operationeel Leider en hun Algemeen
Commandanten. De Leider CoPI overlegt met
de Operationeel Leider bijvoorbeeld over de
keuze om de brand wel of niet te laten
uitbranden met een advies dit laatste te
doen.
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3.2.4 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en
crisisbeheersing een eigen beeld bij.
Normering
"Houden alle onderdelen a t/m e
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit
dient per onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
CoPI

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

Tijdens de systeemtest wordt door het CoPI
een eigen beeld bijgehouden in LCMS.

Artikel
Artikel 2.4.2
2. Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van
een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat het eigen beeld van de
onderdelen zoals bedoeld in artikel
2.1.1. onderdelen a tot en met e
uit:
Beschikbare gegevens over de
ontwikkeling van een incident? Ja /
nee

JA

Beschikbare gegevens over de
effecten van een incident? Ja / nee

JA

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

JA

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

NEE

De aanpak van het incident? Ja /
nee

JA

In het CoPI-beeld in LCMS staan gegevens
over de ontwikkeling van het incident.
Voorbeelden daarvan zijn:
•
gesprongen ruiten in het gebied;
•
emissie
gevaarlijke
stoffen
en
rookontwikkeling;
•
dode
vissen
die
worden
waargenomen;
•
de
ontwikkeling
van
het
slachtofferbeeld.
In het CoPI-beeld wordt beperkt op de
effecten ingegaan. Melding wordt gemaakt
van economische schade die verwacht kan
worden en de klachten in het benedenwindse
gebied. De effecten worden bij het ROT
neergelegd.
In het CoPI-beeld wordt melding gemaakt
van de veilige aanrijroute en een eventueel
verband tussen ammoniaklucht die bij het
Groene Hart Ziekenhuis is geroken en het
incident.
In het CoPI-beeld wordt melding gemaakt
van de personen die zich nog binnen
bevinden in het brongebied en dat
ambulances onderweg zijn. Risico’s voor
deze
personen
worden
niet
expliciet
gemaakt.
In het CoPI-beeld worden de twee scenario’s
voor het blussen of uit laten branden van het
vuur weergegeven en in de besluitenlijst
wordt benoemd welk scenario gekozen
wordt. Daarnaast worden andere acties
benoemd, zoals bijvoorbeeld het plaatsen
van afzettingen, het bepalen van een veilig
en onveilig gebied en het doorzetten van de
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De daarvoor benodigde mensen?
Ja / nee

NEE

De daarvoor benodigde middelen?
Ja / nee

NEE

aanpak van de effecten naar het ROT
(bijvoorbeeld de opvanglocatie(s)).
In het CoPI-beeld wordt geen melding
gemaakt van de benodigde mensen.
In het CoPI-beeld wordt geen melding
gemaakt van de benodigde middelen.

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Zijn
de
gegevens
van
de
onderdelen zoals bedoeld in artikel
2.1.1. onderdeel a tot en met e
binnen tien minuten verwerkt en
zo mogelijk geverifieerd: Ja / nee
CoPI: binnen tien minuten?
JA
De Informatiemanager in het CoPI werkt
besproken en binnengekomen informatie
direct bij in het LCMS, ook tijdens de CoPIoverleggen.
Artikel
Artikel 2.4.2
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: A) de
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, B) andere bij
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de
uitvoering van hun taken en bevoegdheden en C) Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Stelt het onderdeel, zoals bedoeld
in artikel 2.1.1. onderdeel a tot en
met e, het
eigen beeld beschikbaar aan de
andere betrokken onderdelen? Ja/
nee
Worden de gegevens langs
geautomatiseerde weg beschikbaar
gesteld aan andere bij de ramp of
crisis betrokken partijen voor
zover zij deze gegevens nodig
hebben voor de uitvoering van hun
taken bevoegdheden? Ja / nee
Worden de gegevens langs
geautomatiseerde weg beschikbaar
gesteld aan het onderdeel dat het
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee

JA

Vanuit het CoPI wordt gedurende de
systeemtest een eigen beeld bijgehouden in
LCMS. Dit beeld is door middel van LCMS
beschikbaar voor andere onderdelen van de
hoofdstructuur.
Gegevens zijn middels LCMS beschikbaar
voor partijen buiten de hoofdstructuur.

JA

JA

Het CoPI stelt gedurende de systeemtest het
eigen beeld in LCMS ter beschikking aan het
onderdeel van de hoofdstructuur wat op dat
moment het totaalbeeld opstelt.

Artikel
Artikel 2.4.3
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld.
Normering
CoPI: zijn besluiten, adviezen en
opdrachten gebaseerd op het
actuele beeld?
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Antwoord: Toelichting antwoord
JA

De besluiten, adviezen en opdrachten
worden vermeld op basis van de op dat
moment beschikbare actuele informatie. Een
voorbeeld hiervan zijn de dode vissen die
worden waargenomen. Dit kan effecten
hebben op de volksgezondheid en de
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economie en daarom wordt verzocht het
waterschap en de omgevingsdienst te laten
aansluiten bij het ROT.
Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven,
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel
2.4.3 opnieuw geformuleerd.
Normering
Wordt het niet overnemen of
onvolledig uitvoeren van een
advies of opdracht teruggekoppeld
naar de opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht
door de opdrachtgever
geherformuleerd?

Antwoord: Toelichting antwoord
N.V.T.

Dit is gedurende de Systeemtest niet van
toepassing.

N.V.T.

Dit is gedurende de Systeemtest niet van
toepassing.
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4

Regionaal Operationeel Team (ROT)

4.1

Feitelijk verslag verrichtingen ROT

Eerste ROT-overleg (10:15 uur – 10:38 uur)

Het ROT begint het eerste overleg om 10:15 uur. De omschrijving van het incident wordt
besproken. Onderwerpen die besproken worden zijn de opvang van de slachtoffers, de
verkeerscirculatie, het gevaar van het mierenzuur, de alarmeringsgrens voor de
gevaarlijke stoffen, de regionale communicatie (WAS-palen en de regionale
calamiteitenzender Omroep West), de inzet van het gemeentehuis in Bodegraven als
perscentrum, de veiligheid van de hulpverleners in het effectgebied, het onderhouden van
contact met de omgevingsdienst en het contact met het RBT. Om 10:38 uur eindigt het
eerste ROT-overleg. Afgesproken wordt om 10:55 uur verder te vergaderen. Hierna

overleggen de leden van het ROT met hun secties.
Tweede ROT-overleg (10:58 – 11:13)

Het tweede ROT-overleg begint om 10:58 uur. Hierin worden de lopende en aanvullende
knelpunten besproken. De veiligheidsinstructie voor hulpverleners wordt aangescherpt op
basis van de plot (in het paarse gebied kunnen hulpverleners veilig werken, maar moeten
bewoners binnen blijven). De samenstelling van de rook wordt besproken en verder
aangescherpt. De inzet van het calamiteitenhospitaal komt aan bod, als ook het vervoeren
van de twee zwaargewonden slachtoffers naar het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Het
instellen van het noodbevel en het regelen van de noodopvang door het TBz Bodegraven
komt ter sprake. De scholen gaan om 12:00 uur uit, ook dit is een punt van aandacht voor
het ROT. Besloten wordt dat de kinderen tot nader order binnen moeten blijven. Laatste
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knelpunt is het wel of niet laten rijden van treinen. Dit wordt als vraag bij het RBT
neergelegd. Het overleg sluit om 11:13 uur. Afgesproken wordt om 11:35 uur verder te
vergaderen. Na het overleg gaat de OL naar het RBT om daar af te stemmen met de RBT
leden en een toelichting te geven op het beeld. De algemeen commandanten stemmen af
met hun secties over de afgesproken acties.
Derde ROT-overleg (12:08 uur – 12:31 uur)

Het derde en laatste ROT-overleg begint later dan gepland om 12:08 uur. Aanvullende
knelpunten en besluiten worden besproken. De verontreiniging van het oppervlaktewater
komt ter sprake. Op basis hiervan wordt besloten dat de liaison van het waterschap wordt
uitgenodigd in het ROT. De tegenstrijdigheid in informatie over de slachtoffers wordt
vastgesteld en besloten wordt dat dit uitgezocht moet worden door de sectie GHOR.
Daarnaast gaat de GHOR zich richten op de noodzaak tot ontsmetting van de mensen die
uit het gebied komen. De onrust in het gebied bij bewoners en hulpverleners wordt
besproken. Deze wordt veroorzaakt door de tegenstrijdigheid in de instructie in het paarse
gebied: mensen mogen er wel zijn, maar hebben toch last van klachten. De oorzaak
hiervan wordt uitgezocht door de sectie GHOR. In het verlengde van de onrust over de
verschillende gebieden en de noodzaak tot evacueren in het groene gebied (middels een
noodbevel) wordt besproken wat er in het BT besloten wordt en hoe het ROT daarmee aan
de slag moet. Daarnaast wordt de mogelijke economische schade i.v.m. verontreinigd
water aangedragen als onderwerp waar het RBT zich over moet gaan buigen. Een
meningsverschil tussen CoPI en ROT over het uit laten branden en nablussen wordt
besproken en zal worden voorgelegd aan het RBT. Er wordt besloten tot een tweede
opvanglocatie, uit te zetten door het TBz. Tot slot wordt benadrukt dat iedereen aan de
slag moet met het regelen van aflossing van de hulpverleners. Het overleg wordt gesloten
om 12:31 uur en krijgt geen vervolg omdat de systeemtest ten einde loopt.

4.2

Vragen vanuit het toetsingskader

4.2.1 Alarmering
Alarmering voor het ROT start om 09:34 uur. Vanaf dit tijdstip zijn de opkomsttijden
gemeten.
Functionaris
basisvereiste
Operationeel leider
AC Brandweerzorg
Medewerker sectie
Brandweerzorg
AC Geneeskundige zorg
Medewerker sectie
Geneeskundige zorg
AC Politiezorg
Medewerker Sectie
Politiezorg
AC Bevolkingszorg
Medewerker sectie
Bevolkingszorg
Hoofd sectie
informatiemanagement
Medewerker Sectie IM
Communicatieadviseur
ROT
Functionaris buiten
basisvereiste
Plotter ROT

Tijd opkomst

Duur na afkondigen GRIP 2

09:43 uur
09:58 uur
09:41 uur

9 minuten
24 minuten
7 minuten

09:50 uur
10:30 uur

16 minuten
56 minuten

09:58 uur
09:51 uur

24 minuten
17 minuten

09:52 uur
09:45 uur

18 minuten
11 minuten

09:38 uur

4 minuten

09:57 uur
Tijd niet waargenomen, maar
binnen 30 minuten.

23 minuten
Tijd niet waargenomen, maar
binnen 30 minuten.

10:16 uur

42 minuten
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Liaison Defensie
Verslaglegger

10:20 uur
09:35 uur

46 minuten
1 minuten

4.2.2 Opschaling
Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering
van hun taken:
b. De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig minuten,
met uitzondering van de leidinggevende van de sectie informatiemanagement die binnen dertig
minuten begint.
Normering
Zijn de leidinggevenden binnen het
regionaal operationeel team (de
deelnemers aan de plenaire sessie)
binnen vijfenveertig minuten na
afkondiging van de opschaling
volledig aanwezig gestart met de
eerste werkzaamheden van het
regionaal operationeel team?
Is de leidinggevende van de sectie
Informatiemanagement binnen
dertig minuten begonnen met het
verzamelen van informatie t.b.v.
het regionaal operationeel team?

Antwoord: Toelichting antwoord
Alle
leidinggevenden
zijn
binnen
vijfenveertig minuten aanwezig in het ROT.
JA

JA

De IM-er ROT is 4 minuten na opschaling
naar GRIP 2 aanwezig in het ROT.

Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering
van hun taken:
c. De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen dertig minuten;
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Is de voorlichtingsfunctionaris
binnen dertig minuten begonnen
met de uitvoering van taken?

JA

De communicatieadviseur van het ROT is
aanwezig en gestart met de taakuitvoering
binnen 30 minuten.

Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering
van hun taken:
d. De sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team binnen veertig
minuten;
Normering
Is de sectie informatiemanagement
met minimaal één medewerker
binnen 40 minuten begonnen met
het verzamelen van informatie
t.b.v. het regionaal operationeel
team?
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Antwoord: Toelichting antwoord

JA

De eerste medewerker van de sectie
informatiemanagement arriveert na 23
minuten in het ROT en start direct met het
verzamelen van informatie.
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Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering
van hun taken:
e. De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten.
Normering
Zijn de overige secties met
minimaal één medewerker binnen
60 minuten na afkondiging van
opschaling begonnen met de
uitvoering van hun taken?

Antwoord: Toelichting antwoord
Ja

Alle secties van het ROT bestaan na 56
minuten uit minimaal 1 medewerker. De
Algemeen Commandanten van de secties
zijn binnen een half uur aanwezig.

4.2.3 Organisatie
Artikel
Artikel 2.1.4
1. Een regionaal operationeel team bestaat uit:
a. een regionaal operationeel leider;
b. een sectie brandweer;
c. een sectie GHOR;
d. een sectie politie;
e. een sectie bevolkingszorg;
f. een sectie informatiemanagement, en;
g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team.

Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat het ROT uit alle onderdelen
JA
De communicatieadviseur is aanwezig.
zoals omschreven in artikel 2.1.4.
lid 1?
Bestaat een sectie minimaal uit een
JA
Ja, alle secties bestaan uit een hoofd (de
hoofd sectie (welke zitting neemt in
algemeen
commandant)
en
een
de plenaire sessie) en één
medewerker.
medewerker?
Heeft aan het ROT een liaison
JA
Ja, om 10:20 uur sluit de liaison van
Vitaal-ROT deelgenomen?
Defensie aan. Daarnaast wordt in het derde
ROT-overleg het verzoek besproken aan het
waterschap om een liaison te leveren. De
systeemtest duurt te kort om dit ten uitvoer
te brengen.
Artikel
Artikel 2.1.4
2. Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met
andere betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam.
Normering
Is er bij de taakuitvoering van het
ROT sprake van sturing en
coördinatie van de
rampenbestrijding?

Antwoord: Toelichting antwoord
JA
Afspraak met CoPI is dat het ROT zich richt
op het effectgebied (het groene en paarse
gebied op de kaart).
Voorbeelden van sturing zijn: veiligheid
hulpverleners is voor iedereen relevant;
opvang personen wordt opgepakt door
bevolkingszorg
en
de
gemeente;
de
Omgevingsdienst wordt gecontacteerd door
de Leider ROT; het noodbevel wordt
geregeld
door
bevolkingszorg;
het
handelingskader is de verantwoordelijkheid
van de GHOR; het verkeerscirculatieplan
komt voor rekening van de politie; het
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Is er bij de taakuitvoering van het
ROT sprake van afstemming met
andere betrokken partijen?

JA

Is er contact tussen het ROT en het
BT?

JA

Worden er vanuit het ROT adviezen
richting het BT gecommuniceerd?

JA

onderzoek naar de rood/bruine rook wordt
opgepakt door de brandweer (gevaarlijke
stoffen en het effect daarvan): alarmering
van de bewoners in het gebied door o.a.
communicatie via radio West en het
inschakelen
van
de
WAS-palen;
het
informeren
van
de
bewoners
van
Bodegraven gebeurt via de website van de
gemeente (en wordt door Communicatie
opgepakt).
Onderling is er – ook buiten het overleg regelmatig overleg en afstemming.
De GHOR heeft bijv. overleg met de sectie
BZ over het gebruik van SIS, het aantal
slachtoffers en bewoners, scholen en andere
specifieke gebouwen in het gebied.
Via de leider ROT; hij heeft zowel individueel
telefonisch overleg met de burgemeesters
van Gouda en Leiden, alsmede in persoon bij
het overleg van het RBT.
De OL belt met de burgemeester van Leiden
om te vragen wat het RBT van het ROT
verwacht.
Met name als het RBT bepaalde besluiten
heeft genomen (zoals het ontruimen van het
groene gebied, het advies aan bewoners in
paarse gebied om weg te gaan, de sluiting
van het gemeentehuis in Gouda en het NSstation) komt in het ROT discussie op gang
over de veronderstelde tijdswinst bij het
blussen van de brand (met gevolgen zoals
een plotselinge piek in de concentratie
gevaarlijke stoffen) of het gecontroleerd
laten uitbranden. Het CoPI wil de brand
gecontroleerd laten uitbranden, maar het
RBT wil blussen. Het ROT deelt het idee van
het CoPI en formuleert een voorstel voor het
RBT.

4.2.4 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.1
1. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt
bijgehouden
Normering
Is er een voorziening getroffen
waarbij het maken van een
centraal totaalbeeld is belegd?
Voert dit onderdeel dit in de
praktijk ook zo uit?

Artikel
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Antwoord: Toelichting antwoord
JA
De
sectie
informatiemanagement
is
verantwoordelijk voor het bijhouden van het
totaalbeeld. Tijdens de systeemtest voert de
sectie informatiemanagement in het ROT dit
NEE
niet zo uit. In LCMS komt het totaalbeeld uit
het tabblad van het CoPI. Gezien de
opschaling
tot
GRIP
4
zou
de
Informatiemanager van het ROT regie
voerend moeten zijn.

Hoofdstuk 4

Regionaal Operationeel Team (ROT)

Artikel 2.4.1
2. Het totaalbeeld is opgebouwd uit gegevens over:
a. Het incident, waaronder wordt begrepen:
- de aard van het incident en de betrokken objecten,
- de actuele situatie met betrekking tot het incident, en
- de risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden;
b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:
- de bestrijdingsmogelijkheden,
- de bereikbaarheid voor de hulpverlening, en
- de risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende
veiligheidsmaatregelen;
c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:
- de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en de
effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden;
d. Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en
de benodigde hulpverleners en middelen:
- de risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de
benodigde hulpverleners en middelen,
- het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de bevolking,
de informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden
getroffen, en
- overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de
verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen, en;
e. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:
- de actuele bestrijdingsorganisatie,
- de voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de
benodigde hulpverleners en middelen,
- de feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en
- de voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering
ervan en de bereikte resultaten.
Normering
Antwoord:
Toelichting antwoord
Is alle relevante informatie
GEDEELTELIJK In het totaalbeeld in LCMS mist relevante
(scenario afhankelijk)
informatie, met name over de effecten
opgenomen in het totaalbeeld?
van het incident en de bestrijding
(voldoet volledig/ niet/
daarvan. Informatie die gemeld wordt is
gedeeltelijk)
beperkt. De bron van het totaalbeeld is
het tabblad van het CoPI. De volgende
onderwerpen worden benoemd:
•
De
aard,
kenmerken
en
omvang van het incident en
de effecten op de omgeving;
•
Verwachting van economische
schade;
•
De bestrijding van het incident
en de ingezette middelen;
•
Het slachtofferbeeld;
•
De
risico’s
voor
de
hulpverlening
(veilige
aanrijroute);
•
De verkeerscirculatie;
•
Communicatie (NL-Alert en
sirenes).
Is de informatie gegroepeerd per
samenhangend thema (incident,
hulpverlening, prognose en
aanpak, maatregelen en
resultaten ervan) en
rond de zwaartepunten van de
bestrijding?

JA

Het
totaalbeeld
is
overzichtelijk
weergegeven aan de hand van een aantal
thema’s:
• Incident
• Bestrijding
• Omgeving/effecten
• Risico’s / gevaren
• Getroffenen
• Verkeerscirculatie
• Communicatie
• Meteo
• Overige aandachtspunten
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Artikel
Artikel 2.4.1
3. Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en, voor zover dat
redelijkerwijs mogelijk is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan:
a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding;
b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben
voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden en;
c. onze minister.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Wordt er een zogenaamd
JA
Gedurende de systeemtest wordt LCMS als
netcentrisch systeem gehanteerd?
netcentrisch systeem gehanteerd.
Wanneer er sprake is van
JA
Er
bestaat
onduidelijkheid
over
de
tegenstrijdige informatie in het
slachtoffers (aard en aantal). De CaCo en de
incident of het oefenscenario,
informatiemanager van het CoPI stemmen
wordt dit dan gesignaleerd en
hierover af.
wordt er hiernaar navraag gedaan?
En wordt er navraag gedaan?
Gezien de planvorming van de
JA
Gezien het incident zijn de meest relevante
regio en het scenario, zijn alle
partijen aangesloten in het LCMS.
vereiste partijen aangesloten?
Artikel
Artikel 2.4.2
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en
crisisbeheersing een eigen beeld bij.
Normering
Houden alle onderdelen a t/m e
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit
dient per onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
ROT:

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

De Informatiemanager ROT is gedurende de
systeemtest verantwoordelijk voor het
bijhouden van het ROT-beeld in LCMS.

Artikel
Artikel 2.4.2
2. Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van
een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat het eigen beeld van de
onderdelen zoals bedoeld in artikel
2.1.1. onderdelen a tot en met e
uit:
Beschikbare gegevens over de
JA
In het ROT-beeld staat beschreven dat de
ontwikkeling van een incident? Ja /
twee scenario’s t.a.v. het uitbranden of
nee
afblussen en de wijze waarop het incident
zich dan zal ontwikkelen worden besproken.
Beschikbare gegevens over de
JA
In het ROT-beeld wordt melding gemaakt
effecten van een incident? Ja / nee
van
onrust
onder
de
bewoners
en
hulpverleners, de verontreiniging van het
oppervlaktewater en de slachtoffers in het
gebied.
De risico’s voor de veiligheid van
JA
In het ROT-beeld wordt ingegaan op de
de hulpverleners in het getroffen
veiligheid voor hulpverleners.
gebied? Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid van
JA
In het ROT-beeld wordt aandacht besteed
de personen in het getroffen
aan eventuele ontsmetting van mensen die
gebied? Ja / nee
uit het gebied komen en het ontruimen van
mensen uit het getroffen gebied.
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De aanpak van het incident? Ja /
nee

JA

De daarvoor benodigde mensen? Ja
/ nee

NEE

De daarvoor benodigde middelen?
Ja / nee

NEE

Regionaal Operationeel Team (ROT)

In het ROT-beeld staan gegevens over de
aanpak van het incident middels evacuatie,
blussen,
het
bieden
van
handelingsperspectief, het regelen van
opvang en het opstellen van een noodbevel.
In het beeld in LCMS staan geen gegevens
over de voor de aanpak van het incident
benodigde mensen.
In het beeld in LCMS staan geen gegevens
over de voor de aanpak van het incident
benodigde middelen.

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Zijn de gegevens van de
onderdelen zoals bedoeld in artikel
2.1.1. onderdeel a tot en met e
binnen tien minuten verwerkt en zo
mogelijk geverifieerd: Ja / nee
ROT: binnen tien minuten?
JA
Informatie wordt door de IM-ROT direct
nadat dit bekend is in LCMS verwerkt, ook
tijdens het ROT-overleg.
Artikel
Artikel 2.4.2
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: A) de
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; B) andere bij
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de
uitvoering van hun taken en bevoegdheden en C) Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Stelt het onderdeel, zoals bedoeld
JA
Vanuit het ROT wordt gedurende de
in artikel 2.1.1. onderdeel a tot en
systeemtest een eigen beeld bijgehouden in
met e, het
LCMS.
eigen beeld beschikbaar aan de
andere betrokken onderdelen? Ja /
nee
Worden de gegevens langs
Gegevens zijn middels LCMS beschikbaar
geautomatiseerde weg beschikbaar
voor partijen buiten de hoofdstructuur.
gesteld aan andere bij de ramp of
JA
crisis betrokken partijen voor zover
zij deze gegevens nodig hebben
voor de uitvoering van hun taken
bevoegdheden? Ja / nee
Worden de gegevens langs
NEE
Het ROT is zelf verantwoordelijk voor het
geautomatiseerde weg beschikbaar
bijhouden van het totaalbeeld, maar voert
gesteld aan het onderdeel dat het
geen regie op het totaalbeeld.
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee
Artikel
Artikel 2.4.3
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
ROT: zijn besluiten, adviezen en
JA
Besluiten, adviezen en opdrachten die in het
opdrachten gebaseerd op het
ROT genomen zijn (zoals het afstemmen
actuele beeld?
over de opvanglocatie met het TBz) zijn
gebaseerd op het actuele beeld van de
situatie.
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Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven,
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel
2.4.3 opnieuw geformuleerd.
Normering
Wordt het niet overnemen of
onvolledig uitvoeren van een
advies of opdracht teruggekoppeld
naar de opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht
door de opdrachtgever
geherformuleerd?
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Antwoord: Toelichting antwoord
N.V.T.
Dit is voor het ROT niet van toepassing.

N.V.T.

Dit is voor het ROT niet van toepassing.

Hoofdstuk 5

5

Team bevolkingszorg (TBz)

5.1

Feitelijk verslag verrichtingen TBz

Team bevolkingszorg (TBz)

Na de opschaling naar GRIP 2 wordt door de Adviseur Crisisbeheersing (ACb) van
Bodegraven-Reeuwijk de leden van het TBz gealarmeerd middels OOV-alert om 09:37 uur.
De leden van het TBz arriveren vanaf het moment dat wordt opgeschaald naar GRIP 2 in
Bodegraven.
Na de opschaling naar GRIP 4 (i.v.m. het effectgebied naar gemeente Gouda) wordt tussen
de gemeentesecretarissen van Bodegraven-Reeuwijk en Gouda afgestemd dat er in Gouda
geen tweede TBz wordt ingesteld. Het aanwezige TBz in Bodegraven-Reeuwijk zal ook de
maatregelen organiseren voor het effectgebied in Gouda. De Voorzitter TBz regelt dat de
ACb in het TBz te Bodegraven hiervoor contact houdt met de ACb in Gouda1.
De waarnemer in Gouda wordt om 10:20 uur door de adviseur crisisbeheersing van Gouda
geïnformeerd. Deze geeft aan dat het TBz in Gouda niet opgestart zal worden, maar dat hij
als liaison voor Gouda zal fungeren. Dit heeft hij ook afgestemd met de burgemeester en
gemeentesecretaris van Gouda.
Eerste TBz-overleg (10:32 uur – 10:40 uur)

Het eerste overleg start met de informatiemanager die het beeld schetst door het ROTtabblad uit LCMS met het team te delen. De Adviseur Crisisbeheersing van Bodegraven
geeft daarna een aanvullende beschrijving van het incident die hij heeft vernomen middels
contact met de OvD-Bz. Hij vertelt dat er mogelijk een actie wordt uitgezet om het
grondgebied af te zetten en bespreekt dit met het Hoofd Omgevingszorg. Of er sprake is
van ontruiming wordt ook besproken, maar hier wordt geen besluit of vraag op gebaseerd.
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie ontbreekt en dit wordt onderling besproken. Het
Hoofd Taakorganisatie Communicatie heeft op dat moment al wel een aantal acties
uitgezet bij de responscel waar zijn taakorganisatie wordt gesimuleerd (waaronder de
alarmering van de taakorganisatie, het contact met de BT-adviseur, alarmering van de
omgevingsanalist etc.). De ACb deelt wat er tot nu toe via bijvoorbeeld NL Alert al richting
burgers is gecommuniceerd. De vraag of er een opvanglocatie moet komen, wordt
behandeld. De voorzitter besluit deze vraag bij het ROT uit te zetten. De deelprocessen
CRAS en CRIB worden opgestart2. Op het gebied van primaire levensbehoeften wordt
vastgesteld dat er tot nu toe geen vraag is vanuit de burgers waar het TBz op moet
inspelen.
De teamleden gaan uiteen om de volgende actielijst af te werken: 1) Afzetting rondom
gebied faciliteren (Hoofd Omgevingszorg), 2) Overzichtskaart effectgebied opvragen
(Informatiemanager), 3) Nagaan bij het ROT of er behoefte is aan een opvanglocatie
(Hoofd Publieke Zorg) en 4) Alarmeren teams CRAS en CRIB en Opvang (Hoofd
informatie).
Tweede TBz-overleg (11:01 uur – 11:20 uur)
1

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben

een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. Een TBz kan daarom bestaan uit leden vanuit de
verschillende

gemeenten.

Bij

gemeentegrens

overschrijdende

incidenten

is

in

het

samenwerkingscluster afgesproken dat geen tweede TBz wordt ingericht. Het TBz in de brongemeente
zal ook de bevolkingszorgmaatregelen in de effectgemeente coördineren.
2

CRAS (schaderegistratie) en CRIB (slachtofferregistratie) betreffen oude benamingen die wel als

zodanig in het TBz benoemd zijn. In de praktijk werd dit weggezet bij de Coördinator Schade en de
medewerker SIS.
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Het overleg begint met de mededeling dat vanuit het CoPI noodopvang is geregeld. Het
Hoofd Publieke Zorg gaat, na overleg met het ROT, bestendigere opvang regelen. Deze
actie is reeds uitgezet en het Nederlands Rode Kruis is gevraagd mee te werken in de
opvang. Het Hoofd Omgevingszorg geeft aan dat de afzetting binnen 30 minuten geregeld
zal zijn. Het Hoofd Informatie geeft aan dat het team CRAS gealarmeerd is. Tevens meldt
hij dat het proces CRIB niet wordt ingezet en dat SIS ingeschakeld moet worden door de
Algemeen Commandant. De vraag wordt besproken hoe ver het effectgebied rijkt en of er
veilig gewerkt kan worden door personeel van de gemeente. Het Hoofd Informatie geeft
daarop aan dat de gemeente Gouda geo-informatie kan aanleveren. De Voorzitter TBz
geeft aan dat vanuit het ROT de opdracht is gekomen dat de scholen in het effectgebied
geïnformeerd moeten worden en dat ze de kinderen op school moeten houden. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie geeft aan dat dit via de Taakorganisatie Communicatie (in
de responscel) moet lopen en niet het TBz. Besloten wordt om aan het ROT te vragen wat
zij precies verlangt.
Na afronding van het overleg gaat het team aan de slag met de volgende actiepunten: 1)
het inrichten van het perscentrum in het gemeentehuis van Bodegraven (Hoofd
Taakorganisatie Communicatie), 2) het opstellen van noodbevelen (Hoofd Ondersteuning),
3) het uitzetten van de vraag aan het ROT over het omgaan met kwetsbare objecten
(Voorzitter TBz) en 4) het contact opnemen met de scholen in het paarse gebied op de
kaart (Hoofd Taakorganisatie Communicatie).
Derde TBz-overleg (11:50 uur – 12:05 uur)

Het derde overleg start met de vraag wat er wordt uitgezet richting de scholen. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie zegt dat de knelpunten in de Taakorganisatie Communicatie
bekend zijn en dat dit niet hoeft opgepakt te worden door het TBz. Het noodbevel is in
LCMS gemeld. De opvanglocatie is operationeel in De Brug en het Rode Kruis is aanwezig.
Communicatie gaat ook naar de opvanglocatie. De ACb van Bodegraven geeft aan dat het
ROT een tweede opvanglocatie wil voor mensen uit het paarse gebied. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie wijst op zelfredzaamheid en adviseert tegen deze
maatregel. De Voorzitter TBz besluit dat hij contact opneemt met het ROT en te vragen
naar nut en noodzaak van een tweede locatie. Het Hoofd Omgevingszorg geeft aan dat er
giftige stoffen in de sloot terecht zijn gekomen en dat hij het Waterschap daarover heeft
geïnformeerd. De actielijst van het TBz wordt doorgenomen en die uit het eerste overleg
wordt als afgerond aangemerkt. Op de actielijst van het tweede overleg komen de
kwetsbare objecten terug. Het Hoofd Omgevingszorg krijgt de opdracht hier nogmaals over
te informeren bij de Omgevingsdienst om hier een betere lijst van te krijgen. De
Informatiecoördinator geeft aan dat er om een noodbevel voor de groene zone op de kaart
wordt gevraagd en het Hoofd Informatie neemt dat actiepunt aan. De aanwezige
locoburgemeester biedt aan om naar de opvanglocatie te gaan; dit wordt goedgekeurd.
Vierde TBz-overleg (12:32 uur – 12:42 uur)

Bij de start van het vierde overleg is de lijst met kwetsbare objecten in LCMS gezet. Het
Hoofd Taakorganisatie Communicatie geeft een beschrijving van het omgevingsbeeld,
waarin vooral de onrust onder burgers opvalt. Het Hoofd Informatie geeft aan dat de
verwanteninformatie nog niet goed loopt. Een discussie wordt gevoerd over de noodzaak
van SIS. Daarnaast wordt het proces CRAS in de opvanglocatie besproken. Het Hoofd
Publieke Zorg geeft aan dat het Driestar College als 2e opvanglocatie kan dienen. Daarna
geeft hij drie knelpunten aan voor de huidige opvang: schaderegistratie, medicatie (dit
wordt teruggelegd bij het ROT voor de GHOR) en dat mensen hun auto uit het gebied
willen halen. Geadviseerd wordt te wachten tot hoe lang deze situatie duurt en anders
vervoer te regelen voor deze mensen. Het Hoofd Informatie geeft aan dat de
noodverordening in de maak is. De ACb geeft aan dat er geëvacueerd gaat worden richting
de 2e opvanglocatie en vraagt of de noodverordening al getekend is, omdat dit nog niet in
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LCMS staat. De Informatiemanager gaat dit checken bij het RBT. Hierna eindigt de
oefening.

5.2

Vragen vanuit het toetsingskader

5.2.1 Alarmering
Alarmering van het team bevolkingszorg start om 09:37 uur. De opkomsttijden zijn vanaf
dit tijdstip gemeten.
Functionaris
basisvereiste
Voorzitter
Procesverantwoordelijke
communicatie
Functionaris belast met
informatiemanagement
Functionaris buiten
basisvereiste
Hoofd Publieke zorg
Hoofd Informatie
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Omgevingszorg
Ondersteuner/
procesmanager
Teamleider Nafase
Locoburgemeester
ACb Bodegraven
ACb Gouda

Duur na afkondigen GRIP 23

Tijd opkomst
10:10 uur
10:50 uur

33 minuten
73 minuten

10:30 uur

53 minuten

10:24
10:15
09:57
10:04
10:10

uur
uur
uur
uur
uur

47
38
20
27
33

10:20
10:15
09:35
10:20

uur
uur
uur
uur

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

43 minuten
38 minuten
Voor alarmering aanwezig
43 minuten

5.2.2 Opschaling
Artikel
Artikel 2.3.1
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1
beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering
van hun taken:
f. een team bevolkingszorg binnen 90 minuten met uitzondering van de functionaris die met de
coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen 30 minuten begint.

Normering
Is het team bevolkingszorg
binnen 90 minuten na
afkondiging van opschaling
begonnen met de uitvoering
van hun taak?

Is de functionaris die belast
is met de coördinatie van de
voorlichting binnen 30
minuten na afkondiging van
opschaling met de
taakuitvoering begonnen?

3

Antwoord: Toelichting antwoord
Het Team Bevolkingszorg start om 10:32 uur (een
uur na alarmering van GRIP 2). Het team is binnen
JA
90 minuten voorzien van de meest cruciale
functionarissen
(inclusief
het
Hoofd
Taakorganisatie Communicatie). Iedereen start
direct met de werkzaamheden door zich bij te
laten praten en de ruimte in te richten.
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie arriveert
later, maar is wel direct begonnen met het
JA
uitzetten van werkzaamheden. De Taakorganisatie
Communicatie beschikt over de nodige mandaten
waardoor direct begonnen kan worden met de
taakuitvoering. Acties zijn direct uitgezet na
alarmering, alvorens naar het TBz te vertrekken.
De procesverantwoordelijke voor communicatie
heeft volgens eigen regionale plannen een

Het TBz wordt geïnformeerd middels OOV-Alert. Dit alert gaat om 09:37 uit naar de functionarissen 6

minuten na opschaling naar GRIP 2).
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opkomsttijd van
functionaris niet.

45

minuten.

Dit

haalt

deze

5.2.3 Organisatie
Artikel
Artikel 2.1.3
1. Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders
aangewezen functionarissen, waarvan één functionaris is belast met de leiding van het team,
één functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de
voorlichting.
Normering
Bestaat het team
bevolkingszorg uit de
functionarissen zoals is
opgenomen in artikel 2.1.3,
lid 1

Antwoord: Toelichting antwoord
Het TBz bestaat uit een Leider en een
JA
informatiecoördinator en uit een functionaris die
met de communicatie belast is. Verder wordt in de
Hoofden
Taakorganisatie
wel
voorzien.
Noodopvang wordt opgepakt door het Hoofd
Publieke Zorg en Herstelzorg door de teamleider
Nafase.

Artikel
Artikel 2.1.3
2. Een team bevolkingszorg heeft de volgende taken:
a. het geven van voorlichting aan de bevolking;
b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
d. het registreren van de slachtoffers;
e. het registreren van schadegevallen;
f. het adviseren van het regionaal operationeel team.
Normering
Neemt team bevolkingszorg
de taken op zich zoals
omschreven in lid 2 van het
artikel?
Worden afhankelijk van het
scenario de benodigde
deelprocessen gestart zoals:
Voorlichting
Opvang en Verzorging
CRIB

JA

JA
N.V.T.

Is er bij de taakuitvoering
van het Team Bevolkingszorg
sprake van advisering van
het regionaal operationeel
team: Is er contact tussen
het team bevolkingszorg en
het regionaal operationeel
team?
Worden er vanuit het team
bevolkingszorg adviezen
richting het regionaal
operationeel team
gecommuniceerd die tijdens
de vergadering van het team
bevolkingszorg naar voren
zijn gebracht?
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Antwoord: Toelichting antwoord
JA
Het TBz geeft uitvoering aan de taken zoals
beschreven in artikel 2.1.3 lid 2.
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JA

De Taakorganisatie Communicatie is gedurende de
systeemtest opgestart (gesimuleerd).

Het proces opvang is gedurende de systeemtest
opgestart (gesimuleerd).
SIS wordt opgestart.
Er is gedurende de systeemtest regelmatig contact
tussen het ROT en het TBZ. In dit contact worden
opdrachten en de voortgang daarop besproken.
Zie o.a. eerdere omschrijvingen van opdrachten en
informatie-uitwisseling
over
opvanglocatie,
communicatie en kwetsbare objecten.

Vanuit het TBz zijn adviezen richting het ROT
gecommuniceerd m.b.t. de noodopvang.
JA

Hoofdstuk 5

Team bevolkingszorg (TBz)

5.2.4 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en
crisisbeheersing een eigen beeld bij.
Normering
Houden alle onderdelen a
t/m e een eigen beeld bij?
Ja/ nee (dit dient per
onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
TBZ

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

De informatiecoördinator TBz houdt tijdens de
systeemtest het eigen beeld van het TBz bij.

Artikel
Artikel 2.4.2
2. Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van
een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen
gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen.
Normering
Bestaat het eigen beeld van
de onderdelen zoals bedoeld
in artikel 2.1.1. onderdelen a
tot en met e uit:
Beschikbare gegevens over
de ontwikkeling van een
incident? Ja / nee
Beschikbare gegevens over
de effecten van een incident?
Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid
van de hulpverleners in het
getroffen gebied? Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid
van de personen in het
getroffen gebied? Ja / nee
De aanpak van het incident?
Ja / nee

Antwoord: Toelichting antwoord

NEE

Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de ontwikkelingen van het incident.

NEE

Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de effecten van het incident.

NEE

Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de risico’s voor de veiligheid van de
hulpverleners.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de risico’s voor de veiligheid van de
personen in het getroffen gebied.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat
gegevens over de aanpak van het incident.
Bijvoorbeeld het regelen van afzettingen rondom
het gebied, de communicatie richting burgers en
het regelen van opvanglocaties.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat
gegevens over de benodigde mensen voor de
aanpak. Deze worden direct achter de
omschrijving van de aanpak toegevoegd.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat
gegevens over de benodigde middelen voor de
aanpak. Voorbeelden zijn de inrichting van een
perscentrum of het voorbereiden van het
noodbevel.

NEE

JA

De daarvoor benodigde
mensen? Ja / nee

JA

De daarvoor benodigde
middelen? Ja / nee

JA

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering

Antwoord: Toelichting antwoord
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Zijn de gegevens van de
onderdelen zoals bedoeld in
artikel 2.1.1. onderdeel a tot
en met e binnen tien
minuten verwerkt en zo
mogelijk geverifieerd? Ja /
nee
TBZ: binnen tien minuten?

JA

Informatie wordt door de informatiecoördinator
TBz continu verwerkt in LCMS. Hij doet dit binnen
10 minuten nadat de informatie bekend is.

Artikel
Artikel 2.4.2
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan: A) de
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; B) andere bij
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de
uitvoering van hun taken en bevoegdheden en; C) Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Het TBz stelt het eigen beeld van het incident via
Stelt het onderdeel, zoals
LCMS beschikbaar aan andere partijen binnen de
bedoeld in artikel 2.1.1.
JA
hoofdstructuur.
onderdeel a tot en met e, het
eigen beeld beschikbaar aan
de andere betrokken
onderdelen? Ja / nee
Worden de gegevens langs
Gegevens zijn middels LCMS beschikbaar voor
geautomatiseerde weg
partijen buiten de hoofdstructuur.
beschikbaar gesteld aan
JA
andere bij de ramp of crisis
betrokken partijen voor
zover zij deze gegevens
nodig hebben voor de
uitvoering van hun taken
bevoegdheden? Ja / nee
Worden de gegevens langs
Het TBz stelt het eigen beeld middels LCMS
geautomatiseerde weg
beschikbaar
aan
het
onderdeel
van
de
beschikbaar gesteld aan het
JA
hoofdstructuur (ROT) dat verantwoordelijk is voor
onderdeel dat het totaalbeeld
het bijhouden van het totaalbeeld van het
bijhoudt? Ja / nee
incident.
Artikel
Artikel 2.4.3
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld.
Normering
TBZ: zijn besluiten, adviezen
en opdrachten gebaseerd op
het actuele beeld?

Antwoord: Toelichting antwoord
Doordat de informatiecoördinator continu het
JA
beeld van de situatie monitort en deelt met de
teamleden zijn besluiten, adviezen en opdrachten
gebaseerd op het actuele beeld van de situatie.

Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven,
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel
2.4.3 opnieuw geformuleerd.
Normering
Wordt het niet overnemen of
onvolledig uitvoeren van een
advies of opdracht
teruggekoppeld naar de
opdrachtgever?
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Antwoord: Toelichting antwoord
Dit is tijdens de systeemtest niet van toepassing.
N.V.T.

Hoofdstuk 5

Wordt het advies of de
opdracht door de
opdrachtgever
geherformuleerd?

Team bevolkingszorg (TBz)

Dit is tijdens de systeemtest niet van toepassing.
N.V.T.
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6

Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam (BT
(BT/
BT/ RBT)

6.1

Feitelijk verslag verrichtingen BT

Opstart BT Bodegraven

Reeds voor opschaling naar GRIP 2 zet de bode de benodigde middelen (scherm, laptop,
pennen etc.) klaar voor het BT. De burgemeester meldt zich om 09:40 uur na opschaling
GRIP 2 in de raadszaal (BT-ruimte) en meldt het volgende: De burgemeester is vanaf GRIP
1 geïnformeerd via de pager en heeft daarna contact gehad met de CaCo en de
Operationeel Leider. De OL heeft hem gemeld dat het om een XTC-lab zou gaan. Daarna
heeft de burgemeester de gemeentesecretaris en de griffier van de raad geïnformeerd. Na
advies van de OL besluit de burgemeester op te schalen naar GRIP 3. Argumenten hiervoor
zijn het grote aantal gewonden, een effectgebied en mogelijke ontruiming.
Wanneer wordt opgeschaald naar GRIP 3 informeert de burgemeester om 10:04 uur de
burgemeester van Gouda. De communicatieadviseur krijgt van de burgemeester de
opdracht een communicatiebericht te verspreiden waarin wordt gemeld dat mensen hun
ramen en deuren moeten sluiten. De burgemeester wil eigenlijk starten met het eerste BT
overleg, maar krijgt te horen dat het TBz en ROT nog niet zijn gestart. Daarnaast is het BT
nog niet compleet. Daarom wordt gewacht.
Om 10:09 uur bij opschaling naar GRIP 4 besluit de burgemeester direct naar Leiden te
gaan. Hij vraagt zijn locoburgemeester de rol van burgervader over te nemen in
Bodegraven.

6.2

Vragen vanuit het toetsingskader

6.2.1 Alarmering
Alarmering voor het GBT start om 10:04 uur. De opkomsttijden zijn vanaf dit tijdstip
gemeten. Doordat er vrij snel (om 10:09 uur) na opschaling naar GRIP 3 is opgeschaald
naar GRIP 4 zijn niet alle functionarissen in het GBT opgekomen, maar direct doorgegaan
naar het RBT.
Functionaris basisvereiste

Burgemeester
Leidinggevende brandweer

Tijd opkomst

09:40 uur
10:11 uur

Leidinggevende GHOR

N.v.t.

Leidinggevende politie

N.v.t.

Leidinggevende Bevolkingszorg

N.v.t.

Functionaris buiten
basisvereiste
Informatiemanager
Communicatieadviseur
Officier van justitie

10:08 uur
09:55 uur
N.v.t.

Notulist

10:08 uur

Adviseur Crisisbeheersing

09:55 uur
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Duur na afkondigen GRIP3

Voor afkondiging GRIP 3 aanwezig.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.

4 minuten.
Voor afkondiging GRIP 3 aanwezig.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
Voor afkondiging GRIP 3 aanwezig.

Hoofdstuk 6

Gemeentesecretaris

10:06 uur

Liaison ROT

6.3

Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam (BT/ RBT)

N.v.t

N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.

Feitelijk verslag verrichtingen RBT

Tijdens de systeemtest in de Veiligheidsregio Hollands-Midden is een RBT opgestart. Het
RBT is gevestigd in Leiden. De systeemtest start voor het RBT om 10:09 uur met
opschaling naar GRIP 4. Op dat moment is er al een start gemaakt met het BT in
Bodegraven, dat uiteindelijk meteen doorschuift in het RBT in Leiden.
Eerste RBT-overleg (11:15 uur – 12:00 uur)

Om 11:15 uur start het eerste RBT-overleg. Het RBT bespreekt de inhoud van het
persbericht waarin zij medeleven willen tonen en willen aangeven dat de situatie nog niet
geheel duidelijk is en nader wordt uitgezocht. De ontruiming van het effectgebied wordt
besproken. Het ROT wordt daarbij verzocht een ontruimingsplan voor het groene gebied op
de kaart te maken, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijk zelf vertrekkende
mensen uit het paarse gebied. Besloten wordt het groene gebied ook daadwerkelijk te
ontruimen en hiervoor zal een noodbevel worden opgesteld. Mensen in het paarse gebied
krijgen het advies voor de zekerheid uit het gebied te vertrekken (inclusief de scholen en
het stadhuis van Gouda, niet het ziekenhuis). De NS wordt gevraagd niet te stoppen op
Gouda.
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Tweede RBT-overleg (12:30 uur – 12:54 uur)

In het tweede overleg wordt besproken dat het paarse gebied alleen stankoverlast heeft,
maar dat aanwezigheid daar niet gevaarlijk is. Het besluit van het RBT om te adviseren uit
dit gebied te vertrekken wordt ingetrokken. Hetzelfde geldt voor de vraag aan de NS om
de treinen op Gouda te laten doorrijden. Het besluit wordt genomen door het RBT om de
brand gecontroleerd te laten uitbranden. Het bericht komt binnen dat in het paarse gebied
toch slachtoffers zijn. Er wordt besloten dat hier meer informatie over moet komen om de
communicatie goed te kunnen uitvoeren. Het ROT krijgt de opdracht een scenario uit te
werken voor het normaliseren van de situatie en bijhorende tijdsinschatting. Gezien de
gevaar setting van het scenario wordt in het RBT vervolgens gesproken over het wel of niet
organiseren van een gezondheidsonderzoek en over wanneer de crisisorganisatie kan gaan
afschalen. Na deze punten rond het RBT af en is het einde oefening.

6.4

Vragen vanuit het toetsingskader

6.4.1 Alarmering
Functionaris basisvereiste

Tijd opkomst RBT

Voorzitter Veiligheidsregio
Leidinggevende brandweer
Leidinggevende GHOR
Leidinggevende politie
Dijkgraaf
Informatiemanager
Communicatieadviseur
Hoofd Officier van justitie
Notulist

11:16 uur
10:43 uur
10:40 uur
11:12 uur
N.v.t.
10:26 uur
10:51 uur
N.v.t.
Niet waargenomen, wel bij start eerste
overleg aanwezig.
11:06 uur
10:50 uur

Adviseur Crisisbeheersing
Gemeentesecretaris

6.4.2 Wet Veiligheidsregio’s
Artikel
Artikel 39
Lid. 2. De voorzitter van de veiligheidsregio roept een regionaal beleidsteam bijeen, dat
bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de
ramp of crisis, alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken
waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat het regionaal beleidsteam
uit de burgemeesters van de
gemeenten die betrokken zijn of
dreigen te worden bij de ramp of
crisis? Ja / nee

Bestaat het regionaal beleidsteam
uit de hoofdofficier van Justitie
die betrokken is of
dreigt te worden bij de ramp of
crisis? Ja / nee
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De burgemeesters van de betrokken
gemeenten zijn aanwezig.
JA

NEE

De Hoofd Officier van Justitie is niet aanwezig
en wordt niet bij de besluitvorming in het RBT
betrokken.

Hoofdstuk 6

Wordt de voorzitter van elk
betrokken waterschap
uitgenodigd deel uit te maken van
het beleidsteam? Ja / nee
Heeft aan het regionaal
beleidsteam een liaison Vitaal –
RBT deelgenomen? Ja / nee

N.V.T

N.V.T.

Gemeentelijk
Gemeente lijk en Regionaal Beleidsteam (BT/ RBT)

De Dijkgraaf is niet uitgenodigd. Dit is gezien
de fase waarin het incident zich bevindt ook
niet nodig.
In het RBT zijn geen aanwezigen van buiten
de hoofdstructuur aangesloten. Dit is gezien
de fase waarin het incident zich bevindt ook
niet nodig.

6.4.3 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld
in artikel 2.1.1., onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en
crisisbeheersing een eigen beeld bij.
Normering
Houden alle onderdelen a t/m e
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit
dient per onderdeel in de
evaluatie inzichtelijk te worden):
RBT
Heeft het regionaal beleidsteam
een totaalbeeld ter beschikking
gekregen?
Is er mede op basis van het
ontvangen totaalbeeld door het
(regionaal) beleidsteam een
besluitenlijst opgesteld?

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

JA

JA

De informatiecoördinator RBT houdt tijdens
het incident het RBT-beeld bij in LCMS.
Het RBT heeft een totaalbeeld tot de
beschikking. Dit is middels LCMS beschikbaar.
Mede op basis van het ontvangen totaalbeeld
en de toelichting van de OL op dit beeld is een
besluitenlijst opgesteld.

Artikel
Artikel 2.4.3
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele beeld en op het actuele totaalbeeld.
Normering
RBT: Zijn besluiten, adviezen en
opdrachten gebaseerd op het
actuele beeld?

Antwoord: Toelichting antwoord
De in het RBT genomen besluiten zijn
JA
gebaseerd op het totaalbeeld aangevuld met
de briefing van de operationeel leider.
Hiermee zijn besluiten gebaseerd op het
actuele beeld.

Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven,
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel
2.4.3 opnieuw geformuleerd.
Normering
Wordt het niet overnemen of
onvolledig uitvoeren van een
advies of opdracht
teruggekoppeld naar de
opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht
door de opdrachtgever
geherformuleerd?

Antwoord: Toelichting antwoord
Dit is gedurende de systeemtest niet van
N.v.t.
toepassing.

N.v.t.

Dit is gedurende de systeemtest niet van
toepassing.
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Hoofdstuk 7

7

Resultaten systeemtest 2017

Resultaten systeemtest 2017

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de VRHM gedurende de systeemtest in 2017. De
resultaten zijn als score weergegeven per onderdeel van het toetsingskader (organisatie,
opschaling, alarmering en informatiemanagement).

7.1

Weergave scores

Onderstaande tabel bevat de scores van de Veiligheidsregio. In de tabel staan de
bijbehorende percentages weergegeven.
Onderdeel

Score 2017

Organisatie

100%

Alarmering

94,1%

Opschaling

90,0%

Informatiemanagement

77,8%

Wet Veiligheidsregio’s

50%

Rekenmethode

De scores zijn gebaseerd op de normeringsvragen in het toetsingskader crisisbeheersing.
Voor iedere ‘ja-score’ wordt een score van ‘1’ toegekend. Voor iedere ‘nee-score’ wordt
een score van ‘0’ toegekend. Het percentage wordt berekend op basis van de som van de
‘ja-scores’ gedeeld door het aantal vragen binnen het desbetreffende onderdeel. Bij deze
berekening worden de vragen die ‘niet van toepassing’ scoren buiten beschouwing gelaten.
Let op, bij de genoemde scores gaat het om de score van de Veiligheidsregio ten aanzien
van de basisvereisten die door de wetgever zijn opgesteld. Wanneer een 100% score wordt
behaald voldoet een Veiligheidsregio aan de basiseis voor het betreffende onderdeel.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de
systeemtest in 2017. De conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt aan de hand van de
verschillende onderdelen van het toetsingskader.
Onderdeel

Score 2017

Organisatie

100%

Alarmering

94,1%

Opschaling

90,0%

Informatiemanagement

77,8%

Wet Veiligheidsregio’s

8.1

50%

Conclusies en aanbevelingen 2017 per onderdeel

Aan de hand van de onderdelen van het toetsingskader wordt in deze paragraaf een aantal
aanbevelingen gedaan. Houd bij het lezen van deze aanbevelingen rekening met
ontwikkelingen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding, bijvoorbeeld op het gebied van
informatiemanagement en het gebruik van LCMS. Die ontwikkelingen staan niet stil. Wat
op dit moment nodig is om te voldoen aan het toetsingskader hoeft niet altijd de meest
optimale werkwijze te zijn. Dit rapport kan als aanzet dienen om hierover het gesprek aan
te gaan met de IVenJ en andere betrokkenen.

8.1.1 Organisatie
Op het onderdeel ‘organisatie’ heeft de VRHM een score behaald van 100%. Dit betekent
dat de crisisorganisatie van de VRHM conform de vereiste samenstelling heeft opgetreden
en dat deze teams invulling hebben gegeven aan de taakstelling zoals beschreven in het
toetsingskader. De verschillende teams hebben elkaar geadviseerd, met elkaar afgestemd
en sturing gegeven aan de crisisorganisatie.

8.1.2 Alarmering
Op het onderdeel ‘alarmering’ heeft de VRHM een score behaald van 94,1%. Het
belangrijkste verbeterpunt ten aanzien van dit onderdeel is te herleiden naar de snelheid
waarmee na opschaling de alarmering vanuit de meldkamer gestart is.
Starten van alarmering

Volgens het toetsingskader van de IVenJ is het voor de meldkamer een vereiste om
alarmering binnen 2 minuten nadat het opschalingsbesluit bekend is op de meldkamer te
starten. Tijdens de systeemtest is dit bij de GRIP 1 en de GRIP 4 alarmering goed gegaan.
Bij de GRIP 3 en de GRIP 2 opschaling ging dit niet goed. De GRIP 2 opschaling is getrapt
gestart waarbij alarmering voor een eerste groep functionarissen binnen 1 minuut, een
tweede groep na 3 minuten en een derde groep na zes minuten is gestart. De GRIP 3
alarmering is 6 minuten nadat het opschalingsbesluit op de meldkamer is gedeeld gestart.
Het verdient de aanbeveling om de wijze van alarmering binnen de Veiligheidsregio nader
te beschouwen. Deze aanbeveling zit op twee punten. Enerzijds dient naar het technische
systeem gekeken te worden om te achterhalen waarom de groep functionarissen die bij
een GRIP 2 gealarmeerd wordt, in drieën wordt gesplitst en zo als aparte groep op een
apart moment wordt gealarmeerd. Anderzijds zou het goed zijn om op de meldkamer het
belang van snel en tijdig alarmeren tijdig te benoemen. Het binnen de vereiste tijd starten
van de alarmering vraagt van de centralisten dat deze, wanneer zij iets meekrijgen over
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opschaling, dit direct delen met de CaCo zodat opschaling binnen twee minuten integraal
gestart kan worden of, indien dit nodig is, geverifieerd en vervolgens gestart kan worden.

8.1.3 Opschaling
Op het onderdeel ‘opschaling’ heeft de VRHM een score behaald van 90%. Het
belangrijkste verbeterpunt ten aanzien van dit onderdeel is te herleiden naar het binnen 30
minuten starten van het CoPI.
Start werkzaamheden CoPI
Hoewel de individuele Officieren van Dienst en de Informatiemanager CoPI wel eerder na
opschaling startten met hun werkzaamheden, deden zij dit niet in de hoedanigheid als
coördinerend team ter plaatse. Dat betekent dat, kijkend naar het toetsingskader, het CoPI
niet voldoet aan de gestelde eis van 30 minuten.
Het verdient aanbeveling zo snel mogelijk na alarmering als CoPI een eerste startmoment
te beleggen om de coördinatie op het plaats incident zo snel mogelijk op te starten. Dit is
gezien de opkomsttijden van de betrokken functionarissen in de afgelopen systeemtest
zeker haalbaar.

8.1.4 Informatiemanagement
Op het onderdeel ‘informatiemanagement’ heeft de VRHM een score behaald van 77,8%.
De belangrijkste verbeterpunten ten aanzien van dit onderdeel zijn te herleiden naar de
volgende onderdelen:
De manier waarop en door wie het totaalbeeld wordt opgesteld;
De manier waarop de verschillende teams hun eigen beeld opstellen;
Het tijdig (binnen 10 minuten) delen van informatie in LCMS.
Regievoering op – en opbouw van – het totaalbeeld (situatietabblad)

Tijdens de systeemtest wordt het CoPI-beeld gekopieerd naar het totaalbeeld, ondanks het
feit dat bij een GRIP 4 situatie de Informatiemanager van het ROT regie voerend zou
moeten zijn. Daarnaast sluit het totaalbeeld niet geheel aan bij de wijze waarop vanuit het
toetsingskader naar het totaalbeeld wordt gekeken. Het totaalbeeld in LCMS dient volgens
het toetsingskader een overzicht of samenvatting te zijn van het desbetreffende incident
waarmee alle betrokken teams in één oogopslag kunnen zien wat er speelt. Dit impliceert
dat het totaalbeeld een apart samengesteld overzicht van het incident is en niet een één
op één kopie van het ROT beeld (dit is immers niet voor alle teams van gelijk belang). In
artikel 2.4.1 lid 2 van het toetsingskader geeft de Inspectie aan op welke manier het
totaalbeeld opgesteld dient te worden. Onderstaande figuur geeft dit weer.
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Opbouw totaalbeeld (situatietabblad)

1.

Het incident, waaronder wordt begrepen:

2.

De actuele situatie met betrekking tot het incident.
De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden.

De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:

3.

De aard van het incident en de betrokken objecten.

De bestrijdingsmogelijkheden.
De bereikbaarheid voor de hulpverlening.
De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen.

De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:

-

De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en de effecten
ervan en de bestrijdingsmogelijkheden.

-

Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en de
benodigde hulpverleners en middelen.

-

De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de benodigde
hulpverleners en middelen.

-

Het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s, het gedrag van de bevolking.
De informatie die aan de bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden getroffen.
Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte
ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen.

4.

De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:

-

De actuele bestrijdingsorganisatie.
De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de benodigde
hulpverleners en middelen.

-

De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding.
De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan
en de bereikte resultaten.

Het verdient de aanbeveling om de wijze waarop het totaalbeeld wordt opgesteld aan te
passen om beter aan te sluiten op de vereisten uit het toetsingskader. Hierin is het
belangrijk dat 1) de manier waarop het totaalbeeld is opgesteld aansluit bij de in
bovenstaand figuur geschetste onderverdeling en dat 2) het totaalbeeld geen één op één
kopie is van de beelden van één of meerdere teams, maar dat het een opzichzelfstaand
opgesteld overzicht wordt van het incident.
Daarnaast is het belangrijk bij opschaling expliciet te maken wie de regievoerend
informatiemanager is. Er moet een overdracht plaatsvinden tussen deze regie voerende
informatiemanagers, zodat de informatiestromen accuraat en geactualiseerd blijven en het
totaalbeeld aansluit op het juiste niveau van opschaling.
Opbouw eigen beeld per team

Op het gebied van het eigen beeld in LCMS is in lijn met voorgaande aanbeveling
verbetering mogelijk. Vaak worden bijvoorbeeld de benodigde mensen en middelen die het
team nodig heeft voor de aanpak van het incident en de risico’s voor de veiligheid van de
hulpverleners en personen in het brongebied niet benoemd. Het is daarmee onduidelijk of
iedereen die buiten de teams deze onderwerpen bespreekt een actueel beeld heeft van
deze veiligheidsbeoordeling en de actuele bestrijdingsorganisatie.
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Aanbeveling is het eigen beeld beter te laten aansluiten op de onderverdeling zoals deze
door de IVenJ wordt voorgeschreven. Het eigen beeld per team dient volgens artikel 2.4.2
lid 2 van het toetsingskader van de IVenJ de volgende informatie te bevatten:
1. Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident;
2. Beschikbare gegevens over de effecten van een incident;
3. De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied;
4. De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied;
5. De aanpak van het incident;
6. De daarvoor benodigde middelen;
7. De daarvoor benodigde mensen.
Door het beeld op te stellen aan de hand van bovenstaande onderwerpen wordt namelijk
meer aangesloten bij het doel van een eigen beeld: “het bieden van een overzicht waarin
in één oogopslag duidelijk is wat de situatie is en met welke dilemma’s men te maken
heeft”.
Het verwerken van informatie in LCMS binnen 10 minuten

Het snel delen van informatie is binnen een crisissituatie cruciaal. Vandaar dat het
toetsingskader vereist dat informatie binnen 10 minuten, nadat dit bekend is, wordt
geverifieerd en verwerkt in LCMS. Bij de meeste teams binnen de systeemtest gaat dit
goed. Vanuit de meldkamer wordt informatie niet altijd binnen 10 minuten in LCMS
geborgd. Eerder genoemde taakinvulling van de CaCo ligt hieraan ten grondslag. Wanneer
hij het vullen van LCMS aan iemand anders delegeert, is de kans groter dat cruciale
informatie sneller wordt verwerkt.
Informatiemanagement is een doorlopende proces dat vraagt om continue actualisatie van
het beeld. Als leidinggevende wordt je soms te veel in beslag genomen door het nemen
van besluiten of het coördineren van je collega’s. Het verdient aanbeveling standaard een
collega aan te wijzen om LCMS te vullen (wanneer er geen informatiemanager voor het
team is voorzien uiteraard). Op dit moment is daar binnen de regio niet in voorzien en
moet de werkwijze hier dus wel voor worden aangepast.
Contact CaCo, Leider CoPI en OL
Om zo snel mogelijk een goed beeld van de situatie te krijgen is niet alleen het goed vullen
van LCMS van groot belang. Bij opschaling vond nu beperkt of lastig afstemming plaats
tussen de CaCo en de Leider CoPI en tussen de Leider CoPI en de Operationeel Leider. Dit
contact was wel essentieel voor het verkrijgen van een goed beeld en het afstemmen van
de vergaderklok CoPI/ROT.
Het verdient aanbeveling, naast het delen van het beeld in LCMS, zo snel en volledig
mogelijk contact te hebben met de verschillende sleutelfunctionarissen. Niet alleen om het
beeld aan te scherpen en de wederzijdse behoeften af te stemmen, maar ook om werk- en
procesafspraken te kunnen maken.

8.1.5 Wet Veiligheidsregio’s
Op het onderdeel ‘wet Veiligheidsregio’s’ heeft de VRHM een score behaalt van 50%. Het
belangrijkste verbeterpunt ten aanzien van dit onderdeel heeft betrekking op de zitting van
de Hoofdofficier van Justitie in het RBT.
Betrek Hoofd Officier van Justitie in het BT
Tijdens de systeemtest heeft de HOvJ niet deelgenomen aan het RBT. Achteraf blijkt dat
het OM niet is gealarmeerd. Vanuit het toetsingskader van de IVenJ is het een vereiste dat
deze zitting neemt in het RBT. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het type
incident. Bij het beoefende incident (een scenario met een brand in een XTC-lab wat onder
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observatie stond, met daarbij dus een duidelijke strafrechtelijke component) zou het
deelnemen van een HOvJ in het RBT meerwaarde hebben gehad.
Als volwaardig crisispartner wordt deelname van de HOvJ in het RBT verwacht. Het
verdient de aanbeveling om in volgende systeemtesten het OM wel te alarmeren. Hiernaast
is het ook goed om met het OM en met de HOvJ voorafgaande aan dergelijke
systeemtesten af te stemmen over de verwachtingen over en weer m.b.t. deelname.
Gezien de aard van de systeemtesten (als onverwachte oefeningen waarbij de
hoofdstructuur wordt getest) is het niet mogelijk om voorafgaande aan de systeemtest een
datum te delen. Wel kan aangegeven worden of het scenario wel of niet een
strafrechtelijke component heeft.
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Bijlage A Afkortingenlijst

Bijlage A Afkortingenlijst
BT

Beleidsteam

CaCo

Calamiteitencoördinator

CoPI

Commando Plaats Incident

GHOR

Geneeskundige
in de Regio

Grootschalig alarmeren

Het moment dat GRIP opschaling wordt
afgekondigd.

MPL

Meetplan leider

GMS

Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GRIP

Gecoördineerde
Regionale
Incidentenbestrijdingsprocedure

IM / ICO

Informatiemanager/
coördinator

IVenJ

Inspectie Veiligheid en Justitie

LC

Leider CoPI

LCMS

Landelijk Crisis Management Systeem

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

OL

Operationeel Leider

ROT

Regionaal Operationeel Team

SIS

Slachtoffer Informatie Systematiek

VR

Veiligheidsregio

HTO

Hoofd Taakorganisatie

AC

Algemeen Commandant

TBz

Team Bevolkingszorg

ACb

Adviseur Crisisbeheersing (gemeente)

OvD

Officier van Dienst

Hulpverleningsorganisatie

Informatie
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A.5.

1. Samenvatting voorstel
Door het Dagelijks Bestuur is op 6 april jl. het nieuwe convenant tussen de VRHM, Politie, RDOGHM
en de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland vastgesteld. Dit nieuwe convenant is
ontstaan naar aanleiding van het directeurenoverleg (omgevingsdiensten, VRHM en RDOG HM),
waarbij eind 2016 de opdracht is geformuleerd om de bestaande convenanten tussen enerzijds de
VRHM (incl. Politie) en de omgevingsdiensten en anderzijds de RDOG HM en de omgevingsdiensten
samen te voegen. Het hieruit voortvloeiende convenant vormt een goede basis om te komen tot
integrale advisering in het kader van de omgevingswet. Met de vaststelling en ondertekening van het
nieuwe convenant wordt de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie
eenheid Den Haag, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden,
Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland formeel bekrachtigd en kan
verder vorm gegeven worden aan onder andere de integrale advisering. Het nieuwe convenant is
tevens een middel om zowel intern als extern richting gemeenten, provincie en andere ketenpartners
duidelijk te maken dat de partijen samenwerken en op welke vlakken dat is.

2. Algemeen
Onderwerp:

Convenant 'VRHM - Politie –
RDOG HM - ODMW ODWH'

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Plannen en procedures
multidisciplinair
P. Rehorst
29 juni 2017

A.5

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
De samenwerking tussen Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland en
Omgevingsdienst West-Holland wordt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur formeel
bekrachtigd met de ondertekening van een nieuw convenant.
Tot het moment van ondertekening van het nieuwe convenant bestaan er aparte convenanten tussen
enerzijds de Veiligheidsregio Hollands Midden en de beide omgevingsdiensten in de regio Hollands
Midden en anderzijds tussen de RDOG Hollands Midden en deze beide omgevingsdiensten. Dit
laatste convenant is inhoudelijk wel gebaseerd op het eerstgenoemde convenant. In de huidige
convenanten zijn verschillende raakvlakken zichtbaar, zowel op het gebied van advisering als op het
gebied van uitvoering, zowel in de warme als in de koude fase. Door middel van werk- en
actieplannen in het kader van beide convenanten wordt hieraan vorm gegeven.

In de praktijk bestaan er inmiddels ook al werkafspraken tussen de partijen van beide convenanten,
bijvoorbeeld bij advisering op het gebied van ruimtelijke ordening en evenementenvergunning en bij
optreden in geval van calamiteiten met schade aan milieu of bedreigingen vanuit de fysieke
omgeving. Het overleg tussen de directies in het kader van beide convenanten is inmiddels ook
geïntegreerd. Deze ontwikkelingen leidden tot de conclusie dat beide werkplannen en convenanten er
bij gebaat zijn als ze in elkaar geschoven worden. Daarmee vormt het hieruit voortvloeiende
convenant een goede basis om te komen tot integrale advisering in het kader van de Omgevingswet.
De afspraken uit het convenant met de Politie (eenheid Den Haag) en de bestuurlijke afspraken met
de RDOG HM blijven met dit convenant ongewijzigd. Het huidige convenant tussen VRHM en beide
omgevingsdiensten komt met de ondertekening van het nieuwe convenant te vervallen. De afspraken
uit dit convenant zijn veelal ongewijzigd overgenomen in het nieuwe ‘gezamenlijke’ convenant.
Meerwaarde van een gezamenlijk convenant
De meerwaarde van het nieuwe ‘gezamenlijke’ convenant ten opzichte van de huidige convenanten
met de omgevingsdiensten is met name gelegen in:

Integraal beleid en integrale advisering als norm: de gemeente is de partij die het beste in staat
is om voor zowel een gezonde als een veilige sociale en fysieke omgeving te zorgen voor haar
burgers. Dat is ook terug te zien in wetgeving, bijvoorbeeld de opdracht om de gezondheid van
burgers te borgen (Wet Publieke Gezondheidszorg), veiligheidsrisico’s te analyseren en te
beheersen (Wet veiligheidsregio’s) of de omgeving adequaat in te richten (Omgevingswet). In
de verschillende wetten wordt ook het integrale karakter van deze opdracht benadrukt door
wederzijdse verwijzingen. Integraal beleid van gemeenten en integrale advisering ten behoeve
van een transparante, evenwichtige afweging van de verschillende aspecten, vergen goede
samenwerkingsafspraken tussen de adviseurs van gemeenten op deze terreinen.

Verbindend vermogen van een gezamenlijk convenant: Het integrale beleid en de integrale
advisering dient ook vorm te krijgen in de gemeentelijke organisatie. Dat vergt goede
samenwerking binnen de verschillende college-portefeuilles en in de ambtelijke organisatie.
Doordat de medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen zich in het kader van het
driehoeksconvenant gezamenlijk over een bepaald onderwerp buigen, wordt in de richting van
de gemeenten een inhoudelijk integraal product geleverd. Integrale advisering kan op die wijze
bijdragen aan integraal beleid en aan betere verbindingen tussen portefeuilles binnen een
gemeente. Het verbreedt de horizon en intensiveert de discussie op het niveau van colleges.

Integrale advisering rond de Omgevingswet: de Omgevingswet zal de agenda rond de
inrichting van de fysieke omgeving de komende jaren bepalen. Voor de Omgevingswet is meer
nog dan voor ‘oude’ wetten integraal beleid en integrale advisering van belang, omdat
initiatieven die passen binnen de omgevingsplannen geen vergunningentraject meer kennen
met een eigen adviserings- en besluitvormingstraject. Daarom is het van groot belang om
tijdens de ontwikkeling van de visie en de plannen in het kader van de omgevingswet niet
alleen uitgangspunten voor ‘intrinsieke kwaliteit’ van de omgeving te formuleren, maar ook
uitgangspunten voor veiligheid en voor de bevordering en bescherming van de
volksgezondheid binnen deze visie en plannen.

Tijdige betrokkenheid wordt geborgd: in de huidige situatie worden gemeenschappelijke
regelingen als Veiligheidsregio en RDOG HM bij onderwerpen op het gebied van ruimtelijke
ordening vaak pas tijdens de formele inspraakprocedure, na inhoudelijke afronding van de
plannen, uitgenodigd om hun standpunt of mening te geven. Van integrale afweging kan in die
fase al veelal geen sprake meer zijn. Daarnaast zijn de medewerkers van de openbare
lichamen vooral medewerkers van gemeentelijke diensten, zij het op enige afstand, waardoor
de vreemde situatie ontstaat dat gemeenten in de inspraakprocedure adviezen en standpunten
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krijgen van ‘hun eigen’ ambtelijke organisatie. Afspraken over integrale advisering in de juiste
fase van het proces voorkomt deze situatie.
Opstellen adviezen gebeurt efficiënter, waardoor de kwaliteit kan verbeteren: onderdeel van
het convenant is ook het actief uitwisselen van kennis tussen de gemeenschappelijke
regelingen en het vaststellen van geïntegreerde procedures. Daardoor is (meer dan nu)
geborgd dat alle relevante kennis is gebruikt tijdens het adviseringsproces, wat de kwaliteit van
het advies ten goede komt.



4. Implementatie en communicatie
Ten behoeve van de nadere uitwerking en implementatie van de afspraken wordt (jaarlijks) een
actielijst opgesteld. De samenwerkingsafspraken worden hierin omgevormd tot acties om de
samenwerkingsafspraken te implementeren/ borgen. Diverse acties worden weggezet bij de
verschillende multidisciplinaire werkgroepen van de VRHM, omdat in deze groepen de kennis en
expertise op de uitwerking van de verschillende afspraken aanwezig is.
Bijeenkomst gemeenteambtenaren
In het najaar van 2017 worden één of meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor
gemeenteambtenaren. Het doel van deze bijeenkomsten is om de meerwaarde van het integraal
adviseren onder de aandacht van de gemeenten te brengen. Op dit moment wordt gewerkt aan de
opzet van deze bijeenkomst.
Communicatie
Na ondertekening van het convenant wordt gezamenlijk met de Omgevingsdiensten, Politie en de
RDOG HM een persbericht opgesteld om publiciteit te gegeven aan de samenwerking. In
samenspraak met de partijen worden de geschikte media bepaald voor verspreiding van het
persbericht. Daarnaast wordt bij de betrokken partijen ook intern gecommuniceerd over het nieuwe
convenant en de mogelijkheden/ gevolgen hiervan.

5. Bijlagen


Convenant ‘VRHM – Politie – RDOG HM – ODMH – ODWH’

3
Agendapunt AB VRHM 29 juni 2017

Convenant
VRHM – Politie – RDOG HM – ODMH – ODWH
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie
eenheid Den Haag, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden en de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland

Partijen
A. Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van
de Veiligheidsregio, namens deze de plv. voorzitter mevrouw J.W.E. Spies, hierna te noemen
‘VRHM’;
B. Politie, regionale eenheid Den haag, vertegenwoordigd door de politiechef, namens deze <is
nog niet bekend>, hierna te noemen ‘Politie’.
C. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, vertegenwoordigd door
de voorzitter van het bestuur van de RDOG HM de heer H. de Jager, hierna te noemen
‘RDOG HM’;
D. Omgevingsdienst Midden-Holland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het dagelijks
bestuur de heer C. van der Kamp, hierna te noemen ‘ODMH’ ;
E. Omgevingsdienst West-Holland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het dagelijks
bestuur, namens deze de directeur i.a. mevrouw N.E. Mier, hierna te noemen ‘ODWH’.
Hierna partijen A tot en met E gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.
Hierna partijen D en E gezamenlijk te noemen ‘Omgevingsdiensten’.

Overwegende dat
Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkgebied
Veiligheidsregio Hollands Midden
 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de VRHM zijn beschreven in de Wet
veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
Politie eenheid Den Haag
 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Politie zijn beschreven in de
Politiewet 2012;
 De Politie formeel geen onderdeel uitmaakt van de ‘Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden’. De Politie heeft voor de reguliere samenwerking een
convenant met de ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden’;
 De Politie onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsdirectie van de VRHM.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RDOG HM zijn opgenomen in de
Wet Publieke Gezondheid en in de ‘Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden’.
Omgevingsdiensten
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 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ODMH zijn opgenomen in de
‘Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland’
 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ODWH zijn opgenomen in de
‘Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland’

Werkgebied van het convenant
 Het werkgebied van de partijen in dit convenant de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Katwijk, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout 1, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas betreft.

Meerwaarde van afstemming, samenwerking en informatie-uitwisseling




De partijen in de praktijk veelal bij dezelfde onderwerpen betrokken zijn. Zo zal bij invoering
van de Omgevingswet dit in toenemende mate van toepassing zijn.
De partijen beschikken over actuele informatie en kennis die voor elkaar van belang is;
Het van belang is om bij een calamiteit vroegtijdig de juiste organisaties te alarmeren en
informeren.

Spreken met elkaar af:
ALGEMEEN
Artikel 1

Uitgangspunten

Partijen werken vanuit een gezamenlijke visie om de samenwerking op het
gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing en bevordering van de
omgevingskwaliteit te optimaliseren en te operationaliseren.

Partijen maken samenwerkingsafspraken, zonder elkaars taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, dan wel de wettelijke basis daarvoor,
te willen beïnvloeden of over te nemen.

Het convenant tussen de VRHM en de Politie alsmede de bestuurlijke afspraken
tussen de VRHM en de RDOG HM blijven met dit convenant ongewijzigd.

Artikel 2

Doelen

Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot
daadwerkelijke samenwerking inzake risicobeheersing (w.o. integrale advisering),
(de voorbereiding op) rampenbestrijding, crisisbeheersing en bevordering van de
omgevingskwaliteit.

Partijen maken duidelijk zowel intern als extern richting gemeenten, provincie en
andere ketenpartners dat de partijen samenwerken en op welke vlakken dat is.

Artikel 3

Citeertitel
Convenant VRHM – Politie – RDOG HM – ODMH – ODWH.

Artikel 4

Capaciteit
Partijen maken capaciteit (menskracht) vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen en
uitvoeren van de onderwerpen die in dit convenant worden benoemd en de acties die
hieruit volgen.

Artikel 5

Informatie-uitwisseling

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor
de samenwerking van belang kunnen zijn, daarbij rekening houdend met de
mogelijke vertrouwelijkheid van informatie.

1

De gemeente Noordwijkerhout heeft de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken belegd bij Omgevingsdienst IJmond. Wel
voert de ODWH een aantal regionale milieutaken uit in deze gemeente. De uitwerking van het convenant zal hiermee voor
Noordwijkerhout afwijken ten opzichte van de andere gemeenten.
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Partijen zorgen ervoor dat de andere partijen in dit convenant te allen tijde over
relevante (bereikbaarheids)gegevens kunnen beschikken, voor zover dit door de
bronhouder is toegestaan. Partijen dragen hierbij zorg voor een goed beheer van
de aan hen verstrekte gegevens.
Partijen wisselen voor zover mogelijk informatie uit via op elkaar afgestemde
(digitale) standaarden en maken hier afspraken over.
Het uitwisselen van informatie vindt plaats met inachtneming van de
geheimhoudingsverplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en
regelgeving van de afzonderlijke partijen.
Partijen verwijzen door bij binnenkomende meldingen waarbij dit relevant is.

Artikel 6

Vertegenwoordiging regulier overleg
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren
teneinde de samenwerking te bevorderen.

Artikel 7

Opleiden, trainen en oefenen

Partijen verkennen de behoefte aan kennis van elkaars organisatie en processen
en treden in overleg over de mogelijkheden tot invulling van deze behoefte.

Partijen maken de behoefte aangaande het gezamenlijk opleiden, trainen en/of
oefenen aan elkaar kenbaar en kijken naar mogelijkheden tot invulling van deze
behoefte.

Artikel 8

Evaluatie
Partijen voeren minimaal eens per jaar een evaluatie uit van gezamenlijk uitgevoerde
werkzaamheden.

BELEID
Artikel 9

Afstemming beleid

Partijen werken nauw samen en informeren elkaar actief bij nieuw te ontwikkelen
plannen of wijzigingen van reeds bestaande plannen met betrekking tot
gezondheids-, ruimtelijk-, milieu- of veiligheidsbeleid, die gerelateerd zijn op of
aan het terrein van één van de andere partijen in dit convenant.

De Omgevingsdiensten, Politie en RDOG HM leveren de VRHM een inhoudelijke
bijdrage aan het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het
Regionaal Crisisplan.

RISICOBEHEERSING
Artikel 10

Afstemmen adviezen
Partijen stemmen hun adviezen voor het bevoegd gezag op elkaar af. Dit resulteert in
kwalitatief betere adviezen die van dezelfde informatie en uitgangspunten vertrekken,
waardoor het bevoegd gezag makkelijker, beter en breder gedragen besluiten kan
nemen.

Artikel 11

Toezicht
Partijen maken nadere werkafspraken over het vormgeven en uitvoeren van toezicht afgestemd op het risico - , teneinde een efficiënte inzet van capaciteit en middelen en
een beperking van de toezichtlast voor bedrijven en particulieren te realiseren.

Artikel 12

Risicocommunicatie

Partijen leveren inhoudelijke informatie ten behoeve van de risicocommunicatie
door de andere partijen in dit convenant.

Partijen stemmen af over woordvoering, inhoud en verantwoordelijkheden bij
risicocommunicatie.
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CRISISBEHEERSING
Artikel 13

Afstemming planvorming
Partijen betrekken en informeren elkaar actief bij nieuw te ontwikkelen plannen of
wijzigingen van reeds bestaande plannen met betrekking tot crisisbeheersing, die
gerelateerd zijn op of aan het terrein van één van de andere partijen in dit convenant.

Artikel 14

Alarmeren en bereikbaarheid

Partijen maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover zij
elkaar dienen te informeren en/ of te alarmeren. Het gaat hierbij ook om
voorbereidend overleg in geval van een dreigende ramp/ crisis.

Partijen maken afspraken over bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en
melding bij incidenten.

Artikel 15

Informatiemanagement
Partijen werken bij crisis (o.b.v. GRIP opschaling) volgens de netcentrische wijze van
informatievoorziening. Dit houdt in dat partijen op dezelfde wijze en tijd over relevante
informatie kunnen beschikken en beschikbaar stellen aan elkaar.

Artikel 16

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is conform artikel 7 van de Wet veiligheidsregio’s de
verantwoordelijkheid van de burgemeester (of bij GRIP4 de voorzitter van de
veiligheidsregio, conform artikel 39 Wet veiligheidsregio’s).

Bij acute (milieu-)incidenten leveren de partijen elkaar informatie ten behoeve van
de communicatieboodschap van gemeenten/ veiligheidsregio.

UITWERKING
Artikel 17

Uitwerkingsvoorstellen

Ten behoeve van de nadere uitwerking van de afspraken in dit convenant wordt
een actielijst opgesteld. Deze actielijst is een dynamisch document en wordt
periodiek geactualiseerd middels een gezamenlijk overleg tussen (de
vertegenwoordigers van) de directies van de partijen.

Ten behoeve van de borging van de samenwerkingsafspraken worden deze
zoveel als mogelijk geoperationaliseerd in de dagelijkse bedrijfsprocessen en in
de crisisplannen van de partijen.

Alle partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid tot het nemen van
het initiatief en het uitwerken van de afspraken in dit convenant.

Artikel 18

Beheer
Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de genoemde
onderwerpen en activiteiten te bespreken. Overleggen in verband met de uitvoering
van de concrete actiepunten worden naar behoefte gepland.

Artikel 19

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de
afspraken uit dit convenant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 20

Inwerkingtreding en looptijd

Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document
genoemde partijen en geldt voor onbepaalde tijd.

Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de actualiteitswaarde
van het convenant door de partijen beoordeeld.
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Artikel 21

Wijziging of beëindiging

Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in het
convenant dan wel in de afspraken binnen de actielijst, treden de partijen hiertoe
met elkaar in overleg.

Iedere partij kan de in dit convenant gemaakte afspraken beëindigen. Zij doet dit
middels een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de andere partijen,
waarna de partijen met elkaar in overleg treden.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in vijfvoud getekend te Alphen aan den Rijn op 29 juni 2017

Veiligheidsregio Hollands Midden

Voorzitter, namens deze de plv. voorzitter mr. drs. J.W.E. Spies

Politie, regionale eenheid Den Haag

De politiechef van Den Haag, namens deze <is nog niet bekend>

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Voorzitter dhr. H. de Jager

Omgevingsdienst Midden-Holland

Voorzitter dagelijks bestuur dhr. C. v.d. Kamp

Omgevingsdienst West-Holland

Voorzitter dagelijks bestuur, namens deze de directeur i.a. mevr. N.E. Mier
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A.6

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de geactualiseerde Informatiekaart Bio Science Park.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart Bio Science
Park

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Planvorming Multi
B. Bogaards
29 juni 2017

A.6

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Op 18 april 2017 heeft de Veiligheidsdirectie de geactualiseerde Informatiekaart Bio Science Park
vastgesteld. Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar
geactualiseerd.
De informatiekaart is aangepast na een mondelinge en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen
die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Op hoofdlijnen zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd op de informatiekaart: de contactgegevens van de
ondernemersvereniging is toegevoegd, alle interne verhuizingen van de diverse bedrijven is
doorgevoerd en geactualiseerd, diverse kolom specifieke aanpassingen zijn doorgevoerd en een
aantal zinnen zijn scherper geformuleerd.

4. Implementatie en communicatie





De Informatiekaart Bio Science Park is aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van
deze werkgroep verspreiden de informatiekaart onder alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom
die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van MDOP draagt
zorg voor de verspreiding van de informatiekaart bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van
de crisisteams. De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor de
implementatie en verspreiding van het Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
Na vaststelling wordt de Informatiekaart Bio Science Park gedeeld met de relevante
crisispartners.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 8
juni 2017.

A.7

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de informatiekaart Spoor en de specifieke bijlagen voor het
HSL-tracé. Het Dagelijks Bestuur wordt in deze notitie geïnformeerd dat de Veiligheidsdirectie de
bijgewerkte Informatiekaart Spoor en de bijlagen HSL op 22 mei 2017 heeft vastgesteld.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart Spoor en
bijlagen HSL

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Multi Voorbereiding
L. Klok
29 juni 2017

A.7

Bijlage(n):

N.v.t.

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Op 22 mei 2017 heeft de Veiligheidsdirectie de bijgewerkte Informatiekaart Spoor en de specifieke
bijlagen HSL vastgesteld. Het Rampbestrijdingsplan HSL (versie HM 2.0 maart 2008) vervalt wanneer
de herziene informatiekaart Spoor en de bijlagen HSL op 1 juli 2017 in werking treden.
HSL
Dit project is gestart als een herziening van het Rampbestrijdingsplan HSL uit 2008. In 2014 is in het
(vastgestelde) projectplan geconstateerd dat er geen wettelijke verplichting meer is voor een
rampbestrijdingsplan voor de HSL-tunnel. Daarom is destijds afgesproken om voor de HSL een plan
op te stellen in de voor VRHM gebruikelijke formats.
Gedurende het project is gebleken dat de multidisciplinaire uitdaging bij incidenten op het HSL-tracé,
en met name in de tunnel, de beperkte bereikbaarheid en de beperkte opstelplaatsen zijn. Daarnaast
zijn veel crisisfunctionarissen onbekend met de HSL-tunnel, de procedures die we voor de tunnel
kennen en wat men in de tunnel kan verwachten. De planvorming voor de HSL is voornamelijk gericht
op deze multidisciplinair gedeelde knelpunten en is vastgelegd in de bijlagen HSL.
De HSL-tunnel is gelegen in de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Leiderdorp. De
gemeente waarin het incident plaatsvindt heeft conform het Regionaal Crisisplan tot en met GRIP 3
het bevoegd gezag. Door de mogelijk lastige plaatsbepaling van een incident in de tunnel kan het zo
zijn dat het niet altijd direct helder is in welke gemeente het incident heeft plaatsgevonden. Bij een
incident communiceren de eerste hulpverleningsdiensten ter plaatse altijd de exacte plaats
(hectometer) van het incident aan de meldkamer t.b.v. de aanrijdroute van aanvullende
hulpverleningseenheden. Voordat eventueel wordt opgeschaald naar GRIP 3 is dus duidelijk welke
gemeente de leiding heeft. Uiteraard dient een incident in de HSL-tunnel in nauwe samenwerking
tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en Leiderdorp afgehandeld te worden.

Overigens zijn in de VRHM meer infrastructurele projecten of gebieden waarover vooraf geen
afspraken zijn gemaakt m.b.t. de bestuurlijke coördinatie. Incidenten worden afgehandeld conform het
Regionaal Crisisplan. Denk bijvoorbeeld aan de verdiepte ligging A4, diverse recreatieplassen en het
duingebied.
Spoor
In 2013 is de Informatiekaart Spoor vastgesteld. De Informatiekaart Spoor bevat generieke informatie
en afspraken over hoe opgetreden wordt bij incidenten op het spoor. De afspraken en informatie geldt
veelal ook voor het HSL-tracé. Om meer duidelijkheid en overzicht te creëren worden de
Informatiekaart Spoor en de specifieke planvorming voor de HSL tracé geïntegreerd. Namelijk de
informatiekaart Spoor met generieke informatie en afspraken bij incidenten op het spoor met een
drietal specifieke bijlagen voor het HSL-tracé.
Op de informatiekaart Spoor zijn een aantal overbodige zinnen geschrapt en er zijn zinnen scherper
geformuleerd. Verder is de informatiekaart aangevuld met enkele specifieke aandachtspunten voor
het HSL-tracé en zijn er mogelijke besluiten en overwegingen geformuleerd voor incidenten op het
spoor.
De herziening van het Rampbestrijdingsplan HSL uit 2008 is onder regie van de Veiligheidsregio en
in samenwerking met GHOR Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, Brandweer Hollands
Midden, gemeente Leiderdorp, gemeente Kaag en Braassem, gemeente Alphen aan den Rijn, GMK,
Prorail, NS, Rijkswaterstaat en de omliggende veiligheidsregio’s met HSL-tracé, tot stand gekomen.

4. Implementatie en communicatie











Na vaststelling door de VD wordt de Informatiekaart Spoor en de bijlagen HSL aangeboden aan
de werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart(en) onder
alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van
de VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor de verspreiding van de Informatiekaart bij
de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van het
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
In de nieuwsbrief van de VRHM wordt een artikel geplaatst met een toelichting op het project en
de totstandkoming van de Informatiekaart Spoor en de bijlagen HSL.
Na vaststelling wordt de Informatiekaart Spoor en de bijlagen HSL gedeeld met de relevante
crisispartners.
De Informatiekaart Spoor en de bijlagen HSL worden bij de plannen gevoegd in het
Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in LCMS.
Op 17 en 24 juni 2017 organiseert de Brandweer Hollands Midden dagdelen waar functionarissen
de mogelijkheid hebben om zich te oriënteren in de HSL-tunnel.
Tijdens de CoPI operationele trainingsweek in Vught wordt een HSL scenario beoefend.
Tijden de crisisbeheersingsdagen 2017 voor CoPI en ROT functionarissen kunnen
functionarissen zich inschrijven voor een blok waarin de HSL één van de thema’s is die wordt
besproken.
De geografische informatie en afspraken uit het kaartmateriaal in bijlage 1 wordt in overleg met
de GMK verwerkt in de systemen van de GMK en wordt ook in de viewer van LCMS beschikbaar
gesteld.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 8
juni 2017.
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A.8

1. Samenvatting voorstel
De VRHM is, in vergelijking met een groot aantal andere veiligheidsregio’s, vroeg gestart met
professionalisering en regionalisering van de taakorganisatie Crisiscommunicatie. Dat heeft veel
voordelen opgeleverd: crisiscommunicatie is regionaal georganiseerd, in de veiligheidsregio is een
professionaliteitsslag gemaakt en de verantwoordelijke bestuurders in onze regio weten wat
crisiscommunicatie inhoudt en wat ze ervan kunnen verwachten. Het afgelopen jaar is de
taakorganisatie Crisiscommunicatie geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een voorstel de taakorganisatie
in beperkte mate aan te passen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Evaluatie zachte piketten
crisiscommunicatie

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
BGC
Lilian Weber-Teuben
29 juni 2017

A.8

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 Regionaal Crisisplan staat beschreven hoe crisiscommunicatie in onze regio wordt uitgevoerd,
zowel inhoudelijk als in structuur. In de professionaliseringslag crisiscommunicatie in het voorjaar van
2014 is een groot aantal rollen van de taakorganisatie Crisiscommunicatie in een zacht piket
geplaatst naast de al bestaande harde piketten. Na de evaluatie van de harde piketgroepen is ook de
rest van de taakorganisatie geëvalueerd. Uit de evaluatie komt o.a. naar voren dat:
 Er zijn veel rollen binnen de taakorganisatie. Dit bemoeilijkt soms kwalitatief goede bemensing;
 Het is lastig de geoefendheid van de grote groep betrokkenen op peil te houden (ook al proberen
we zoveel mogelijk aan te sluiten bij regulier werk).
De evaluatie heeft geleid tot een voorstel waarbij minder rollen, gegroepeerd terugkomen. Hierdoor
ontstaat een taakorganisatie Crisiscommunicatie die slanker en gespierder is (van 14 naar 9 rollen en
qua maximaal benodigde functionarissen van 156 naar 80). De Veiligheidsdirectie is op 22 mei 2017
akkoord gegaan met een aangepaste taakorganisatie voorgesteld die, slank en gespierd, het
belangrijke proces crisiscommunicatie vorm kan geven.

Taakorganisatie Crisiscommunicatie – nieuw

Advies
CoPI

Leiding en
coördinatie
plv.
Hto-C

Hto-C

ROT

(R)BT
adv

Ondersteuning

Analyse en
informatie

Uitvoering
Pers en
publieksvoorlichting,
redactie web en social
media

Infocoörd

Omgevingsanalist

= hard piket
= zacht piket
= lokale invulling
In de bijlage wordt de nieuwe structuur toegelicht.

4. Implementatie en communicatie
Een implementatieplan wordt momenteel uitgewerkt. Om de overgang goed en zorgvuldig te laten
verlopen zijn nog verschillende activiteiten nodig (o.a. communicatie over het besluit naar
betrokkenen, vullen groep uitvoering, training1 diverse functionarissen, aanpassen RCP en
taakkaarten). Als ingangsdatum voor de nieuwe structuur is daarom gekozen voor 1 november 2017.
De nieuwe opzet wordt op dit moment toegelicht in de clusters van de mov-ers en bij de
communicatiemedewerkers.

1

In de training zal expliciet aandacht worden besteed aan de werkwijze bij opschaling van het proces
crisiscommunicatie als er geen sprake is van de GRIP-situatie.
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Deze evaluatie en het voorstel is inmiddels besproken met de werkgroep MDCOM en voorgelegd aan
het regionaal overleg met de MOV’ers in de regio. De notitie is besproken met de portefeuillehouder
Communicatie binnen de regiegroep gemeentesecretarissen, de portefeuillehouder Bevolkingszorg in
het Dagelijks bestuur VRHM (Milo Schoenmaker) en de voorzitter van het Algemeen bestuur VRHM
(Henri Lenferink).
Besluitvorming heeft plaatsgevonden in: het Hoofdenoverleg 13 maart en de Veiligheidsdirectie 22
mei. Voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur staat het informatief geagendeerd op
respectievelijk 6 en 29 juni 2017.

5. Bijlagen
Evaluatie zachte piketten, definitief, 20 maart 2017
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Bijlage Evaluatie zachte piketten
Aanleiding
In het voorjaar van 2011 zijn in fase één van de professionalisering crisiscommunicatie
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vier rollen in een hard piket (oproep via pager, piket in
rooster, opkomstplicht) geplaatst: communicatieadviseur CoPI, communicatieadviseur ROT,
communicatieadviseur (R)BT1 en Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie.
De andere tien rollen (plaatsvervangend Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie,
informatiecoördinator, omgevingsanalist, teamleider analyse en advies, teamleider pers- en
publieksvoorlichting, redacteur web en social media, medewerker pers- en publieksvoorlichting,
communicatieadviseur, redacteur crisis.nl en ondersteuner) zijn in het voorjaar van 2014 in een ‘zacht
piket’ (oproep via OOV Alert, vrije instroom, geen verplichte opkomst) geplaatst.
Afspraak bij de start van deze zachte piketten was dat deze na twee jaar zouden worden
geëvalueerd. Door capaciteitskeuzes is de evaluatie een klein jaar opgeschoven.
Uitvoering evaluatie
Tussen juli 2016 en januari 2017 zijn in het kader van de evaluatie verschillende acties ondernomen
om een goede evaluatie te kunnen maken:
1. Onder alle leden van hard- en zacht piket groepen is een enquête verspreid;
2. De oefeningen en systeemtesten in 2014, 2015 en 2016 zijn geanalyseerd;
3. Twee Algemeen Commandanten Bevolkingszorg uit het ROT zijn geïnterviewd (Jan Nauta
(Leiden) en Pieter Jeroense (Alphen aan den Rijn));
4. Twee medewerkers Openbare Orde en Veiligheid (MOV’ers) zijn geïnterviewd (Jaap Verlare
(Nieuwkoop) en Louis van Wijk (Bodegraven-Reeuwijk))
5. Een woordvoerder CoPI is geïnterviewd (Peter Kessels);
6. De portefeuillehouder crisiscommunicatie in de Veiligheidsdirectie is geïnterviewd (Ruud Bitter);
7. Een desktop studie naar ontwikkelingen bij andere veiligheidsregio’s is uitgevoerd.
Analyse
1. De pool zacht piket bestaat uit veel uitgesplitste rollen;
2. De veelheid van rollen (veertien) in de taakorganisatie Crisiscommunicatie maakt het bemensen
van de (tien) zacht piketgroepen niet eenvoudig;
3. Men zit niet altijd in de meest passende rol, een rol die aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden;
4. De rol van teamleider (pers- en publieksvoorlichting en analyse en advies) staat ver weg van de
dagelijkse praktijk, veel van de collegae in deze rol geven niet dagelijks leiding. In incidenten en
oefeningen is de rol van teamleider onvoldoende uit de verf gekomen;
5. Er is te weinig gelegenheid de rol regelmatig in een crisissituatie uit te voeren (te weinig incidenten
(gelukkig!) en oefeningen), waardoor goed uitvoeren van de rol lastig is;
6. Collega’s in het zacht piket geven aan vooral (of wel) op te komen bij oefeningen of incidenten in
eigen gemeente, maar niet in eerste instantie bij oefeningen of incidenten bij andere gemeenten of
verder weg in de regio (“dan laat ik het aan een ander over”).
Suggesties uit evaluatie
1. Voeg rollen die met elkaar samenhangen of dichtbij elkaar liggen, samen;
2. Werkzaamheden in de zacht piket rollen moeten zoveel mogelijk aansluiten op de dagelijkse
werkzaamheden en bij de eigen vaardigheden;

1 Op basis van evaluatie van de hard piket groepen (besluitvorming DB 10 september 2015) is per 15 september 2015 de
communicatieadviseur (R)BT omgezet naar een zachte piketgroep.

Evaluatie zachte piketten, definitief, 22 mei 2017
1
Agendapunt A.8 AB VRHM 29 juni 2017

3. Asynchrone opschaling van de taakorganisatie communicatie is niet altijd even helder, wanneer
wel/niet, hoe delen van de taakorganisatie op te roepen?
Met een samenvoeging van rollen kan een reductie van het aantal leden in een groep worden bereikt.
In de taakorganisatie Crisiscommunicatie zal de efficiency worden vergroten omdat er minder lagen
leidinggevenden zijn. De vorming van de groep Uitvoering zal tot grotere expertise leiden (minder
mensen, vaker ingezet, hogere professionaliteit). De systematiek van asynchrone opschaling zal in
traingingen en oefeningen opnieuw onder de aandacht gebracht worden bij de betrokkenen.
Stip op de horizon
De laatste ontwikkelingen in (gemeente)communicatieland, de newsroom, is een interessante voor de
verdere doorontwikkeling van de taakorganisatie Crisiscommunicatie. Deze ontwikkeling staat echter
nog in de kinderschoenen en wordt momenteel in een paar grotere gemeenten in de veiligheidsregio
vormgegeven (o.a. Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda). In de newsroom wordt de buitenwereld
continu naar binnengehaald (omgevingsanalyse) en beoordeeld op impact voor de organisatie
(analyse), daarna worden acties bedacht en uitgevoerd (advisering bestuur en organisatie,
woordvoering, publiekscommunicatie). In de newsroom worden meerdere rollen bij elkaar gebracht.
Bij de rondgang door het land bleek dat een aantal veiligheidsregio’s met de uitwerking van dit
concept aan het werk is. Dit wordt nauwlettend gevolgd met het oog op de doorontwikkeling van de
taakorganisatie Crisiscommunicatie.
Conclusie
De VRHM is, in vergelijking met een groot aantal andere veiligheidsregio’s, vroeg gestart met
professionalisering en regionalisering van de taakorganisatie Crisiscommunicatie. Dat heeft veel
voordelen opgeleverd: crisiscommunicatie is regionaal georganiseerd, in de veiligheidsregio is een
professionaliteitsslag gemaakt en de verantwoordelijke bestuurders in onze regio weten wat
crisiscommunicatie inhoudt en wat ze ervan kunnen verwachten.
De communicatiecollega’s die actief zijn in de taakorganisatie weten ook waar het om draait: de
buitenwereld naar binnen halen, het formuleren van handelingsperspectieven, duiding geven aan het
incident en het formuleren en uitvoeren van communicatieadvies. We kunnen stellen dat ‘het waarom’
van crisiscommunicatie goed tussen de oren zit van bestuurders, crisisbestrijders en
communicatiemensen.
Maar in de voorhoede zitten kent ook een nadeel: de wet van de remmende voorsprong. Die geldt in
deze met name voor de sterk gedifferentieerde invulling van het harkje van de taakorganisatie
Crisiscommunicatie (veertien rollen). Voor elke activiteit in de taakorganisatie is nu een rol bedacht,
ook voor activiteiten die qua inhoud dicht bij elkaar liggen. Daarnaast kan de taakorganisatie ook
platter worden door de laag van teamleider te laten vervallen.
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Oplossing
Vier groepen
In de evaluatie komt een aantal zaken naar boven die gevolgen heeft voor de structuur van de
taakorganisatie Crisiscommunicatie. Deze wordt aangepast en een aantal rollen vervalt.
De rollen teamleiders analyse en advies en pers- en publieksvoorlichting vervallen, deze
coördinerende rol kan bij een groot incident waar toch aan extra coördinatie behoefte is, worden
ingevuld door één van de aanwezige medewerkers of door een extra plaatsvervangend Hoofd
taakorganisatie. Ook de strategisch adviseur als aparte rol vervalt. De communicatieadviesrol blijft
bestaan maar wordt ingevuld vanuit de pool communicatieadviseur (R)BT. De uitvoerende rollen die
dicht bij elkaar liggen (publieksvoorlichting, persvoorlichting en redacteur web en social media)
worden samengebracht in de groep uitvoering.
De nieuwe taakorganisatie Crisiscommunicatie heeft dan vier groepen:
1. Coördinatie – Hoofd en plv Hoofd taakorganisatie, ondersteuning;
2. Analyse en informatie – omgevingsanalist en informatiecoördinator;
3. Advies – communicatieadviseur CoPI, ROT en (R)BT, met de aantekening dat de rol van
(strategisch) communicatieadviseur wordt ingevuld door leden van de pool communicatieadviseur
(R)BT;
4. Uitvoering – expertteam van medewerkers die de taken op het gebied van zowel pers- en
publieksvoorlichting als redacteuren web en social media kunnen uitvoeren.
Taakorganisatie Crisiscommunicatie huidig en voorstel:

1
2

rol
Hoofd taakorganisatie
Communicatie
plaatsvervangend Hoofd
taakorganisatie Communicatie

3

communicatieadviseur (R)BT

4

communicatie adviseur ROT

5

communicatieadviseur CoPI2

6
7

teamleider pers &
publieksvoorlichting
redacteur web en social media

8
9

redacteur crisis.nl
Medewerker persvoorlichting

10

Medewerker publieksvoorlichting

11

teamleider analyse & advies

huidig
6 mensen, hard piket
(plus 2 reservebank)
4 mensen, zacht piket,
aangevuld met hard
piket Hto-C
10 mensen, zacht
piket
6 mensen, hard piket,
2 mensen reservebank
4 mensen, hard piket
10 mensen zacht piket
20 mensen, lokale
invulling
3 mensen
20 mensen, lokale
invulling
20 mensen, lokale
invulling)
10 mensen, zacht
piket

Voorstel
geen verandering: 6 mensen,
hard piket, 2 reservebank
geen verandering: 4 mensen,
zacht piket, aangevuld met hard
piket Hto-C
geen verandering:10 mensen,
zacht piket
geen verandering: 6 mensen,
hard piket, 2 reservebank
geen verandering: 4 mensen,
hard piket
vervallen
wordt: 15 mensen zacht piket
wordt gekoppeld aan 7, 9 en 10
wordt gekoppeld aan 7, 8 en 10
wordt gekoppeld aan 7, 8 en 9
vervallen

2 Deze rol wordt afhankelijk van het incident ook door politiewoordvoerders vervuld. Die aantallen zijn hier niet meegenomen.
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12
13
14

communicatieadviseur (team
analyse & advies)
omgevingsanalist /
informatiecoördinator
algemeen ondersteuner

10 mensen, zacht
piket
10 mensen, zacht
piket
19 mensen, lokale
invulling

wordt vervuld door mensen uit
rol 3
12 mensen, zacht piket

Totaal aantal rollen
Totaal aantal functionarissen

14
1563

9
80

19 mensen, lokale invulling

Taakorganisatie Crisiscommunicatie

= hard piket
= zacht piket
= lokale invulling

3 Er zijn ongeveer 20 functionarissen die twee rollen vervullen.
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Met name de vorming van de groep Uitvoering zal tot een reductie van communicatiemedewerkers in
de regionale pool leiden. We gaan bij de invulling van dit cluster op zoek naar collegae die zoveel als
mogelijk zowel de rollen medewerker pers-/publieksvoorlichting als redacteur web en social media
kunnen vervullen. Er wordt een expertgroep van 15 mensen gevormd die samen met plaatselijke
communicatiemedewerkers de uitvoering van de crisiscommunicatie op zich nemen.
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A.9

1. Samenvatting voorstel
In het overzicht BOPZ-besluiten wordt inzicht gegeven in inbewaringstellingen (IBS) naar
woongemeente, per gemeente van afgifte en een landelijke vergelijking van het aantal BOPZbesluiten per jaar tussen 2006 - 2016 en wordt inzicht gegeven in de woongemeente versus de
gemeente van afgifte over de jaren 2014, 2015 en 2016.

2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

BOPZ-besluiten 2006 - 2016
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

S. de Gouw, RDOG HM
29 juni 2017

A.9

Bijlage(n):

1.

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
S. de Gouw (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
In het overzicht BOPZ-besluiten wordt inzicht gegeven in inbewaringstellingen (IBS) naar
woongemeente, per gemeente van afgifte en een landelijke vergelijking aantal het aantal BOPZbesluiten per jaar tussen 2006 - 2016 en wordt inzicht gegeven in de woongemeente versus
gemeente van afgifte over de jaren 2014, 2015 en 2016.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 6 april 2017 kennis genomen van het overzicht BOPZ-besluiten en
maakte hierbij de volgende opmerkingen die terug zullen komen in de districtscolleges:
1. Informeren burgemeester als bewoner elders inbewaring wordt gesteld;
2. Op de hoogte brengen directe familieleden;
3. Informeren burgemeester over terugkeer bewoner na beëindiging ibs.
Het Dagelijks Bestuur vraagt zich verder het volgende af:
1. Aantal ibs-en is laag in deze regio. Hoe is dat in andere regio’s;
2. Gronden voor gebruik uitschrijven ibs. Verschuiving naar dementerenden;
3. Aantallen van enkele gemeenten kloppen niet.
Beantwoording van de vragen komen terug in het AB van 29 juni 2017.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
Overzicht BOPZ-besluiten 2006 – 2016

A.9 bijlage

Overzicht BOPZ-besluiten 2006 – 2016
BOPZ-besluit naar woongemeente

In tabel 1 is het aantal BOPZ-besluiten per woongemeente over de periode 2006 – 2016 weergegeven. Het betreft het aantal BOPZ-besluiten dat in een van de Hollands
Midden gemeenten voor de betreffende gemeenten is afgegeven. BOPZ-besluiten die in een andere regio zijn afgegeven voor inwoners van de regio Hollands Midden, zijn
hierin niet meegenomen.
woongemeente

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

ANDERS/ONBEKEND
totaal

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 gem/jaar inwomers aantal per
10.000 inwoners

35
6
33
8
3
17
10
84
9
1
10
2
6
5
7
12
4
2
10

29
7
30
5
7
25
6
72
12
5
2
6
4
11
20
9
1
1
10

41
2
26
9
4
25
18
67
3
5
4
7
8
10
9
7
5
4
9

41
8
28
4
6
28
13
76
2
5
3
9
7
15
10
10
9
10
9

27
9
31
3
2
43
16
70
16
7
6
11
7
14
14
9
5
4
6

30
8
26
10
7
24
10
63
14
6
7
20
0
15
14
10
7
2
7

37
13
32
14
6
28
11
61
10
5
4
13
16
17
9
8
5
7
9

47
4
41
10
8
26
7
76
9
10
9
16
13
6
14
6
7
3
7

38
8
31
5
10
26
14
56
13
6
8
10
18
16
9
6
4
0
16

40
11
36
7
6
37
14
59
10
7
6
15
13
15
12
9
6
4
6

32
8
27
5
5
19
19
50
5
7
11
7
8
12
9
8
6
1
5

36
8
31
7
6
27
13
67
9
6
6
11
9
12
12
9
5
3
9

106785
32910
70941
20944
25745
62782
53853
121163
26813
22336
27104
25691
15956
22910
35735
24951
25508
8075
40892

3,4
2,3
4,4
3,5
2,3
4,3
2,3
5,5
3,5
2,6
2,3
4,1
5,7
5,4
3,2
3,4
2,1
4,3
2,1

264

262

263

293

300

280

305

319

294

313

244

285

771094

3,7

50

38

33

20

34

38

51

57

47

47

51

42

314

300

296

313

334

318

356

376

341

360

295

328
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In tabel 2 is het aantal BOPZ-besluiten per gemeente van afgifte weergegeven

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

45
0
63
4
0
11
6
94
1
0
3
2
7
46
21
5
3
0
3

38
2
59
3
2
21
4
75
7
5
1
10
3
41
18
6
0
0
5

45
1
59
9
4
17
6
65
3
3
6
3
8
42
17
2
0
1
5

49
2
63
2
3
16
2
93
4
5
0
7
2
46
13
5
6
2
4

41
4
65
1
1
23
5
106
14
5
2
8
4
48
22
4
3
1
1

30
1
46
7
1
9
4
96
9
6
5
11
5
48
29
2
4
1
4

49
3
68
7
1
12
4
103
9
1
0
10
6
48
27
2
2
1
3

47
2
66
6
3
9
0
157
5
8
1
5
11
17
29
1
3
1
5

47
1
70
4
3
11
6
113
11
2
3
5
2
24
30
2
4
0
3

46
4
59
2
3
6
9
138
11
7
4
11
7
7
32
3
3
3
5

35
5
46
1
3
9
12
117
10
6
5
3
4
10
18
3
5
1
2

314

300

296

324

358

318

356

376

341

360

295

Het verschil wordt verklaard door het aantal IBS-beschikkingen dat afgegeven wordt binnen één van de gemeenten in Hollands Midden en dat betrekking heeft op inwoners
van gemeenten buiten de regio Hollands Midden,
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Bespreking / analyse
Het totale aantal BOPZ-besluiten per jaar voor het totaal van woongemeenten in de regio Hollands Midden is weergegeven in grafiek 1. Hieruit blijkt dat er sprake is van een
licht wisselend patroon, zonder duidelijke stijgende tendens. In 2016 is er sprake van een daling.

Het aantal afgegeven IBS-beschikkingen wijkt niet veel af van het landelijk gemiddelde.
In de volgende drie tabellen is voor de jaren 2014, 2015 en 2016 de woongemeente afgezet tegen de gemeente van afgifte.
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35
1
5

2

22
1
1
1
10

3
8
7

3

1
2
2

6

1
7

2
2

2

1
2

3
4
7
4
1
4

1

1
4

1
2

1
8

12
8
2
2

4

3

11

6

113

11

2

3

5

2

2
24

1
30

2

4

2
3

otaal
Eindt

Zuidp
las

xveen
Wadd
in

hot en
Vo or
sc

gen
Teylin

Oegs
t gees
t

ijkerh
o ut
No or
dw

3

1
51
6
1

1

1

ijk
1

6

1

2
11
70

No or
dw

koo p
Nieuw

Lis se

1
1

4

47

Leid e

n
Leid e

1

3

2

rd orp

nerw
a
Krimp
e

Katw
ijk

n Bra
Kaag
e

Hilleg
om

Go ud
a
1
6
11
30

ard

as sem

u wijk
n -Ree

Bod e
grave

2014
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
BUITENREGIO/ANDERS/ONBEKEND
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zuidplas
Eindtotaal

Alph e
n

aan d
e

n R i jn

Tabel 3a. Woongemeente versus gemeente van afgifte 2014

38
8
47
31
5
10
26
14
56
13
6
8
10
18
16
9
6
4
16
341
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29
1
10
2
1
2

4

3
5
7
32
2

1

6
1
21
2
2

1

3

4
2

6

16

1

1

12

8
2
7

1

1

6
1

1
4

4
3
13
5
5

1

1
8

2
3

7
2

7
1

3

3

3
2

46

4

2

3

6

9

138

2
11

7

4

11

7

7

32

3

3

3

5
5

otaal
Eindt

Zuidp
las

Zoete

2

3

55
3

1
59

rwo u
de

xveen
Wadd
in

hot en
Vo or
sc

gen
Teylin

Oegs
t gees
t

ijkerh
o ut
No or
dw

ijk
No or
dw

koo p
Nieuw

Lis se

Leid e

n
Leid e
1

1
1
5

rd orp

nerw
a
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e

Katw
ijk

n Bra
Kaag
e

Hilleg
om

Go ud
a

ard

as sem

u wijk
n -Ree

Bod e
grave

2015
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
BUITENREGIO/ANDERS/ONBEKEND
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Eindtotaal

Alph e
n

aan d
e

n R i jn

Tabel 3b. Woongemeente versus gemeente van afgifte 2015

40
11
47
36
7
6
37
14
59
10
7
6
15
13
15
12
9
6
4
6
360
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21
1
1
4

5

3
1

1
1
1
1

2

3

33
1
3

2

6

3

1

2

1
1

1

8

1

1
3

46
2
2
1
1
3
6
4
5

2

1

12

1

3
5
1

5
2

4
1

4
1

5
5
3

1

5
1

1
35

5

2
46

1

3

9

12

117

10

6

5

3

4

10

18

3

5

1

2
2

otaal
Eindt

Zuidp
las

Zoete

rwo u
de

xveen
Wadd
in

hot en
Vo or
sc

gen
1

3
6

Teylin

Oegs
t gees
t

ijkerh
o ut
No or
dw
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5
5
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11
7
8
12
9
8
6
1
5
295
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A.10

1. Samenvatting voorstel
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en psychosociale ondersteuning aan
slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen.
Slachtofferhulp Nederland ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeenten in VRHM. In 2016
bestond deze gemeentelijke bijdrage uit €148.956 (op een totaalbegroting van Slachtofferhulp
Nederland van € 4.107.301. Dit bedrag is door Slachtofferhulp Nederland verantwoord middels het
aanbieden van het jaarverslag en de jaarstukken 2016.

2. Algemeen
Onderwerp:

Vaststelling subsidie
Slachtofferhulp 2016

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

A.10

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Op te vragen bij
Veiligheidsbureau
Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten
29 juni 2017

3. Toelichting
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en psychosociale ondersteuning aan
slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen. Vergroten van de zelfredzaamheid van
slachtoffers is daarbij het uitgangspunt zodat ze zo snel mogelijk weer hun normale leven (van voor
het delict, ongeluk of calamiteit) op kunnen pakken en voorkomen wordt dat zij blijvend problemen
ondervinden. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland worden daarnaast lokaal ingezet bij
calamiteiten en grootschalige incidenten.
Slachtofferhulp Nederland wordt voor een groot deel gefinancierd door het ministerie van Veiligheid
en Justitie. Daarnaast ontvangt het subsidie van gemeenten, provincie, het Ministerie van VWS, het
Fonds Slachtofferhulp en overige organisaties. In 2016 heeft Slachtofferhulp Nederland in totaal €
4.107.301 ontvangen. De bijdrage van de gemeenten in Hollands Midden was €148.956 (conform de
programmabegroting VRHM 2016). Dit bedrag is door Slachtofferhulp Nederland verantwoord in het
jaarverslag en de jaarstukken 2016 en voorzien van een controleverklaring van de accountant
(jaarrekening geeft een getrouw beeld). Er hoeft op deze subsidie geen correctie meer plaats te
vinden waardoor deze kan worden beschouwd als vastgesteld.
Aanmeldingen per gemeente
In 2016 hebben 9.276 inwoners van Hollands Midden gebruik gemaakt van de dienstverlening van
Slachtofferhulp Nederland. In onderstaande tabel is de dienstverlening uitgesplitst naar gemeente.

Totaal

Geen

Vervolghulp

vervolghulp

Informatie

Doorverwijzing

verstrekt

(naar o.a. huisarts,
psycholoog of
maatschappelijk werk)

Alphen aan den Rijn

1.198

447

388

360

3

Bodegraven-Reeuwijk

446

154

121

170

1

Gouda

1.382

541

381

452

8

Hillegom

264

99

101

61

3

Kaag en Braassem

227

73

76

76

2

Katwijk

611

221

186

198

6

Krimpenerwaard

578

215

168

191

4

Leiden

1.598

668

504

416

10

Leiderdorp

246

104

71

70

1

Lisse

244

79

90

73

2

Nieuwkoop

231

78

78

72

3

Noordwijk

313

127

101

85

-

Noordwijkerhout

157

45

57

51

4

Oegstgeest

227

84

67

74

2

Teylingen

385

164

120

101

-

Voorschoten

235

98

64

72

1

Waddinxveen

421

128

115

175

3

Zoeterwoude

96

33

31

29

3

Zuidplas

417

144

143

127

3

Eindtotaal

9.276

3.502 (37%)

2.844 (31%)

2.853 (31%)

59 (1%)

4. Implementatie en communicatie
Het Veiligheidsbureau vervult de regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen aan
Slachtofferhulp Nederland.
Slachtofferhulp Nederland wordt per brief geïnformeerd over de vaststelling van de subsidie 2016.
Slachtofferhulp Nederland is gevraagd een presentatie voor te bereiden voor het bestuur over de
ontwikkelingen in de regio.

5. Bijlagen
Een papieren versie van het jaarverslag 2016 en de jaarstukken 2016 zijn bij het Veiligheidsbureau
op te vragen.
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B.1

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Programmabegroting 2018 en de Meerjarenramingen
2019-2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen. Deze is ter zienswijze
aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten ingevolge de gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen. Van 14 gemeenten is een reactie ontvangen, allen stemmen in met
de Programmabegroting 2018. De Programmabegroting 2018 is de uitwerking van de door het
Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2018.
Het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten) treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van het begrotingsjaar
2018. Om een eenduidige interpretatie en verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit
vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken van veiligheidsregio’s te bevorderen (zodanig dat
deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid en transparantie), is een landelijke werkgroep
samengesteld uit leden van het netwerk Finance & Control van Brandweer Nederland die een
Handreiking daartoe heeft geschreven.
Daarnaast is getracht om de informatiewaarde en leesbaarheid van het document te verhogen. Zo
zijn prestaties gekoppeld aan operationele- en strategische doelstellingen (‘wat willen wij bereiken’ en
‘wat gaan wij ervoor doen’), wordt inzicht gegeven in ‘wat het mag kosten’ en is een (eerste) poging
gedaan om de middelen te koppelen aan de prestaties (producten) van de VRHM.
De nieuwe opzet van de gehele Programmabegroting zal na de bestuurlijke goedkeuringsperiode
worden geëvalueerd en zal de basis vormen voor een nog verdere doorontwikkeling.

2. Algemeen
Onderwerp:

Programmabegroting 2018
en meerjarenramingen 20192021 VRHM

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

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

Veiligheidsdirectie
29 juni 2017

B.1

Bijlage(n):

2

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de Programmabegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 tot en met 2021 vast te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2018 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;

b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de
reserves;
c. de in de Programmabegroting 2018 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2019-2021;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2018 opgenomen risico’s;
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te
verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte
vervangingsinvesteringen.

4. Toelichting op het besluit
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 februari 2017 zijn de begrotingsuitgangspunten
2018 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de voorliggende
Programmabegroting 2018 VRHM.

5. Kader
Het kader is de wet- en regelgeving alsmede het door het bestuur ingezette beleid, waarbij een
structureel in evenwicht zijnde begroting en daarbij behorende meerjarenramingen dienen te worden
aangeboden die rekening houden met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door gemeenten.
Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het Algemeen Bestuur van het
openbaar lichaam de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
Dit document is opgesteld conform de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) en de Begrotingscirculaire 2018-2021 van de Provincie Zuid Holland.
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2018 vormen het kader
voor de uitwerking in deze Programmabegroting 2018.
Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV
In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, houdende wijziging van het
BBV in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de interne sturing door
provinciale staten en de raad, alsmede aan een betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen
gemeenten (hierna: Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV).
Het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met
ingang van het begrotingsjaar 2018.
De wijzigingen richten zich op:
1. Een uniforme indeling in taakvelden;
2. Een uniforme basisset van beleidsindicatoren;
3. Een uniforme basisset van financiële kengetallen;
4. Verbeterde informatie over verbonden partijen;
5. Vernieuwing van de accountantscontrole;
6. Inzicht in de overheadkosten;
7. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten.
Om een eenduidige interpretatie en verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit
vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken van veiligheidsregio’s te bevorderen (zodanig dat
deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid en transparantie), is een landelijke werkgroep
samengesteld uit leden van het netwerk Finance & Control van Brandweer Nederland die een
Handreiking daartoe heeft geschreven.
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Productenraming
In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV wordt in relatie tot de begrotingsuitvoering niet langer
gesproken over producten en producten-ramingen/realisaties, maar van taakvelden (en taakveldenramingen/realisaties). Deze taakvelden zijn bij ministeriële regeling vastgesteld. Als bijlage bij de
Programmabegroting 2018 is een productenraming toegevoegd, waarbij de kosten zijn toegerekend
aan producten die naar onze mening bestuurlijk relevant zijn.
De Programmabegroting 2018 is gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht
verder!’, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 van Brandweer Hollands Midden ‘We zijn onderweg’ en de
bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en de
financieringssystematiek van gemeentelijke bijdragen. Het programma Brandweer realiseert in 2018
de laatste bezuinigingstaakstelling conform de bestuurlijk afgesproken routekaart Cebeon (als
onderdeel van de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018, zijnde de Cebeon-norm).
Daarnaast zijn ook voor 2019 e.v. bestuurlijke afspraken gemaakt over het kostenniveau van
Brandweer Hollands Midden en financierings-systematiek gemeentelijke bijdragen.
De Programmabegroting 2018 staat financieel ook in het teken van de gezamenlijke afspraken die
gemeenten hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen
binnen de regio Hollands Midden. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2018 - 2021 toegepast. De
indexering voor 2018 komt uit op 1,3% (inclusief nacalculatie indexering van 2017). In de Financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2018 - 2021 wordt geen nadere taakstelling
voor 2018 voorgesteld.
Verhogen van de informatiewaarde en verbeteren van de leesbaarheid.
Daarnaast is getracht om de informatiewaarde en leesbaarheid van het document te verhogen. Zo
zijn prestaties gekoppeld aan operationele- en strategische doelstellingen (‘wat willen wij bereiken’ en
‘wat gaan wij ervoor doen’), wordt inzicht gegeven in ‘wat het mag kosten’ en is een (eerste) poging
gedaan om de middelen te koppelen aan de prestaties (producten) van de VRHM. Als bijlage bij de
Programmabegroting 2018 is een productenraming toegevoegd waarbij de kosten zijn toegerekend
aan producten die naar onze mening bestuurlijk relevant (herkenbaar) zijn.

6. Consequenties
Financieel:
De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van de
gemeentelijke bijdragen per programma en in totaal in beeld gebracht.

7. Aandachtspunten / risico’s
In de risicoparagraaf van de Programmabegroting 2018 worden de risico’s beschreven.

8. Implementatie en communicatie
29 juni 2017
2 juni 2017
6 april 2017
6 april 2017

AB vaststelling Programmabegroting 2018
Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
DB instemming met ontwerp-Programmabegroting 2018

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-Programmabegroting
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat zij gebruik kunnen
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maken van het recht om hun zienswijze kenbaar te maken. Onder voorbehoud van besluitvorming in
het Dagelijks Bestuur is de ontwerp-Programmabegroting 2018 voordien aan de hoofden financiën
gestuurd om hen voldoende tijd te bieden hun bestuurders/burgemeesters te adviseren.
Verzending van de ontwerp-Programmabegroting 2018 aan de gemeenteraden was 14 april j.l. Tijdig
(d.w.z. tot en met de datum van verzending aan het AB) binnengekomen zienswijzen zijn gelijktijdig
met de Programmabegroting 2018 aan het Algemeen Bestuur meegezonden.

9. Bijlagen
- Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de Meerjarenraming 20192021.
- Overzicht zienswijzen.

10. Historie besluitvorming
6 april 2017
20 maart 2017
23 februari 2017
6 februari 2017

DB instemming ontwerp-Programmabegroting 2018
VD aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2018
AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2018
DB instemming begrotingsuitgangspunten 2018
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SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!
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 netwerkorganisatie 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
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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.

kennen. We werken daarom steeds meer
risicogericht.

Met goed informatiemanagement zorgen we
ervoor dat de juiste informatie op de juiste plek op
het juiste moment is

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.

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

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.

Al met al veel nieuwe ontwikkelingen en
plannen, dus we gaan een uitdagende
toekomst tegemoet!
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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 ZuidHolland (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 20162018 ‘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 MeerAnders-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 resultaatbestemming 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
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leveren producten. In de komende jaren zullen
producten, prestaties en middeleninzet verder
inzichtelijk worden gemaakt.
Wat mag het kosten?
Rijk; 6.430

Inzet reserves;
473

Ov. baten overhead; 460
Ov. baten primair; 1.781
Inwoners;
44.785

Herkomst baten

GMK; 1.480

VB; 545

OK; 646

BRW; 51.247

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 fraudeen 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 programmabegroting 2018, inclusief meerjarenraming 20192021. 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.
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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 ontwerpprogrammabegroting 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

Brandweer

39.396 -50.494 -11.098

GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom

Baten

Saldo

1.489

-1.371

118

515

-545

-30

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
(bedragen x € 1.000)

Maatwerkregeling FLO
Multiteam / LCMS
Nieuwe brandweerconcepten
Kwaliteitsprojecten Brandweer
Versnelde organisatieopbouw
Samenwerken loont
Reserve GMK
Totaal

Begroting 2018
+/+
-/Saldo
100
100
27
27
125
125
113
113
100
100
118
118
100
583
483

III.

Vast te stellen de in de ontwerpprogrammabegroting 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.
de secretaris,

H.E.N.A. Meijer

de voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

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

-

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 pdfformat, naar een interactieve omgeving.

Verder hebben wij de begroting zodanig opgezet,
dat gemakkelijker de volgende informatie (feiten)
over een programma kan worden gelezen:
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1. 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.
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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
Risicoprofiel

Beleidsplan

Crisisplan

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 20122015, 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.
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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.
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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 nettoinkomensgarantie 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.
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2. Programma Brandweer Hollands Midden
Hans Zuidijk, plaatsvervangend regionaal
commandant Brandweer Hollands
Midden:

‘Onderweg naar een modern
brandweerkorps’

Een modern brandweerkorps is toegesneden op
de belangrijkste risico’s binnen het
verzorgingsgebied. Met een goede balans tussen
voorkomen en bestrijden. Dat stelt Hans Zuidijk,
plaatsvervangend regionaal commandant van
Brandweer Hollands Midden. Hij rekent erop dat
het afsluitende jaar van het huidige
Korpsbeleidsplan ‘een oogstjaar’ wordt.
‘We zijn onderweg’. Dat is de titel van het
Korpsbeleidsplan 2016-2018. “Onderweg naar een
modern brandweerkorps in een moderne
veiligheidsregio”, legt Hans uit. Zo’n
brandweerkorps is in staat om risico’s in het
verzorgingsgebied het hoofd te bieden. “Met een
goede balans tussen voorkomen en bestrijden.
Want als brandweer doen we allebei. Als
voorkomen niet lukt, moeten wij de gevolgen
bestrijden. Met goed materieel en voldoende
vakbekwame medewerkers.”
Los van die inhoudelijke kant vraagt dat ook om
een vitale organisatie, stelt Hans. “Waarin de
belasting en de belastbaarheid van medewerkers
in balans is. Maar ook waar we de passie van
medewerkers verbinden met onze
organisatiedoelen. Waar we niet gaan
‘overorganiseren’, maar helpend en
ondersteunend zijn. En waarbij we een

betrouwbare partner in de veiligheidsregio zijn. Als
we daar in slagen, zijn we goed bezig.”
Meebewegen
Hans houdt van het brandweervak. “Klein en groot,
triest en mooi, warm en koud, vies en schoon: het
pallet aan activiteiten waar wij een rol in spelen is
rijk gevuld. Dat vind ik typerend
voor de brandweer: die
enorme veelzijdigheid aan
taken die wij met elkaar weten
te klaren.”
Hij houdt ook van
brandweermensen. “Ik kan
genieten van hun energie, hun
daadkracht, hun moed, hun
passie en hun inventiviteit.
Kwaliteiten die we keihard
nodig hebben in een snel
veranderende wereld.” Zo
worden incidenten steeds
complexer en nemen
tegelijkertijd in aantallen af.
“Wij moeten meebewegen:
vooraf, tijdens een incident en
na afloop. En daar kunnen we
al die passie in onze organisatie goed bij
gebruiken”.
Oogsten
Nu het Korpsbeleidsplan naar het afsluitende jaar
gaat, is het tijd om te oogsten. Hans: “Zo gaan we
met de nieuwe manier van oefenen aan de slag,
met Vakbekwaamheid 2.0. Ook hebben we straks
een nieuw producten- en dienstenpakket
ontwikkeld op het gebied van brandpreventie.
Verder zetten we nieuwe stappen rondom
arbeidshygiëne, waarbij ‘schoon’ ‘het nieuwe
stoer’ wordt. Want plannen maken is een, ze
realiseren geeft pas echt voldoening.”
En dan is het nieuwe organisatieplan er ook nog.
Hans: “De contouren staan. De volgende stap is
operationeel aan de slag gaan. Dat wordt wennen
aan elkaar en werkprocessen opnieuw inregelen. Ik
heb er vertrouwen in dat we dat goed gaan doen.
Zodat dat moderne brandweerkorps weer
dichterbij komt.”
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Missie, visie en kernwaarden
Brandweer Hollands Midden (BHM) is op 1 januari
2011 formeel gestart als nieuwe organisatie. Zij is
gevormd uit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen
en de Regionale Brandweer Hollands Midden.
Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar
we voor gaan als Brandweer Hollands Midden:
Brandweer Hollands Midden bevordert
(brand)veiligheid.
Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling
geven aan onze missie:
We kennen de (brand)risico’s in ons gebied.
Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze
hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer.
Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met
moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker
materieel.
Ons werk doen we in nauwe samenwerking met
onze hulpverleningspartners, inwoners en
bedrijven.
Organisatie BHM
Brandweer Hollands Midden is een
procesgestuurde organisatie. De primaire
processen zijn risicobeheersing, operationele
voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij
operationele voorbereiding als een ondersteunend
primair proces wordt gezien voor risicobeheersing
en incidentbestrijding. Deze primaire processen
vormen samen de brandweerveiligheidsketen:
proactie, preventie, preparatie, repressie en
nazorg. Alle overige processen zijn ondersteunend.

Het directieteam van BHM bestaat uit de regionaal
commandant, de plaatsvervangend regionaal
commandant (directeur Concernstaf), de directeur
Risicobeheersing, de directeur Operationele
Voorbereiding, de directeur Incidentenbestrijding
en de directeur Middelen. De controller is adviseur
van het directieteam.
De plaatsvervangend regionaal commandant, de
directeur RB, de directeur OV en de directeur IB
zijn brandweeraccountmanager voor de lokale
besturen en/of burgemeesters. Dit betekent dat zij
door hen integraal aanspreekbaar zijn op
brandweerzaken. Hiermee heeft het
gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt
binnen BHM.
In 2018 werken wij de fijnstructuur uit in
samenhang met overige ontwikkelingen binnen de
organisatie.
Doelstellingen 2018 en vooruitblik 2019
De komende jaren geeft Brandweer Nederland
grootschalig en specialistisch brandweeroptreden
vorm. Om complexe incidenten te bestrijden
intensiveert ze de komende jaren samenwerking
op (inter)regionaal en landelijk niveau. Van
aanbodgericht naar risicogericht; de
brandweerrisico’s worden in kaart gebracht en
vastgesteld wordt, welke risico’s landelijk
(specialistisch), interregionaal (grootschalig) en
regionaal (basiszorg) het hoofd wordt geboden.
Verder blijven we in het kader van Meer-AndersMinder de organisatie efficiënter maken door het
uitvoeren van onderstaande projecten.

Maatregelenpakket Meer-Anders-Minder (bedragen x € 1.000)
1. Heroverwegen formatie en functieplan
- verminderen leidinggevenden (samenvoegen OvD-gebieden) repressieve organisatie
- verminderen formatieruimte kantoor- en beroepsorganisatie
- verminderen leidinggevenden (incl. directeuren) binnen kantoororganisatie
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel
- uitfaseren personeel- en materieelwagens en 5x 2e TAS (incl. central. 7x reserve TAS)
- uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
- uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
- uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen
- invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden
- invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
- sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest en nieuwbouw kazerne Leiden Noord
- harmonisatie van de adembescherming
3. Herijken takenpakket Risicobeheersing
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
Subtotaal

Opbrengst

Meerkosten

400
60
200
400
300
60
100
20
40
400
150
500
150
2.560

220

Totaal (opbrengsten -/- meerkosten)

2.340

Cebeon-opdracht

1.800

Begroot surplus (totaal -/- Cebeon-opdracht)

540
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Wettelijke grondslag
De brandweer voert in ieder geval de volgende
taken uit:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van
brand;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor
mensen en dieren bij ongevallen anders dan
bij brand;
c. het waarschuwen van de bevolking;
d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het
verrichten van ontsmetting;
e. het adviseren van andere overheden en
organisaties op het gebied van de
brandpreventie, brandbestrijding en het
voorkomen, beperken en bestrijden van
ongevallen met gevaarlijke stoffen.
De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en
crises in het kader van de Rampenbestrijding en
Crisisbeheersing en staat onder leiding van de
regionaal commandant.
Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio’s

Uitgangspunten van beleid
Het Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 “We zijn
onderweg” geeft richting aan de ontwikkeling
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 in het
Korpsbeleidsplan hiervoor concrete
beleidsvoornemens uiteengezet. Het afgesproken
financieel kader tot en met 2018 is de reden
waarom dit Korpsbeleidsplan een periode kent van
drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar; zoals
bijvoorbeeld het Beleidsplan van VRHM.
Relevante ontwikkelingen
Per 1 januari 2013 is de Wijziging van de Wet
Veiligheidsregio’s van kracht, in verband met de
oprichting van het IFV en de volledige
regionalisering van de brandweer. Het IFV is ten
dienste van de veiligheidsregio’s en heeft taken op
het gebied van brandweeronderwijs, examinering,
kennis- en expertiseontwikkeling en beheer van
landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het
instituut in opdracht van de veiligheidsregio’s
taken verrichten.
Beleidsnotities
- Korpsbeleidsplan 2016-2018
- Visie op Vrijwilligheid
- Kadernota Meer-Anders-Minder
- Landelijke visie Jeugdbrandweer

Ambitieniveau
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 kantoormedewerkers en van regionaal commandant tot
aspirant-brandwacht.
- 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, opdat zij in
elke situatie een goede afweging kunnen maken
en hiervoor ook kunnen en durven staan. We zijn
integer in ons handelen.
- Vakbekwaam: Ons werk vraagt om
vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat
onze mensen hun vak verstaan en dit ook onder
alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn
vakkundig 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 dienstvaardig naar onze
partners.
Prestatieverloop
Opkomsttijd prio 1 < normtijd
Gemiddelde inzetduur
Ongeval met letsel personeel

Norm
>= 75%
<45,0
<2

2015
85%
40,3
2

2016
87%
44,6
2

Kerngegevens
Incidenten
Slachtoffers
Reddingen
Inzetten in andere regio’s

2015
6.888
102
552
103

2016
6.445
69
462
108
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Bevorderen van veiligheid in
plaats van voorkomen van
onveiligheid

Afstemmen van materieel- en
personeelssterkte op de risico’s

Operationeel doel
Meer risicogericht werken

Zorgen voor passende
materieelsterkte bij de huidige
risico’s binnen de brandweer

Heroverwegen formatie- en
functieplan
Optimaliseren van de dekking
en specialismeverdeling

Na inventarisatie van de risico’s in
het verzorgingsgebied werken met
afgewogen, realistische en
aanvaardbare opkomsttijden.

Slim samen werken binnen
Brandweer Nederland

Op basis van risico-inventarisatie en –
evaluatie bekijken hoe expertise en
bijzonder materieel in Nederland het
beste verspreid kan worden. Zodat
we efficiënter, doelmatiger en zo
veilig mogelijk kunnen optreden.

Informatiegestuurd werken
door de juiste informatie op
het juiste moment bij de juiste
persoon te brengen
Investeren in medewerkers

Nauwe samenwerking met
ketenpartners met behulp van
betrouwbare en moderne
informatiesystemen
De visie op vrijwilligheid bepaalt, in
combinatie met het formatiemodel
voor vrijwillige kazernes, het aantal
benodigde vrijwilligers.
Verbeteren hygiëne rond
brandbestrijding en voorkomen
opname van kankerverwekkende
stoffen door de huid, waarbij
toename van lichaamstemperatuur
als gevolg van werken in hitte en
daarmee het openstaan van de
poriën, dit proces versnelt.
Productverfijning biedt ons de
mogelijkheid om beter te sturen op
risico´s, kosten te beheersen en
interne processen te optimaliseren.

Verbeteren arbeidshygiëne

We werken meer risicogericht

We introduceren innovatieve
werkwijzen

Zorgen voor een (kosten)efficiënte
invulling voor bluswatervoorziening
Werken met variabele
voertuigbezetting (besluit MAM)

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
Nieuw producten- en dienstenpakket
ontwikkelen gericht op enerzijds het nemen
van de verantwoordelijkheid voor de eigen
veiligheid en anderzijds op het duiden van
gevolgen van geïnventariseerde risico´s
- Uitfasering niet noodzakelijk materiaal
- Uitbreiding Operationele Ondersteunende
Voertuigen
- Invoering strategische voorraad voor
extreme weersomstandigheden
- Aanschaf van ontbrekend materiaal
- Harmonisatie van de adembescherming
- Minder leidinggevenden kantoor
- Minder leidinggevenden repressief
- Minder formatieruimte kantoor- en beroeps
- Samen met de buurregio’s de dekking aan de
randen van de regio optimaliseren
- Vanuit meer kazernes specialistische taken
uitoefenen, maar wel optimaal gespreid
- Invoeren Rietenkap-brandbestrijding
- Invoeren werken op hoogte
- Implementeren van resultaten van het
project Logistiek en Ondersteuning
- Constructief samenwerken met de LMO
- Binnen een uur Specialistische Technische
Hulpverlening aan de omliggende regio’s
bieden op basis van dekkingsberekeningen
door de programmaraad Incidentbestrijding
- De in juni 2016 door de RBC vastgestelde
visie Natuurbrandbeheersing werken wij uit
in verschillende projectplannen
Bijzondere aandacht is er voor het versterken
van de verantwoording over de prestaties van
de brandweer aan de gemeentebesturen
Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en
waar nodig per kazerne toepassen

- Implementeren maatregelen op landelijk
niveau gericht op aanpassing van gedrag
(risicobewustzijn) en brandweerkazernes
- Schoon werken bij incidentbestrijding
- Aanbevelingen voor oefeninstructeurs
- Verbeteringen logistieke proces “verwerking
van vervuilde beschermingsmiddelen”
- Per kazerne de te leveren producten bepalen
- Vanaf 2018 werken met de in 2017
gedefinieerde productenstructuur
- Per risico verfijnde kazernevolgordetabel,
uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen
Met gemeenten en partners een projectplan
kostenefficiënte bluswatervoorziening maken
Implementeren resultaten onderzoek naar de
mogelijkheden van variabele voertuigbezetting

Bovenstaande doelen zijn algemeen van toepassing op de brandweerorganisatie. Hierna volgen nog per sector
binnen de Brandweer (OV, IB en RB) specifieke ontwikkelingen, doelen en prestaties.
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Wat mag het kosten?
1. De activiteiten 2016-2019 en daarin te maken
keuzes worden gekoppeld aan het
Korpsbeleidsplan 2016-2018. In 2017 gaven de
gemeenten gemiddeld 1,4% meer uit dan de
Cebeonnorm. In 2018 wordt de norm voor alle
gemeenten gerealiseerd.
2. De bestuurlijke afspraken voor de eerste
termijn van de routekaart zijn gemaakt tot en
met 2018. In 2017 heeft het bestuur, naar
aanleiding van het groot onderhoud van het
(sub)clusteronderdeel Brandweer en
Rampenbestrijding in het Gemeentefonds per
2016 en de herijking van de BDUR per 2017, de
gehanteerde financieringssystematiek
geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de
volgende beleidsperiode.
3. Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR):
a. nadelige financiële gevolgen door de
volledige BDUR te verantwoorden op het
programma Brandweer, het niet toekennen

door het Rijk van indexering voor loon- en
prijsontwikkeling of afroming door het VB,
worden gecorrigeerd op de bijdragen van
de gemeenten;
b. Voordelige financiële gevolgen worden
ingezet voor versnelde verlaging van de
gemeentelijke bijdrage;
c. Met de maatregelen in de Kadernota
Bezuinigingsprogramma Meer-AndersMinder van de BHM wordt voldaan aan de
Cebeon-bezuinigingsopgave dat voorziet in
een structurele vermindering van de
uitgaven met € 2,3 miljoen. Deze opbrengst
overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling
(€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen. Het AB
heeft besloten dit surplus (deels) in te
zetten voor het financieel negatief effect
van de herijking van de BDUR vanaf 2017.

Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma Brandweer begroting 2017
Toepassing index van 1,3% over Cebeon-startbijdrage
Cebeon, derde tranche efficiency
Cebeon, extra bijdrage mingemeenten, laatste correctieposten
Mutatie huisvestingsafspraken gem. Alphen a/d Rijn en Krimpenerwaard
Niveau begroting 2018, verdeling volgens routekaart, zie bijlage
Saldo mutatie ten opzichte van 2017
Programma Brandweer
(x € 1.000)

Programmabegroting 2017
Taakveld Lasten

Baten

Saldo

42.504.930
586.074
-624.319
5.912
-77.978
42.394.618
-110.312
Programmabegroting 2018
Lasten

Baten

Meerjarenraming
Saldo
2019

Saldo

Saldo
2020

Saldo
2021

Bestuur

0.1

35

35

35

35

35

35

35

Treasury

0.5

506

506

495

495

530

657

706

Onvoorzien

0.8

66

66

72

72

34

57

58

Brandweer

1.1

40.133

40.133

38.744

38.744

39.022

38.649

38.599

Advisering Brandveiligheid

8.3

Subtotaal lasten

50

50

50

50

50

50

50

40.790

40.790

39.396

39.396

39.671

39.448

39.448

Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdr.

0.7

-42.505

-42.505

-42.395

-42.395

-42.681

-42.681

-42.681

Rijksbijdrage

0.7

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

-6.384

Ov. baten - primair

1.1

-1.795

-1.795

-1.715

-1.715

-1.715

-1.715

-1.715

-50.684

-50.684

-50.494

-50.494

-50.780

-50.780

-50.780

-50.684

-9.894

-50.494

-11.098

-11.109

-11.332

-11.332

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

40.790
0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Na belasting

0.11

39.396

100

-614

-514

100

-465

-365

-225

-100

-100

40.890

-51.298

-10.408

39.496

-50.959

-11.463

-11.334

-11.432

-11.432

40.890

-51.298

-10.408

39.496

-50.959

-11.463

-11.334

-11.432

-11.432
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Incidentbestrijding
Uitgangspunten van beleid
Het (brand)risicobeeld is maatgevend voor onze
taakuitvoering, organisatie en inrichting.
De visie op vrijwilligheid bepaalt, in combinatie
met het formatiemodel voor vrijwillige kazernes,
het aantal benodigde vrijwilligers.
Ambitieniveau
Binnen BHM heeft de sector Incidentbestrijding
(IB) als taak leed en schade door brand en
ongevallen te voorkomen of te beperken. Dit doen
wij in een omgeving waar wij niet altijd de risico’s
kennen: voor onszelf en voor de slachtoffers. Deze
risico´s moeten zoveel mogelijk beperkt worden.
Daarbinnen maken wij een afweging waarbij we bij
redden meer risico’s accepteren dan bij het
beperken van schade.
Om deze taak waar te kunnen maken kan IB
continu (7 dagen per week, 24 uur per dag)
gekwalificeerd personeel oproepen en inzetten.
Relevante ontwikkelingen
- Minder zelfredzamen blijven langer en vaker
thuis wonen, wat leidt tot een verhoogde kans
op brand;
- Mensen kunnen makkelijker aanpassingen doen
in hun leefomgeving, er zijn minder regels. Deze
veranderingen worden niet altijd meer centraal
vastgelegd en zijn dan ook niet altijd bekend;
- Gebouwen worden complexer en technologieën
veranderen snel;
- Het vinden en binden van voldoende repressief
vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds
moeilijker geworden;
- De eisen die worden gesteld aan het uitoefenen
van het repressief brandweervak zijn de
afgelopen jaren toegenomen.

ASSISTENTIE AMBULANCE
Hoogte assist. ambulance
BRW First Responder*
Totaal

2015
515
60
575

2016
539
246
785

2014
72
16
4
10
7
109

2015
73
11
4
6
1
3
1
99

2016
80
10
9
7
1
7
114

PARATE EENHEDEN
Tankautospuiten
Hulpverleningsvoertuigen
Autoladders
Waterongevallenwagens
GSE eenheden
WVD ploegen
STH teams
25kV teams
BRW First Responder teams
Totaal

2014
57
9
8
6
2
6
2
13
103

2015
57
9
8
6
2
6
2
13
103

2016
52
9
8
6
2
6
1
2
27
109

PERSONEEL EN KAZERNES
Beroeps
Vrijwilligers
Vakbekwaamheidsmomenten
Kazernes

2014
134
1.031
40
47

2015
136
1.032
40
47

2016
140
1.014
40
47

* Uitbreiding leidt tot meer assistentie Ambulance

OPSCHALING INCIDENT
Middel brand
Grote brand
Zeer grote brand
Middel hulpverlening
Grote hulpverlening
Zeer grote hulpverlening
Middel duikalarm
Groot duikalarm
Totaal

Kerngegevens Paraatheid

9%
10%
Paraatheid
23%

Beleidsnotities
- Visie op vrijwilligheid
- Materieelplan
- De essentie IB

2014
474
72
546

59%

Vakbekwaam
kwaliteitsbewaking
Kwaliteits verbetering

Aandachtsgebieden Incidentbestrijding

Kerngegevens Incidenten
INCIDENTEN
Brand
Automatische brandmelding
Ongeval en dienstverlening
Ongeval gevaarlijke stoffen
Waterongeval
Totaal

2014
1.481
2.553
2.610
3
72
6.719

2015
1.423
2.341
3.028
2
94
6.888

2016
1.464
2.077
2.793
2
109
6.445
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Operationeel doel
Going Concern
Leed en schade door 24/7 paraatheid leveren
brand en ongevallen Vakbekwaam personeel
voorkomen of te
beperken
Kwaliteitsbewaking

Verbeterprojecten
Materieel- en
personeelssterkte
afstemmen op de
risico’s
Optimaliseren van
de dekking en de
specialismeverdeling

Uitbreiding First
Responder (besluit
MAM)
Investeren in onze
medewerkers

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
Zie kerngegevens
- Vakbekwaamheidsmomenten
- Functie Opleidingen
- Trainingen
- Jaarlijkse update van de KVT
- Evalueren Mono en leveren bijdrage aan
Multi-evaluatie

Versterken van de paraatheid met als inzet het
kunnen garanderen van de brandweerzorg voor
onze burgers.

- Onderzoek naar de huidige sterkte
- Voorstellen om paraatheid te monitoren
en te optimaliseren

Harmoniseren en taken verdelen op basis van de
te leveren zorg en in samenhang met de
personele mogelijkheden.
Ter vervanging van de kazernes Leiden-Noord ,
Leiderdorp en Oegstgeest een kazerne bouwen
aan de Schipholweg in Leiden.
Als brandweer een belangrijke voorpostfunctie
vervullen bij reanimaties. Onze medewerkers
worden aanvullend opgeleid door de RAV.

- Uitvoering geven aan het Materieelplan
- Het benodigde materieel in topconditie
houden
Onze nieuwe brandweerkazerne LeidenNoord is in 2019 operationeel

Inzetten van specifieke kennis en kwaliteit van
onze vrijwilligers ten behoeve van het facilitair
proces.
Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is:
centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan

Op verzoek van de RAV breidden wij in 2016
het aantal kazernes uit met First Respondertaken, van 13 naar 27. De resultaten hiervan
monitoren wij in 2018 verder
We zorgen ervoor dat onze medewerkers op
een slimmere manier vakbekwaam worden
en blijven.
Uitwerken samenhangende actiepunten uit
de visie op vrijwilligheid.
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Risicobeheersing
Uitgangspunten van beleid
De sector Risicobeheersing (RB) voert haar taken
uit op basis van de visie dat brandveiligheidsrisico’s
en het vastgestelde risicoprofiel de sturing op
advisering, toezicht, veiligheidsbewustzijn en
brandveiligheids-communicatie bepalen. De
professionals van RB voeren deze taken uit in
samenwerking met partners en inwoners in
Hollands Midden.

Beleidsnotities
- Samen zorgen voor échte coproductie!
- Visie Risicobeheersing (2016)
- Projectplan Doorontwikkeling Risicobeheersing

Prestatieverloop
Norm
100% < 30 dgn.

% adv. WABO op tijd

2014
93%

2015
88%

2016
87%

# alarmeringen OMS (Project STOOM)

Ambitieniveau
Risicobeheersing door het controleren van regels
heeft ons veel gebracht, maar risicobeheersing
alleen voldoet niet meer. Ons werk verschuift van
het toetsen van voorschriften naar het adviseren
over risico’s. Dit vraagt van ons dat wij:
- denken vanuit risico’s binnen de huidige
maatschappelijke context en ontwikkelingen, en
minder vanuit regels;
- in de samenwerking met anderen onze
expertiserol kunnen invullen;
- kunnen sparren op bestuurlijk niveau en durven
loslaten (zij beslissen);
- kennis over en inzicht hebben in:
brandpreventie en -verloop, zodat we daar
goed over kunnen adviseren
menselijk gedrag, zodat we de
zelfredzaamheid van burgers beter kunnen
vergroten.
Relevante ontwikkelingen
In de maatschappij zien we de volgende
veranderingen:
- een terugtredende overheid, burgers krijgen
meer eigen verantwoordelijkheid;
- ontwikkelingen gaan steeds meer in co-creatie
met verschillende partijen;
- wettelijke context wordt minder voorschrijvend
(invoering omgevingswet), dit heeft gevolgen
voor bestuurlijke beslissingen;
- bouwwerken worden complexer en het gebruik
daarvan ook (meervoudig bouwen & gebruik).

2.980
2.722

2.553

2.341
2.077

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Binnen de regio voorkomen van onnodige alarmeringen

Kerngegevens
5%

Risicoduiding
50%

Advisering
45%

Toetsing
Aandachtsgebieden Risicobeheersing

Verkeersbelemmeringen
Keurmerk Veilig Ondernemen
Registraties Risicobeheersing
Adviesaanvragen WABO
Adviezen evenementen
Adviezen bereikbaarheid
Adviezen overig
Controles brandveiligheid
Controledossiers Handhaving
OPI’s Risicobeheersing

2014
1.659
22
i.o.
1.570
1.458
i.o.
3.506
i.o.
i.o.

2015
1.774
37
18.583
1.787
1.293
i.o.
3.389
i.o.
i.o.

2016
1.569
42
i.o.
1.506
854
i.o.
3.593
i.o.
i.o.

Dit betekent:
- minder en ruimere regelgeving;
- meer en betere samenwerking tussen partijen en
benutting van elkaars expertise; de rol van de
brandweer daarbij wordt anders;
- we controleren minder, maar gaan bestuurders
adviseren op inhoud;
- andere gevolgen van brand en andere soorten
branden (brandverloop).
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Going concern
Veiligheidsrisico’s zijn
inzichtelijk en iedere
belanghebbende binnen
Hollands Midden kent
deze.
Maatregelen om
bestuurlijk vastgestelde
veiligheidsrisico’s te
beïnvloeden zijn in beeld
en hierover wordt
geadviseerd ,zodat deze
onderdeel kunnen
uitmaken van keuzen.

Operationeel doel
Overheden, burgers, bedrijven en
instellingen hebben inzicht in de
veiligheidsrisico’s.
Overheden, burgers, bedrijven en
instellingen kunnen brandveiligheidsrisico’s
meewegen bij keuzevorming. Zij weten
welke maatregelen zij kunnen nemen.
Het bevoegd gezag is in staat om in
landelijke wetgeving vastgestelde
veiligheidsrisico’s mee te wegen bij het
maken van keuzen.

BHM voert brandveiligheidstaken uit in
opdracht van het bestuur van VRHM daar
waar het geen wettelijke taak is van de
brandweer.
BHM bestrijdt veilig en effectief incidenten
door veiligheidsrisico’s mee te wegen bij
uitvoering van haar taak.
Verbeterprojecten
Organisatie in
ontwikkeling

Risicobeheersing toekomstgericht
organiseren. De professionals van RB
voeren deze taken uit in samenwerking
met partners en inwoners in Hollands
Midden.

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
We geven inzicht door gebeurtenissen te
inventariseren, ordenen en beoordelen op
impact en waarschijnlijkheid door het opstellen
van een risicoprofiel en risicocommunicatie.
We adviseren over veiligheidsrisico’s en
maatregelen om deze te voorkomen en te
beperken. En daarmee over verdeling van
daarvoor benodigde middelen binnen VRHM.
We adviseren het bevoegd gezag over
veiligheidsrisico’s in samenhang met het:
- Besluit risico’s en zware ongevallen;
- Besluit bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr);
- Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- Besluit externe veiligheid buisleidingen;
- Besluit externe veiligheid transportroutes;
- Vuurwerkbesluit.
We toetsen en controleren op brandveiligheid
op basis van procesafspraken met gemeenten
en omgevingsdiensten.
We adviseren incidentenbestrijding over een
veilig en effectief optreden.

We implementeren de uitkomsten van het
project doorontwikkeling risicobeheersing
[2018].

Terugdringen
ongewenste en onnodige
automatische
brandmeldingen
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Operationele Voorbereiding
Uitgangspunten van beleid
Operationele voorbereiding wordt mede
vormgegeven vanuit de drie beleidsprioriteiten van
VRHM: informatiegestuurd, risicogericht en
omgevingsgericht werken.
Het landelijke Versterkingsplan
Brandweeronderwijs vormt de basis onder de
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
Vakbekwaamheid. Het plan richt zich op vergaande
samenwerking op het gebied van opleiden en
oefenen bij de brandweer in Nederland.
Uitgangspunt is om activiteiten meer te gaan
centraliseren en structureren, met als doel
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en
de kwaliteit van het vakmanschap.
In 2017 is het programma lerend vermogen op
basis van het Korpsbeleidsplan zo gefaciliteerd dat
er een basis is die het leren uit de praktijk
stimuleert.
Ambitieniveau
Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een
lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In een
resultaatgerichte organisatie is het van belang
ruimte te creëren om te leren. De aandacht in de
organisatie moet steeds gericht zijn op:
-

-

Kennis, zodat zij in staat is in te spelen op de
veranderingen die de maatschappij en
ketenpartners vragen;
het feit dat we de goede dingen doen en de
dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk
en openstaan voor feedback. De focus ligt hier

bij leren en niet bij verantwoorden en
oordelen.
Relevante ontwikkelingen
Het domein van multidisciplinair opleiden, trainen
en oefenen (OTO) is gekoppeld aan het team
Planvorming Multi en draagt direct bij aan de
kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur in de
crisisbeheersing. Er is ook bijzondere aandacht
voor het netwerk van partners dat binnen de
veiligheidsregio actief is.
Beleidsnotities
- Korpsbeleidsplan
- Landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs
- Vakbekwaamheid 2.0
Prestatieverloop
Kerngegevens
GRIP INDICATIE
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
Totaal

Lokale oefeningen (#)
Declaraties (#)
Leergangen (#)
Geslaagden (%)
Inhuur (€)
Vakbekwaamheid (€)
Oefencentra (€)
Kosten ROB (€)

2014
10
1
11
2015
5.058
2.045

2016

2015
7
1
1
9

2016
6
6

2017

2018

In ontwikkeling
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
De monodisciplinaire
planvorming is
georiënteerd op de ‘eigen’
brandweerdiscipline,
waarbij de focus ligt op het
ondersteunen van het veilig
en adequaat optreden van
de repressieve
medewerkers.

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel
PLANVORMING/MULTI-VOORBEREIDING
Het team verzorgt alle vormen en soorten van
monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor
het brandweeroptreden.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met de sector IB om op
basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een
werkpakket.
Namens de brandweer deelnemen aan multidisciplinaire
planvormingstrajecten en de voorbereiding op evenementen.
Ontwikkelen van afspraken over operationele grenzen met
omliggende regio’s en het uitwerken van grootschalig
brandweeroptreden in het Regionaal Crisisplan.

De verbinding naar de GMK-MKB

Efficiënter beschikbaar
stellen van operationele
informatie volgens nieuwe
(informatie)technologische
ontwikkelingen.

We werken met digitale, gebruiksvriendelijke
planvormingsproducten en zorgen ervoor dat beschikbare
operationele informatie tijdig bij de juiste persoon op elke plek
benut kan worden.

Het Team Multidisciplinaire
Voorbereiding is belast met
de integrale voorbereiding
van de crisisorganisatie van
VRHM. In deze rol initieert,
realiseert en beheert het
team alle vormen van
operationele voorbereiding
binnen het domein van
crisisbeheersing.

Op basis van het regionaal risicoprofiel houdt het team zich
samen met de Multi-partners bezig met de voorbereiding op
specifieke risico’s via planvormings- en informatieproducten
en door middel van kennisvorming en –overdracht.
In aanvulling op risico-specifieke voorbereidingen houdt het
team zich bezig met de vakbekwaamheid van alle
crisisfunctionarissen in de hoofdstructuur, zowel op
individueel als op teamniveau.
Op basis van het Regionaal Crisisplan voert het team de
coördinatie op de instandhouding en de werking en van de
hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de
crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten.
Het vakgebied OIV is eveneens bij het team belegd. Dit hangt
nauw samen met de netcentrische werkwijze binnen de
crisisbeheersing. De digitale ontsluiting en beschikbaarstelling
van OV producten maakt hier deel van uit.
Door de toenemende rol van VRHM als spilactor op
veiligheidsgebied in Hollands Midden is het team belast met
het beheer van de relaties en samenwerkingsafspraken met de
betrokken crisispartners en vitale sectoren.

Prestaties
Zie jaarplan PV mono en
deels acteren op vragen die
zich in 2018 ontwikkelen
Zie jaarplan PV mono en
aansluiten bij het werkplan
van de ontwikkelgroep
Werkplan MDOP en
evenementenkalender
- Opstellen convenanten en
sturen op ontwikkeling van
operationele afspraken
- Jaarlijkse evaluatie
bestaande convenanten
Periodieke contacten voor
afstemming GMK over het
regulier werkproces en
ontwikkelingen LMO
Samen met CAB DBK-RIS
doorontwikkelen OIV
- Planvormingsapp vullen en
beschikbaar stellen
- Evalueren gebruik bepalen
doorontwikkeling
Opstellen/onderhouden
Dekkingsplan en KVT
Werkplan MDOP

Werkplan MDOTO

Beheer crisisfaciliteiten en
generieke plannen
Multi Piketbeheer
Werkplan MDNCW
Beheer MAB

Beheer partnerschappen
Beheer interregionale relaties

pagina 26

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel

Operationeel doel

Slim samen werken
binnen Brandweer
Nederland

VAKBEKWAAMHEID
Op basis van landelijke ontwikkelingen en behoefte uit het
werkveld worden bestaande opleidingen en oefeningen
continu verbeterd.
Vanuit diverse werklocaties wordt actief samengewerkt met
de andere sectoren van BHM om opleidingen en oefeningen te
plannen, te organiseren en uit te voeren.

Investeren in
medewerkers

Verbeteren
arbeidshygiëne
Verbeteren planmatig
werken

VRHM is weet welke
kennis van strategisch
belang is om de
(operationele,
wettelijke)
verantwoordelijkheid te
kunnen dragen en
risico’s te beheersen.
VRHM leert effectief en
efficiënt van eigen
ervaring, incidenten uit
eigen en andere regio’s
en onderzoek en
innovaties.

Onze mensen hebben
op eenvoudige wijze
toegang tot kennis op
het juiste moment, in
de juiste vorm .
VRHM zorgt ervoor dat
arbeidsveiligheid voor
onze mensen centraal
staat. Dit geldt zowel
voor het werken
repressieve werken op
straat als intern in de
organisatie

Voor opleidingen werken wij intensief samen met omliggende
Veiligheidsregio’s in het samenwerkingsgebied West 4.
Alle veranderingen die op stapel staan vragen nieuwe
werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe
technologieën. Daarom gaat de brandweer haar medewerkers
beter toerusten op dit nieuwe tijdperk.
Brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor de repressieve
capaciteit van de brandweer. Daarom investeert VRHM in hen
en hun omgeving. Belangrijk uitgangspunt voor de komende
jaren: centraal wat moet, en lokaal wat kan.
Meewerken aan implementatie landelijke maatregelen gericht
op gedragsaanpassing en aanpassing van brandweerkazernes.
Werken met een systeem om meer resultaatgericht te
oefenen; een persoonlijk vakbekwaamheidsprogramma
gebaseerd op de operationele functie, de aard van het
verzorgingsgebied en de competenties van de medewerker.
KENNISCENTRUM (KC)
De sectoren volgen ontwikkelingen bij onderzoeksinstituten,
andere regio’s en werken nauw samen met interne partners
zodat noodzakelijk kennis tijdig wordt gesignaleerd en VRHM
in staat is om hier tijdig op te anticiperen.

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
Landelijke les- en leerstof en
regionale lesplannen voor
opleiden, bijscholen en oefenen
van personeel gebruiken.
Focus op kantoor-, uitrukpersoneel en sleutelfunctionarissen multidisciplinaire
en bestuurlijke crisisbeheersing.
Zitting in Programmaraad VBK &
Kennis

Uitvoeren van het landelijk plan
van aanpak
Volgens het projectplan VBK 2.0
starten we in 2017 met het
nieuwe programma. In 2018
monitoren wij verder
Het KC adviseert middels het
programma lerend vermogen de
organisatie zodat de sectoren in
het nieuwe bedrijf kunnen
voldoen aan deze doelstellingen

- Sectoren leren uit de praktijk en creëren hiermee een
cultuur die leren van eigen ervaringen als vast onderdeel
van het werk beschouwt.
- Sectoren signaleren tijdig ontwikkelingen en innovaties
waardoor VRHM tijdig aansluit bij nieuwe ontwikkelingen.
- Leren is een begrip binnen VRHM. In een klimaat waarin
mensen bereid zijn niet alleen successen en leerpunten,
maar ook negatieve ervaringen te delen en te bespreken.
- De sectoren ontwikkelen een overzicht waar welke kennis is
te vinden. We weten in de organisatie waar de kennis te
vinden is.

- De sectoren ontwikkelen een veiligheidscultuur waarbij
veilig werken niet alleen een mondelinge beleving is, maar
ook daadwerkelijk van hoog tot laag wordt beleefd en
nageleefd.
- Onveilige situaties worden gemeld, geanalyseerd en
uitgewerkt tot haalbare en gedragen verbeteringen.
- Het KC maakt onveilige situaties door analyses inzichtelijk
zodat de directie tijdig is geïnformeerd en kan anticiperen
voordat deze situaties tot ongevallen kunnen leiden.
- Het KC beheert het proces van melding, analyse en
opvolging van (bijna-)ongevallen.

- Het KC stimuleert een
veiligheidscultuur voor de
sectoren in HM met
kennisbijeenkomsten.
- Het KC voert regie op
ongevalsmeldingen en
adviseert gevraagd en
ongevraagd.
- Het KC analyseert ongevallen,
rapporteert en adviseert de
directie
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3. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Richard Vriesde, algemeen manager
Gemeenschappelijke Meldkamer

‘Wij kunnen ons geen fouten
veroorloven’

In 2014 fuseerden de meldkamers van de
veiligheidsregio’s Hollands Midden en
Haaglanden. Kort daarna startte Richard Vriesde
als algemeen manager van de
Gemeenschappelijke Meldkamer. Hij ziet dat zich
in een razend tempo een hecht team heeft
gevormd, waar rood, wit en blauw goed
samenwerken. En daar is hij trots op.
Zelf loopt Richard in politiekleding door De Yp,
waar de Gemeenschappelijke Meldkamer zich
bevindt. “In dit huis maakt het niet uit waar je
vandaan komt. We zijn af van het denken in
kolommen. En dus kan ik mijn afkomst – als je het
zo wilt noemen – ook laten zien”, zegt hij. De
samenvoeging van de meldkamer zorgt voor
besparingen op facilitair gebied, ICT en beheer.
Lokaalgebonden maatwerk
Vanuit De Yp bedient de Gemeenschappelijke
Meldkamer twee veiligheidsregio’s. Dat is niet
altijd eenvoudig. “We moeten soms
lokaalgebonden maatwerk leveren. Opschaling
gaat in Haaglanden en VRHM op onderdelen
verschillend. Ook zijn er ambulancediensten die
met verschillende systemen werken”, legt Richard
uit. “Lokale verschillen proberen we zoveel
mogelijk te overbruggen in het harmoniseren van

werkprocessen en met een eenduidige manier van
werken.”
Regionale verschillen of niet, uiteindelijk moet de
meldkamer ervoor zorgen dat de burger zo snel
mogelijk wordt geholpen als hij daarom vraagt.
Richard: “Onze reactie op een melding moet snel,
effectief en efficiënt zijn.
De juiste noodhulp met
expertise moet erop af,
maar ook niet meer dan
noodzakelijk. Daarin
moeten we excelleren. En
dat is een continue
uitdaging.”
Datagestuurd
De toekomst is
interessanter dan
terugblikken, vindt
Richard. In 2017
implementeert de
Gemeenschappelijke
Meldkamer een nieuw
C2000 systeem waar alle
centralisten mee zullen
gaan werken. Ook in
nieuwe technologische mogelijkheden ligt een
uitdaging. In 2014 was de ICT-infrastructuur in de
meldkamer in de Yp state of the art. En als het aan
Richard ligt blijft de Gemeenschappelijke
Meldkamer daarin toonaangevend. “Informatie
gaat van spraak-gestuurd naar data-gestuurd.
Nieuwe auto’s krijgen binnenkort een e-call
systeem dat 112 belt na een botsing. Op die
ontwikkelingen moeten wij kunnen inspelen, zelfs
zonder menselijke tussenkomst. Om daar klaar
voor te zijn moet de basis solide en betrouwbaar
zijn. We kunnen ons geen fouten permitteren.”
Fit & Gezond
Werken in de meldkamer is ook snel schakelen
onder hoge druk. En is stressvol als meldingen
centralisten persoonlijk aangrijpen. Van zelfmoord
tot brand met doden en ernstig kinderleed, het
komt allemaal voorbij. Richard: “Ik vind het
daarom belangrijk dat er speciale aandacht is voor
onze fysieke en mentale fitheid. We hebben fruit,
een massagestoel, ruimte om te ontspannen en
een fysioplein voor check-ups voor alle
centralisten.”
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Wettelijke grondslag
In de Wet veiligheidsregio’s zijn de taken en
bevoegdheden voor het voorzien in de
meldkamerfunctie overgedragen aan de besturen
van de veiligheidsregio’s.
Het bestuur van VRHM heeft de beschikking over
een gemeenschappelijke meldkamer die is
ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve
van de brandweertaak, de geneeskundige
hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak,
met dien verstande dat:
- De Regionale Ambulancevoorziening zorg
draagt voor het in stand houden van de
meldkamer voor de ambulancezorg, als
onderdeel van de meldkamer;
- en dat de korpschef zorg draagt voor het in
stand houden van de meldkamer politie, als
onderdeel van de meldkamer.
De meldkamer is belast met het ontvangen,
registreren en beoordelen van alle acute
hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de
geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke
ambulancezorg en de politie, het bieden van een
adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en
coördineren van de hulpdiensten.
Het bestuur van de veiligheidsregio, de korpschef
en de hoofdofficier van justitie sluiten een
convenant af met het oog op de samenwerking bij
branden, rampen en crises. Het convenant heeft in
ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de
informatievoorziening en informatie-uitwisseling,
het multidisciplinair oefenen en de operationele
prestaties van de politie bij rampen en crises. Het
convenant tussen het bestuur van de VRHM en de
Politie Hollands Midden dateert nog uit 2006 (voor
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s).
De meldkamer staat onder leiding van een
directeur. Met ingang van 1 december 2013 is de
politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van
Musscher EMPM, benoemd tot directeur van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden.
De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei
2014 samengevoegd met de meldkamer van
Haaglanden (meldkamer Den Haag, ‘De Yp’).

Bron: Wet Veiligheidsregio’s (art. 10, 19 en 25) en
Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 37 t/m 39).

Uitgangspunten van beleid
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat
er één landelijke meldkamerorganisatie zal komen.
Met betrokken partijen is dit doel verder
uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het
Transitieakkoord “Meldkamer van de Toekomst”
(oktober 2013) waarin de ambities van de
betrokken partijen collectief zijn onderschreven.
Partijen delen de overtuiging dat voor de burger
essentiële verbeteringen kunnen worden
gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het
meldkamerdomein in Nederland. Het gezamenlijke
doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief
hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie
met tien meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als
in opgeschaalde situatie functioneren de
meldkamerlocaties optimaal als informatie- en
communicatieknooppunt tussen de burger en
hulpverlener waarbij een incidentgerichte
benadering van de noodhulpvraag en de burger
centraal staan.
Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
Vóór besluitvorming over de verdere realisatie van
de LMO heeft de Minister van Veiligheid en Justitie
de opdracht gegeven om een gateway review
(oktober 2015) te laten uitvoeren naar de vorming
van de LMO. In deze review is geconcludeerd dat
de partijen het met elkaar niet zo georganiseerd
hebben dat de opdracht om te komen tot een
landelijke meldkamerorganisatie binnen de huidige
afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan
worden: er is een heroriëntatie nodig. Op basis
hiervan is de transitiestrategie herzien. De
prioriteit ligt bij de regionale
samenvoegingstrajecten en het vormen van de
landelijke ICT die noodzakelijk is om de 10
meldkamers als één virtuele organisatie te laten
samenwerken. Het uiteindelijke doel is om de
samenvoegingen, de landelijke ICT en het beheer
van de meldkamers in 2021 gerealiseerd te
hebben. Door de heroriëntatie van de LMO zijn in
de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Midden de huidige partijen in ieder geval tot en
met 2020 verantwoordelijk voor de meldkamer
Den Haag.
Landelijk kader samenvoegen meldkamers
In de bepalingen 37 t/m 39 van het
Transitieakkoord is vastgelegd dat de
Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie
(KLMO) ten behoeve van de samenvoegingen een
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Landelijk kader samenvoegen meldkamer (LK)
opstelt. Dit LK (april 2015) beschrijft de bestuurlijke
en financiële uitgangspunten voor het
samenvoegen van de meldkamers en afspraken
over de wijze waarop de KLMO het gezag en de
disciplines ondersteunt bij het uitvoeren van haar
wettelijke taak. Daarnaast geeft het LK nadere
inhoudelijke en procesafspraken over de financiële
overdracht en bedrijfsvoeringsaspecten ten
aanzien van inrichting en werkwijze van de samen
te voegen meldkamer. Deze afspraken zijn
gebaseerd op het Transitieakkoord, het
ontwerpplan en best practices.
Startdocument Project Meldkamer Den Haag
De landelijke visie is bepalend voor de
samenwerking van de betrokken partijen in De Yp.
Op de meldkamer De Yp gaat het om het
operationeel samenbrengen van twee maal drie
disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de
oude organisatie, inrichting en werkwijzen niet
zonder meer op elkaar aansloten. Het vinden van
de aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming
en bereidheid om concessies te doen. Alleen dan is
efficiënte samenwerking mogelijk.
Het landelijke beeld van de toekomstige
meldkamer is een gemeenschappelijke meldkamer
waarin de intake voor de drie disciplines
gezamenlijk en geprotocolleerd plaatsvindt. In het
Startdocument (november 2013) zijn daartoe de
volgende stappen opgenomen:
1. Organiseer dat in 2014 de betrokken partijen
bij elkaar zijn gehuisvest in De Yp. Werk toe
naar de situatie dat er in 2015 sprake is van een
gezamenlijke meldkamer, waarin de burger
zoveel mogelijk in het eerste contact wordt
geholpen door een multidisciplinaire centralist.
2. Werk door middel van een pilot
geprotocolleerde Multi-intake toe naar
kwaliteitsverbetering van de afhandeling van
de hulpvraag. Onder Multi-intake wordt
verstaan dat de burger zoveel en zo snel
mogelijk wordt geholpen in het eerste contact
door een incidentgerichte benadering van de
noodhulpvraag. Zoek hiertoe naar aspecten van
Multi-intake, die binnen een pilot onderzocht
kunnen worden ten behoeve van het gehele
land en die in lijn liggen met het
Transitieakkoord.
De tweede stap is niet uitgevoerd zoals hierboven
beschreven. De pilot Multi-intake is uiteindelijk

niet in de GMK Den Haag uitgevoerd, maar is een
landelijke pilot geworden. Er hebben wel
medewerkers van de GMK Den Haag aan
meegewerkt.
Integrale beheerovereenkomst inclusief de
gerelateerde service level agreements (SLA’s)
Voor de meldkamer van Hollands Midden is
indertijd afgesproken dat de politie het beheer van
de GMK voor haar rekening zal nemen. Om dit
mogelijk te maken is in samenspraak met de politie
door de directeur/secretaris van het bestuur
Regionale Brandweer en GHOR een integrale
beheerovereenkomst (maart 2006) opgesteld
waarin de verplichtingen van partijen, de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
beheerder en de toezichthouder zijn opgenomen
en ook aandacht is besteed aan de financiën.
Integraal onderdeel van de beheerovereenkomst
zijn de SLA’s die in overleg met de RDOG, de
politie, de gemeentelijke brandweerkorpsen en de
GHOR zijn opgesteld. Deze SLA’s bevatten de
operationele eisen waaraan de GMK volgens de
afzonderlijke kolommen aan moet voldoen. Om de
GMK in staat te stellen aan deze eisen te kunnen
voldoen zijn ook de verplichtingen van de
gebruikers opgenomen in de SLA’s.
Voor de samengevoegde meldkamer Den Haag is
afgesproken om te komen tot een evaluatie van de
Integrale beheerovereenkomst en SLA’s. Op basis
hiervan wordt besloten of aanpassingen van de
operationele eisen en de governance en
verantwoording daarover noodzakelijk zijn.
Ambitieniveau
Vanuit onze meldkamer bedienen we twee
veiligheidsregio´s. Lokale verschillen proberen we
zoveel mogelijk te overbruggen door het
harmoniseren van werkprocessen.
De (landelijke) kwalitatieve doelen zijn:
- De burger zoveel mogelijk in het eerste contact
helpen door een incidentgerichte benadering
van de noodhulpvraag door Multi-intake;
- Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de
burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening
van de meldkamer ongeacht de locatie van de
noodhulpvraag;
- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de
meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen;
- Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden
van meldkamerlocaties in geval van uitval;
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-

Een verbetering van de informatie-uitwisseling
tussen hulpverleningsdiensten en tussen
verschillende regio’s.

Om bovenstaande doelen te bewerkstellingen is
besloten één landelijke meldkamerorganisatie te
vormen met maximaal tien meldkamerlocaties met
een landelijk gestandaardiseerde werkwijze.
Relevante ontwikkelingen
Financiën GMK Den Haag
Betrokken partijen van de GMK Den Haag hebben
behoefte aan inzicht in de werkelijke kosten van de
meldkamer en in de realisatie van de beoogde
besparingen en daarnaast aan een beeld van de
kosten in de periode tot aan de overgang naar de
LMO. Met de vorming van de Nationale Politie zijn
de kosten van de meldkamer van de eenheid Den
Haag niet meer separaat in de administratie
zichtbaar. Om deze vragen te kunnen
beantwoorden wordt een onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek kent twee fasen:
- De eerste fase betreft inzicht in de huidige en
toekomstige kosten, gerelateerd aan de
begrotingen en inzicht in gerealiseerde
besparingen.
- De tweede fase betreft o.a. een helder
financieel beeld dat kan dienen als een nieuwe
nulmeting en een onderzoek voor de jaren
2016 – 2020, gericht op de ontwikkeling van
kosten op het gebied van Personeel
(efficiencyvoordeel), ICT
(vervangingsinvesteringen en aansluiten bij
landelijke ontwikkelingen) en Huisvesting.
In november 2016 is de eerste fase van het
onderzoek afgerond en de conclusie is dat het
vooraf begrote samenvoegingsvoordeel van
€ 650.000 op ICT en huisvesting is behaald.
Achterblijvende kosten GMK Hollands Midden
In het ‘Transitieakkoord meldkamer van de
toekomst’ zijn afspraken gemaakt over de
achterblijvende materiële kosten. In Hollands
Midden is hiervan sprake als gevolg van een
achtergebleven (leegstaande) meldkamerruimte.
In het Transitieakkoord is afgesproken dat binnen
elke regio de achterblijvende materiële kosten
verdeeld worden onder de betrokken partijen
binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69
genoemde verdeelsleutel. Het deel van de
achterblijvende materiële kosten van de

veiligheidsregio’s wordt gedragen door het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Hierover is de VRHM in gesprek met ambtenaren
van Veiligheid en Justitie. Vanuit Hollands Midden
zijn de achterblijvende materiële kosten berekend
door een vergelijking te maken met de
boekwaarde en de taxatiewaarde. Na
overeenstemming over (de berekening van) de
achterblijvende materiële kosten kan VRHM met
de betrokken partijen binnen Hollands Midden en
het ministerie van Veiligheid en Justitie, conform
het Transitieakkoord, proberen tot afspraken
komen.
Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein
In het “Onderzoek financiën meldkamers” (2011)
wordt geconcludeerd dat bij het samenvoegen
naar tien locaties (bij het voldoen aan een aantal
randvoorwaarden) een besparing van € 10 mln.
vanaf 2015 en een structurele besparing vanaf
2020 van € 50 mln. haalbaar is. Over de transitie
naar één LMO is het duidelijk geworden dat het
oorspronkelijke geplande tempo van de
taakstelling niet gehaald wordt en dat het de vraag
is of de hoogte van het structurele deel van de
taakstelling van € 50 mln. wel realistisch en
haalbaar is. De aanbeveling luidde dan ook om dit
nader te onderzoeken: “onderzoek het maximaal
haalbare en realistische structurele
besparingspotentieel van de 10
samenvoegingseenheden”.
Op basis van het onderzoek (KPMG, januari 2017)
van bestaande documentatie, interviews in het
meldkamerdomein en diverse klankboord sessies
met de expertgroep is o.a. de volgende conclusie
geformuleerd: gezien de onzekerheid over het
kunnen realiseren van de formaties waarin eerdere
taakstellingen reeds zijn ingeboekt en de
onzekerheid omtrent ICT wordt geadviseerd om uit
te gaan van de onderkant van de bandbreedte van
het besparingspotentieel, zijnde € 23,3 mln. vanaf
2021. Voor de verdeling van het
besparingspotentieel naar de kolommen wordt
geadviseerd om aan te sluiten bij de reeds
geaccordeerde verdeelsleutel zoals gehanteerd in
het Transitieakkoord (Politie/VenJ 54,5%,
RAV’s/VWS 22,5%, Brandweer/VB 21% en
KMar/Defensie 1 á 2%).

pagina 31

Brandweer pilot ProQA-Fire
Een volgende stap in de samenwerking tussen de
twee brandweerkorpsen op de meldkamer is het
werken met (mono) protocollen. Het werken met
protocollen moet leiden tot efficiëntie en sneller
werken. Hiervoor wordt een pilot gehouden. In
deze pilot wordt gebruik gemaakt van ProQA-Fire.
Pilot Multi-intake
Het intakeproces op de meldkamer wordt optimaal
ingericht om burgers in nood zo snel en goed
mogelijk hulp te bieden. Om dit te bereiken
werken de politie, brandweer, ambulancezorg en
Koninklijke Marechaussee aan een
gestandaardiseerde werkwijze. Zoveel mogelijk
geprotocolleerd en multidisciplinair, waarbij de
burger zo veel mogelijk in het eerste contact met
de meldkamer wordt geholpen. Om inzicht te
krijgen in de optimale reikwijdte van deze
multidisciplinaire intake (Multi-intake) is in
november 2016 gestart met de GB: landelijke pilot
Multi-intake. De pilot Multi-intake geeft inzicht in
de mogelijke reikwijdte van multidisciplinaire
intake, gegeven de hulpvraag van de melder.
Daarbij wordt gekeken naar kwaliteit, snelheid en
naar de uitwisseling van informatie, die recht doet
aan de verantwoordelijkheid die de discipline
draagt. Daarnaast worden twee manieren om een
protocolsysteem in te richten getest.
Vernieuwing C2000
De implementatie van de vernieuwing van C2000
gaat gestaag voort. Hierin wordt onder regie van
het ministerie van Veiligheid en Justitie in nauwe
afstemming met de kolommen politie, brandweer
en ambulancediensten en het ministerie van
Defensie gewerkt aan een vernieuwing van het
communicatiesysteem voor de hulpverleners. De
oorspronkelijke invoeringsdatum van 17 maart
2017 voor het vernieuwen van het netwerk van
C2000 wordt echter niet gehaald en landelijk is
besloten om uiterlijk 1 januari 2018 volledig over
te gaan naar het nieuwe netwerk. De GMK Den
Haag is volop in voorbereiding om gekoppeld te
kunnen worden aan het nieuwe netwerk. De
vervanging van de 44 antennes in het werkgebied
van Den Haag loopt gestaag.
Meerjarenbeleidsplan (‘samenvoegingsplan’)
Voortkomend uit de heroriëntatie LMO wordt aan
de samen te voegen meldkamers gevraagd een
samenvoegingsplan te maken. Voor de GMK Den
Haag is dit niet van toepassing. In plaats van een

samenvoegingsplan stelt de meldkamer een
meerjarenbeleidsplan op, waarin aandacht is voor
eenduidige processen en aansluiting op de
landelijke informatievoorziening.
Beleidsnotities
- Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
- Landelijk kader samenvoegen meldkamers
- Startdocument Project Meldkamer Den Haag
- Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’
- Integrale beheersovereenkomst inclusief de
gerelateerde service level agreements.
Risico’s en afhankelijkheden
Onderwerp
Achterblijvende materiële
kosten (frictiekosten) van
de gemeenschappelijke
meldkamer
Veiligheidsregio Hollands
Midden

Verschil in facturering voor
het beheer van de rode
meldkamer door de Politie
t.o.v. begrote
inwonerbijdragen in de
programmabegroting(en)
GMK voor de periode
2018–2021 en jaarlijkse
kosten ProQA-Fire.

Beheersmaatregel
- Afspraken met V&J en partners
over vergoeding desinvestering
conform Transitieakkoord
- Partijen hebben zich voor
aanvang van de oprichting van
de GMK HM verplicht tot
vergoeding van
exploitatielasten voor de
levensduur van het gebouw
(40 jaar)
- Bestemmingreserve Specifieke
Risico’s en GMK
Transitieakkoord
Verschil toevoegen aan saldo
bestemmingsreserve GMK,
gedekt uit positief jaarrekeningresultaat 2016.

Prestatieverloop
Telefonie - GMK Spoed
198.278

195.948

69.284

66.187
37.750
21.268
9.213

41.183
18.495
6.442

2015
Politie

2016
MKA HGL

RAV HM

BRW

RTIC

Het diagram betreft het totaal van alle spoedtelefonie binnen de GMK
Den Haag (Politie, Brandweer, MKA HL en RAV HM). Onder spoed wordt
verstaan: alle doorverbonden 112-telefonie (mobiel + vast), respons op
burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van
professionele partners zoals huisartsen, particuliere alarmcentrales en
openbaarvervoerbedrijven.
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GRIP-situaties
In 2016 zijn er 18 gebeurtenissen geweest die
hebben geleid tot een GRIP-situatie. Dit betrof in
alle gevallen een GRIP 1. Ter vergelijking: in 2015
waren er 23 GRIP-situaties, 18 maal GRIP 1, 3 maal
GRIP 2 en 2 maal GRIP 3. De GRIP 3-situaties in
2015 waren de schoolbrand in Rijswijk en het
brugincident in Alphen aan den Rijn.
Technische stabiliteit
De meldkamer is in meer dan 99,9% van de tijd
functioneel voor de gebruikers en de melders.
Hiermee wordt voldaan aan geldende
beheerafspraken. In het totale aantal storingen die
gemeld zijn bij de beheerdienst is er een daling van
Wat willen wij bereiken
Maatschappelijk Strategisch doel
effect
Directe toegang
Het bestuur van VRHM heeft
tot hulp van de
de beschikking over een
hulpdiensten
gemeenschappelijke
meldkamer die is ingesteld en
in stand wordt gehouden ten
behoeve van de
brandweertaak, de
geneeskundige hulpverlening,
het ambulancevervoer en de
politietaak.

Goed en snel
contact met de
meldkamer

Heroriëntatie vorming
landelijke
meldkamerorganisatie (LMO)

14% in 2016 in vergelijking met 2015. Ernstige
storingen, die het goed functioneren van de
meldkamer belemmeren, zijn gedaald van 8 in
2015 naar 3 in 2016.
Kerngegevens
GHO
R; 3%

GHOR; 4

RAV;
24%

BRW HGL; 4
Politie;
53%

MKA HM; 6

Politie incl.
RTIC; 26

MKA HGL; 6

Gekorte herijkte begroting 2018

Operationeel doel
De GMK heeft een
faciliterende en
informerende taak aan de
besturen in de
veiligheidsregio.
De RAV zorgt voor het in
stand houden van de
meldkamer voor
ambulancezorg.
De korpschef van de
Nationale Politie zorgt voor
het in stand houden van de
meldkamer voor politie.
Faciliteren niet-spoedeisende
ambulancezorg
Samenvoegen regionale
meldkamers

Ontwikkelen
multidisciplinaire
samenwerking

De burger wordt in het eerste
contact met de meldkamer zo
goed en snel mogelijk
geholpen.

BRW HM; 4

BRW;
20%

Bepalen van de optimale
reikwijdte van de
multidisciplinaire intake.

Vernieuwing netwerk C2000

Aantal meldtafels

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
Het uitoefenen van de
kernfuncties:
- Intake
- Regie
- Informatievoorziening
- Opschaling
- Ontvangen, registreren en
beoordelen van alle acute
hulpvragen voor brandweer,
geneeskundige hulpverlening,
ambulancevervoer en politie.
- Het bieden van een adequaat
hulpaanbod, en het begeleiden
en coördineren van de
hulpdiensten.
Ontvangen en registreren van het
zogenaamde ´besteld vervoer´
Gericht op de regionale
processen om van 25 tot 10
meldkamerlocaties (minimaal
tussenbeeld 2020) te komen.
Gericht op het landelijk
ontwikkelen van de
multidisciplinaire samenwerking
en taakuitvoering voor de
meldkamer van de toekomst
aangaande:
- Multi-intake
- Landelijke functionaliteit
- Multidisciplinaire opschaling
Het adviesrapport over de pilot
MDI is eind 1e kwartaal 2017
aangeboden aan de disciplines en
besproken in Stuurgroep en
Regiegroep. Op basis daarvan
wordt een besluit genomen over
vervolgstappen.
Implementatie van het nieuwe
netwerk per 1 januari 2018
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Wat mag het kosten?
De raming in de begroting 2017, onderdeel
meerjarenraming 2018, is uitgangspunt voor de
begroting 2018, waarbij vastgehouden wordt aan
de gekorte herijkte beheerbegroting GMK HM;
- De ontwerp-programmabegroting 2018 voor de
GMK is gebaseerd op de meest recente
informatie over samenvoeging van de
meldkamers Hollands Midden en Haaglanden
en het Transitieakkoord;
- In de begroting 2018 wordt de beoogde
efficiency wederom verwerkt;
- In de inwonerbijdrage is een aandeel begrepen
van de GHOR in de GMK/RCC van € 134.769.

Specifieke begrotingsuitgangspunten
De Politie (Hollands Midden) factureert vanaf 2012
op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’
beheersbegroting en stuurde tot en met 2013 na
afloop van het kalenderjaar eventueel een
aanvullende factuur, waarmee ook verrekening
van de gerealiseerde aanvulling van de
uitvoerende bezetting plaatsvond.
De afgesproken methodiek van indexering op de
gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt
ook in 2018 toegepast:

Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma GMK begroting 2017

1.322.878

Toepassing index van 1,3%

1.322.878

17.197

Niveau begroting 2018, verdeling per inwoner, zie bijlagen

1.340.075

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

779.718

1,72

Saldo mutatie ten opzichte van 2017
Lasten en baten GMK

Taakveld

(x € 1.000)

17.197
Programmabegroting 2017

Programmabegroting 2018

Lasten

Baten

Lasten

-

Saldo

Baten

Saldo

Meerjarenraming
Saldo
Saldo
2019
2020

Saldo
2021

Product Alarmering
ProQAFire

1.1

-

Uitvoering convenant
Subtotaal

1.1

1.463
1.463

-

6

6

6

6

6

1.463
1.463

1.483
1.489

1.483
1.489

1.483
1.489

1.483
1.489

1.483
1.489

-1.340

Dekkingsbronnen:
Gem. bijdragen

0.7

Rijksbijdrage

0.7

-1.323 -1.323

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming

1.463
150
1.613

Vennootschapsbelasting

0.9

Resultaat na belasting

0.11

-1.340

-1.340

-1.340

-1.340

-31

-31

-31

-31

-31

-31

-1.354 -1.354

-1.371

-1.371

-1.371

-1.371

-1.371

-31

1.613

-1.354
-116
-1.470

-1.470

De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de
niet meer compensabele BTW op de GMK-taken
(als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet
Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010).
Facturering voor het beheer van de rode
meldkamer door de Politie ligt hoger dan de
begrote inwonerbijdragen in de
programmabegroting(en). In de
programmabegrotingen van de GMK is wel
tijdelijke dekking voorzien door gebruik te maken
van een onttrekking aan de daarvoor gevormde
bestemmingsreserve.

109
34

1.489

143
-

1.489

143

1.489

-1.371

118

118

118

-118

118
-118

-118

-118

-118

-1.489

-

-

-

-

-

-

-

-1.489

-

Zolang het definitieve jaar van overdracht niet
bekend is (als gevolg van de heroriëntatie vorming
landelijke meldkamer) zal VRHM het programma
GMK in de programmabegrotingen en
meerjarenramingen continueren. Dit betekent dat
in elk toegevoegd jaar in de meerjarenraming het
saldo van de bestemmingsreserve GMK
onvoldoende is om de hogere facturering van de
beheersbegroting te dekken uit de
inwonerbijdragen. Voorgesteld wordt het bedrag
voor 2021 ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2016. Dit geldt ook voor de
extra lasten (licentiekosten) van de invoering van
het systeem ProQA-Fire vanaf 2017.
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4. Programma Veiligheidsbureau
Peter Kessels, hoofd Veiligheidsbureau

‘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 dominoeffect 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 Multiwerkgroepen, 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.”
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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 20162019 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, nieuwe
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.

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- &
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
Formatie
Leidinggevende
Beleidsmedewerker
Medewerker Bestuursondersteuning

5
6

Fte
0,5
1,0
0,8

HO
17

VD
DB

Ambitieniveau
Het Veiligheidsbureau stuurt aan op het versterken
van de rol van VRHM als partner in de

11

AB

Verzorging Besluitvormingsmomenten diverse gremia
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Wat willen wij bereiken
Maatschappelijk Strategisch doel
effect
Going Concern
Bevorderen van
Voorkomen,
een veilige
voorbereiden en
samenleving in
bestrijden van
de regio door
incidenten,
slagvaardige
rampen en crises.
operatie van de
bestuurlijke en
operationele
crisisorganisatie.

Koersbepaling
door het
opstellen van
strategische
documenten.

Operationeel doel

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

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.
Inrichting van de bijbehorende
uitvoeringsorganisatie en bewaking, evaluatie en
waar nodig bijsturing (van werkprocessen,
producten en diensten) zodat gericht
kwaliteitsversterking plaatsvindt.

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties

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.

- Vergaderingen 39
- Rapportages 3

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
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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 BDURuitkering 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.

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
Lasten en baten VB

6.906

Taakveld Programmabegroting 2017
Lasten

(x € 1.000)

Baten

Programmabegroting 2018

Saldo Lasten

Baten

Saldo

Meerjarenraming
Saldo
Saldo
Saldo
2019
2020
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

509

509

515

515

515

515

515

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdr.- Slachtofferhulp
Gem. bijdr.Veiligheidsbureau
Bijdrage Politie HM

0.7

-149

-149

-151

-151

-151

-151

-151

0.7

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

0.7

-66

-66

-66

-66

-66

-66

-66

Rijksbijdrage

0.7

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Gem. bijdr.- Veiligheidshuis

1.2

-180

-180

-184

-184

-184

-184

-184

-539

-539

-545

-545

-545

-545

-545

509

-539

-30

515

-545

-30

-30

-30

-30

509

-539

-30

515

-545

-30

-30

-30

-30

509

-539

-30

515

-545

-30

-30

-30

-30

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Na belasting

0.11
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5. Programma Oranje Kolom
Ruud Bitter, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
(BGC):

‘Mijn ideaal: één gemeente
Hollands Midden’

beleidsdocument Bevolkingszorg VRHM
ontwikkeld. De visie BZOO (Bevolkingszorg op Orde
2.0) en de prestatie-eisen zijn daarin opgenomen.
Het bestuur heeft dit document vastgesteld.”
De ambitie: betere prestaties behalen tegen lagere
kosten door intensief samen te werken. Ruud: “Zo
zijn bij Opleiden, Trainen en Oefenen aanzienlijke
financiële en efficiencywinsten behaald door dit
regionaal te doen. In de afgelopen jaren is
bovendien de organisatie en de inhoud van de te
leveren bevolkingszorg flink gewijzigd. Er is meer
samenwerking en we hebben goed opgeleide en
geoefende sleutelfunctionarissen. De te leveren
zorg is realistisch, waarbij rekening wordt
gehouden met de zelfredzaamheid van de
samenleving.”
Crisiscommunicatie
Een mooi voorbeeld van die verbeterde
samenwerking is de crisiscommunicatie. Ruud:
“Vrijwel alle communicatiefuncties zijn
geregionaliseerd. De pools worden gevuld door
specifiek opgeleide communicatiemedewerkers
van gemeenten en hulpdiensten. De
professionalisering en het beheer van deze pools is
een taak van BGC. Indien nodig kan iedere
gemeente daar gebruik van maken.”

Tien jaar geleden werd Ruud Bitter als
coördinerend functionaris aangetrokken om de
rampenbestrijding en crisisbeheersing van
gemeenten in VRHM te verbeteren. Inmiddels
staat ‘zijn’ Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
(BGC) als een huis, werken de gemeenten
intensief samen aan bevolkingszorg en lonkt zijn
pensioen. Maar Ruud ziet (nog) geen reden om te
stoppen.
Waar in 2007 veel gemeenten in het beste geval
een ambtenaar in huis hadden die
rampenbestrijding en crisisbeheersing ‘erbij’ deed,
is er nu sprake van een totaal andere situatie. Daar
heeft het BGC een belangrijke rol in gespeeld.
Ruud: “Zo hebben we vorig jaar het

Niet vrijblijvend
Meedoen is niet vrijblijvend. Van de gemeenten
wordt verwacht dat zij hun bevolkingszorg op orde
hebben. Ruud: “Samenwerking staat of valt met
goede kwaliteit. Regelmatig wordt er kritisch bij de
gemeenten gekeken of zij voldoen aan de
regionale beleidskaders.”
Vanaf 2016 is BGC aan het experimenteren met
‘peer reviews’. Ruud: “Functionarissen gaan bij
elkaar in de keuken kijken: MOV’ers bij MOV’ers,
gemeentesecretarissen bij gemeentesecretarissen.
Zo ontstaan open gesprekken over wat nog meer
nodig is, met als basis de visie uit BZOO. Ook dat
helpt om onze rampenbestrijding en
crisisbeheersing te verbeteren.”
Geen gas terug
Inmiddels staat Ruud op de drempel van zijn
pensioen. Maar voor hem is dat geen reden om gas
terug te nemen. “Mijn droom is één gemeente
Hollands Midden als het gaat om de samenwerking
bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo lang
dat niet is bereikt, is er nog genoeg werk aan de
winkel.”

pagina 39

Wettelijke grondslag
Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een
functionaris aan die is belast met de coördinatie
van de maatregelen en voorzieningen die de
gemeenten treffen met het oog op een ramp of
crisis. Het BGC ondersteunt hem daarbij.
Bron: Wet Veiligheidsregio’s (art. 7a en 36) en
Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 28, 40 en 41).

Uitgangspunten van beleid
De beleidsdoelstellingen voor de periode 20162019 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan
VRHM. De betekenis van deze prioriteiten voor de
activiteiten binnen de Oranje Kolom vertonen
samenhang met het traject BZOO, bijvoorbeeld op
de onderwerpen versterken zelfredzaamheid en
versterken partnerschappen.
De opdracht voor de Oranje Kolom vindt ook basis
in het Regionaal Crisisplan.
In het traject BZOO is een meer realistische zorg
voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis
uitgewerkt. Vanaf 2014 is ook VRHM hiermee aan
de slag. De basisprincipes (eigen
verantwoordelijkheid samenleving, wettelijke
zorgtaak voor gemeenten en Veiligheidsregio,
acceptatie burgerhulp en voorbereiding op reële
crises) zijn daarbij leidend. Het is te beschouwen
als een dynamisch proces: op basis van ervaringen
en ontwikkelingen worden elementen uitgewerkt
en ingepast in de activiteiten van de Oranje Kolom.
BZOO werkt door op verschillende terreinen.
Relevante ontwikkelingen
- Terrorismedreiging en de doorwerking daarvan
op bijvoorbeeld evenementenveiligheid zijn van
invloed op de manier waarop we ons werk
voorbereiden en inrichten.
- Het ontstaan van nieuwe (digitale)
informatiekanalen, waardoor de (risico- en crisis)
communicatie naar de burger continu moet
worden aangepast.

- De trend om de bevolkingszorgprocessen meer
en meer te (sub)regionaliseren vereist meer
coördinatie en regie van de regio.
Beleidsnotities
- Bevolkingszorg VRHM
- Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
- Jaarplan
- Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden
- Regionaal Beleidsplan VRHM
- Regionaal Risicoprofiel VRHM
- Regionaal Crisisplan VRHM
- PvA Professionaliseren crisiscommunicatie
- Visie op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
Ambitieniveau
De werkzaamheden op het gebied van de
bevolkingszorg worden verricht met de ambitie dat
de inwoners van de gemeenten in Hollands
Midden in geval van een ramp of een crisis
adequaat worden geholpen voor zover zij daartoe
zelf niet in staat zijn. De focus ligt daarbij op
zelfredzaamheid in de samenleving en realistisch
hulpverlenen.
Risico’s en afhankelijkheden
Afhankelijk van de mogelijkheid van gemeenten
om medewerkers beschikbaar te stellen voor
(beleids)ontwikkeling, opleiden, trainen en
oefenen.
De Coördinerend Functionaris en de
gemeentesecretarissen stemmen uitgangspunten
op elkaar af, het BGC zorgt voor planning en
coördinatie.
Kerngegevens
Formatie
Coördinerend Functionaris
Hoofd BGC
Beleidsmedewerker

Fte
0,44
0,25
2,86
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Wat willen wij bereiken
Maatschappelijk effect
Going Concern
Hulpverlening
Realistische hulpverlening
bij rampen en crises voor
niet- of verminderd
zelfredzamen die aansluit
bij het
verwachtingspatroon van
de samenleving.

Crisiscommunicatie
Tijdige en adequate
overheidscommunicatie bij
van rampen of crises
dragen bij aan de
zelfredzaamheid in de
samenleving.

Wat gaan wij ervoor doen
Prestatie-indicatoren

Strategisch doel

Operationeel doel

Deze hulpverlening is
informatiegestuurd,
risico- en
omgevingsgericht.

Een (sub)regionale
hulpverleningsorganisat
ie die opgeleid,
geoefend en ervaren is
om de
bevolkingszorgprocesse
n communicatie,
publieke zorg,
omgevingszorg en
nafase zo efficiënt en
effectief mogelijk uit te
voeren.

Vanaf 2017 met peer reviews bij de
gemeenten/clusters periodiek
meten of zij voldoen aan het
prestatiekader Bevolkingszorg
2016.
Het in 2017 gemeten
prestatiekader wordt in 2018
gemonitord.
Jaarlijks wordt een opleidings- en
oefenprogramma voor
bevolkingszorgfunctionarissen
opgesteld en uitgevoerd.
Planvorming wordt geactualiseerd.
Monitor bevolking op kwaliteit van
hulpverlening bij (grote) incidenten
wordt opgezet.
- Coördinatie Convenant Rode
Kruis
- Onderhoud OOV-Alert
- Onderhoud Crisisapp
- Landelijke afdracht
Vakbekwaamheid
- Onderhoud intensieve contacten
MOV

De burgemeester wordt
ondersteund door een
24/7 operationele
regionale
crisiscommunicatieorganisatie.

De crisiscommunicatieorganisatie is opgeleid,
en geoefend om de
crisiscommunicatie
efficiënt en effectief uit
te (doen) voeren door
de burgemeester.

Uitvoeren jaarlijks werkplan van de
regionale werkgroep risico- en
crisiscommunicatie.
Bestuurders en bevolking worden
periodiek bevraagd op kwaliteit van
uitvoering van de
crisiscommunicatie- organisatie.
Coördinatie voor 19 gemeenten
gerichte OTO
- Sectie Bevolkingszorg
- Informatiemanagement
- OvD Bevolkingszorg
- Teams Bevolkingszorg
Verstrekken piketvergoedingen
- Sectie Bevolkingszorg
- Informatiemanager
- Informatiecoördinator
- Crisiscommunicatie

De gemeenten
informeren hun inwoners
over de risico’s in hun
leefomgeving, welke
maatregelen zij zelf
kunnen nemen en wat zij
kunnen verwachten van
de overheid.

De veiligheidsregio
levert de gemeenten
allerlei producten,
zodat zij in staat zijn
hun inwoners adequaat
te informeren over de
risico’s in hun
leefomgeving.

Het jaarlijkse werkplan van de
regionale werkgroep risico- en
crisiscommunicatie wordt
uitgevoerd

Risicocommunicatie
De samenleving is
voorbereid op de rampen
en crises die bevolking en
het milieu kunnen treffen
en over de maatregelen die
de overheid heeft getroffen
ter voorkoming en
bestrijding ervan.
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Wat mag het kosten?
Ten aanzien van de kosten en dekking voor de
Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2017
gecontinueerd. De reguliere kosten van het
bureau, de gemeentelijke piketten, het opleiden,
trainen en oefenen van de teams bevolkingszorg
en het alarmsysteem worden gefinancierd uit de
inwonerbijdragen. De kosten van de (deeltijd)
functie van coördinerend functionaris worden
wegens het wettelijke karakter voor het grootste
deel gedekt uit de BDUR.

Specifieke begrotingsuitgangspunten
 De activiteiten en daarin te maken keuzes
worden in lijn gebracht met het jaarplan 2017.
Bij de toename van de kosten van de regionale
activiteiten in de afgelopen jaren is in veel gevallen
sprake van verschuiving van kosten van gemeenten
naar de regionale begroting, en niet zozeer van
autonome kostenstijgingen (waaronder opleidingsen trainingskosten).

Beleidsuitgangspunten vastgesteld door het AB, d.d. 23-02-2017
Gemeentelijke bijdrage programma Oranje Kolom begroting 2017

571.061

Toepassing index van 1,3%

571.061

7.424

Al eerder bekende verhoging convenant Rode Kruis, jaar 2018

2.151

Niveau begroting 2018, verdeling per inwoner, zie bijlagen

580.636

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

779.718

0,74

Saldo mutatie ten opzichte van 2017
Lasten en baten OK

Taakveld

9.575
Programmabegroting 2017
Lasten

(x € 1.000)

Baten

Programmabegroting 2018

Saldo

Lasten

Baten

Meerjarenraming

Saldo

Saldo
2019

Saldo
2020

Saldo
2021

Bevolkingszorg

1.1

336

336

343

343

343

343

343

Crisiscommunicatie

1.1

50

50

50

50

50

50

50

KF-Rode Kruis

1.1

21

21

23

23

23

23

23

Kosten activiteiten BGC

1.1

150

150

150

150

150

150

150

557

557

566

566

566

566

566

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdr.-KF Rode
Kruis
Gem. bijdr.-Oranje
Kolom
Rijksbijdrage

0.7

-21

21

-23

-23

-23

-23

-23

0.7

-550

550

-557

-557

-557

-557

-557

0.7

-66

66

-66

-66

-66

-66

-66

-637

637

-646

-646

-646

-646

-646

557

-637

-1.194

566

-646

-80

-80

-80

-80

557

-637

-1.194

566

-646

-80

-80

-80

-80

557

-637

-1.194

566

-646

-80

-80

-80

-80

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Resultaat na belasting

0.11
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6. Overzicht Overhead
Wettelijke grondslag
Met het wijzigingsbesluit van het BBV wordt een
definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg
van de wijziging wordt overhead niet langer op
programma’s verantwoord, maar binnen dit
overzicht als onderdeel van het programmaplan.

Beleidsnotities






Notitie Overhead (Cie. BBV, april 2016)
Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV (maart 2016)
Notitie Rente (juli 2016)
Notitie Verbonden Partijen (oktober 2016)
Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)

Bron: BBV (art. 1)

Prestatieverloop
Uitgangspunten van beleid
Om vast te stellen welke kosten verband houden
met de sturing en ondersteuning van het primaire
proces en zodoende gerekend kunnen worden tot
overhead is een definitie hiervoor geïntroduceerd.
Deze definitie omvat onder andere de elementen
van overhead die via de gangbare definitie uit
“Vensters voor bedrijfsvoering” tot
overheadkosten kunnen worden gerekend maar
beperkt zich daar niet toe. De definitie omvat naast
alle loonkosten van de met name genoemde
zogenaamde PIOFACH-functies, ook de ICT kosten
van alle PIOFACH-systemen, alle
huisvestingskosten, de uitbestedingskosten
bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die
niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het
primaire proces. Dat betekent dat in ieder geval de
kosten in verband met de volgende elementen tot
kosten van overhead worden gerekend en moeten
worden opgenomen:
- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en Organisatie
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractman.)
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorz. en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)
- Managementondersteuning primair proces
Relevante ontwikkelingen
Op het gebied van overhead heeft de overheid als
doelstelling de kosten van de ondersteunende
functies tussen overheidsorganisaties beter
onderling te kunnen vergelijken. Dit heeft geleid
tot deze nieuwe opzet van overhead, met daarbij
de vergelijkingsindicatoren.
Ambitieniveau
VRHM streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten
op het landelijk gemiddelde voor veiligheidsregio’s.
Wij nemen daarom gegevens van enkele regio’s
mee in onze vergelijking.

Overhead
23,0%

22,0%

22,3%

22,0%

22,3%

22,3%

2019

2020

2021

22,0%
21,0%

20,6%

20,0%
19,0%
2016

2017

2018

Kerngegevens
Per 1.000 inw.

Formatie
Bezetting

2016
0,51
0,47

Apparaatskosten

P/inwoner (€)
Externe inhuur
(x € 1 mln.)

2017
0,51
0,48

2016

2018
0,51
0,49

2017

2019
0,51
0,48

2018

2019

2020
0,51
0,48

2021
0,51
0,48

2020

2021

52,92 53,35 53,45 53,28 53,47 53,47
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal
2,15
1,87
0,64
0,36
0,36
0,36
inhuur
Inhuur als %
7,10% 5,99% 2,06% 1,22% 1,23% 1,23%
loonsom
Overhead (x € 1
mln.)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Huisvesting
Salarissen
Overige Pkosten
ICT
Overig
overhead
Totaal

0,36
6,31
2,60

0,36
7,77
1,52

0,36
7,65
1,86

0,36
6,73
2,59

0,36
6,56
2,64

0,36
6,56
2,29

0,94
0,94

1,19
0,98

1,14
1,03

1,19
1,05

1,19
1,27

1,19
1,62

Apparaatskosten (x
€ 1 mln.)

Huisvesting
(kant.)
Huisvesting
(prim.)
Subtotaal
Salarissen
(prim.)
Salarissen
(overh.)
Subtotaal
Ov.P-kosten
ICT (overh.)
Overig
overhead
Totaal

11,14 11,82 12,03 11,91 12,01 12,01
2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

6,29
6,64

6,38
6,73

6,44
6,79

6,58
6,94

6,65
7,00

6,65
7,00

23,84 23,41 23,21 23,05 23,04 23,04
6,31 7,77 7,65 6,73 6,56 6,56
30,14 31,17 30,86 29,78 29,60 29,60
2,60 1,52 1,86 2,59 2,64 2,29
0,94 1,19 1,14 1,19 1,19 1,19
0,94 0,98 1,03 1,05 1,27 1,62
41,26 41,60 41,68 41,54 41,70 41,70
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7. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Wettelijke grondslag
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen:
- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en
mogelijkheden waarover VRHM beschikt of kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffen en die van materiële betekenis kunnen
zijn in relatie tot de financiële positie.
Bron: BBV (art. 11)

Uitgangspunten van beleid
Risicomanagement is er binnen VRHM op gericht
de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte
risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te
beperken. Dit kan door het vermijden van het
risico (opheffen van de oorzaak), het verminderen
van de impact van het risico (terugbrengen netto
verwachte omvang en/of terugbrengen
waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico
(bijvoorbeeld door te verzekeren).
Het beleid is om te werken met een structureel
sluitende exploitatiebegroting en de
bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn
ingesteld. In de bestemmingsreserves is geen ‘vrij
besteedbare ruimte’ opgenomen die benut kan
worden indien een risico manifest zou worden.
De algemene reserve kent geen geoormerkte
bestanddelen en is daarmee geheel inzetbaar voor
het afdekken van de financiële consequenties van
risico’s. Bij het vaststellen van de Nota reserves
2012-2015 is voor de Algemene reserve een
ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en een
bovengrens van € 1,5 miljoen. Deze norm komt
volgens de nieuwe waardering uit op ruim
voldoende.
Waardering
A
B
C
D
E
F

Ratio
> 2.0
1.4-2.0
1.0-1.4
0.8-1.0
0.6-0.8
< 0.6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Weerstandsnorm (tabel ontwikkeld Naris/Universiteit Twente)

Ambitieniveau
De aan de Gemeenschappelijke Regeling
deelnemende gemeenten staan er garant voor dat
VRHM te allen tijde over voldoende middelen
beschikt om aan de verplichtingen te kunnen
voldoen (art. 51 GR VRHM). Daarmee is het
weerstandsvermogen in principe altijd 100%. Maar
VRHM heeft hierin ook een eigen
verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale
bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een
onverwachte tegenvaller voordoet, de

deelnemende gemeenten aan te moeten spreken
om financieel bij te springen.
Daarom kiezen wij ervoor, zelf een zekere
weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende
dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene
tegenvallers op te kunnen vangen.
Relevante ontwikkelingen
De Veiligheidsdirectie van VRHM en het
directieteam van BHM staan voor de huidige
beleidsplanperiode (VRHM 2016-2019 c.q. BHM
2016-2018) opnieuw voor de uitdaging om een
goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM
de risico’s op het gebied van de interne beheersing
van de organisatie onder controle heeft.
Dit is ook een doelstelling van het Korpsbeleidsplan
BHM 2016-2018 ‘We werken meer risicogericht.
We kennen daarom de risico’s binnen ons korps.
We duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen
voor ons verdere handelen’.
Het directieteam van BHM heeft daarom in de
vergadering van 26 april 2016 besloten tot het
uitvoeren van een risico inventarisatie- en analyse
(risico’s identificeren, waarderen, prioriteren en
voorstellen voor beheersingsmaatregelen) op het
gebied van de interne beheersing van de
organisatie van VRHM.
De uitkomsten (risico’s) daarvan zijn vertaald in
deze paragraaf. Het benodigd
weerstandsvermogen is nog niet gebaseerd op de
financieel gekwantificeerde risico’s maar is input
voor de actualisatie van de Nota Reserves voor de
periode 2017-2018. Deze Nota zal voor de nieuwe
beleidsplanperiode 2019-2023 van BHM worden
geüpdatet en dient mede aan te sluiten op het
nieuw vast te stellen kostenniveau en daarmee
samenhangende (bedrijfsvoerings)risico’s voor de
periode 2019-2023.
Financiële consequenties van de actualisatie van
de Nota Reserves voor de periode 2017-2018 voor
het benodigd niveau van de Algemene Reserve en
Bestemmingsreserves zullen met een
begrotingswijziging 2017 in het najaar van 2017 ter
vaststelling worden aangeboden.
Beleidsnotities
- Ministeriële Regeling (Kerngegevens)
- Nota Reserves 2012-2015
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Risicobeheersing
VRHM heeft diverse verzekeringspolissen
afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen
personeel, schade aan opstallen, inventarissen en
materieel. VRHM voldoet hiervoor premie en kent
per schade een beperkt eigen risico.
Als de verwachte impact van het risico naar
verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen
worden om het risico te accepteren. Als dat risico
zich dan voordoet, draagt VRHM de gevolgen zelf.
Daar waar VRHM een risico heeft verzekerd, maakt
dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk
rond het weerstandsvermogen. Immers het
financieel risico is afgedekt en bij een derde, een
verzekeringsmaatschappij, belegd.
Prestatieverloop

toegepast omdat het reserveren van het maximale
geïnventariseerde risico bedrag (€ 4,9 mln.)
ongewenst is. De risico's zullen immers niet
allemaal tegelijk en in hun maximale omvang
optreden.
Percentage
75%
80%
85%
90%
95%

Resultaat risicosimulatie

Uit de tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's
kunnen worden afgedekt met € 0,9 miljoen. Dit
beeld houden wij vast voor onze financiële
meerjarige positie.
(x € 1 mln.)

Ratio Weerstandsvermogen

Netto risico's

2,29
1,49

1,49

1,45

1,48

1,48

2017

2018

2019

2020

2021

Voor 2018 ligt het ratio weerstandsvermogen op
1,49. Dit is ruim voldoende volgens de eerder
gepresenteerde classificatie om onze risico’s mee
af te dekken.
Het weerstandsvermogen van het achter ons
liggende boekjaar laat een afwijking zien ten
opzichte van de andere jaren. Dit komt omdat wij
het jaarrekeningresultaat meenemen in de
oordeelsvorming over de reservepositie.
Afhankelijk van de besluitvorming bij de
programmabegroting wordt het kengetal meer in
lijn gebracht met het meerjarig beeld die wij
hebben van de risico’s.
Benodigde Weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een
risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt
Nr., kans, effect
R84
Kans 50,00%
Max. Fin. Gevolg

Risico
Op de middellange
termijn
onvoldoende
gekwalificeerde
mensen op functies.

750.000
R109
Aflopen huidige cao
Kans 50,00% vanaf 1 mei 2017
Max. Fin. Gevolg verschil indexering
en stijging CAO
1.000.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021
0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Beschikbare Weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van VRHM
bestaat geheel uit middelen die de organisatie
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in
financiële zin af te dekken.
(x € 1 mln.)

2016

Bedrag (x 1 mln.)
0,6
0,7
0,8
0,9
1,1

Algemene
Reserve
Resultaat 2016
Onvoorzien
Totaal

2016
1,30
0,80
2,10

2017

2018

2019

2020 2021

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

0,07
1,37

0,07
1,37

0,03
1,34

0,06
1,36

0,06
1,36

Risico’s
Om de risico’s van VRHM in kaart te brengen is in
samenwerking met de stafdiensten een
risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand
gekomen met behulp van workshops waarbij
gebruik is gemaakt van een softwareprogramma
waarmee risico's systematisch in kaart kunnen
worden gebracht en beoordeeld. Uit de
inventarisatie zijn in totaal 83 risico's in beeld
gebracht. In onderstaand overzicht wordt alleen
het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste
bijdrage aan de berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit met een maximum van 10.

Gevolgen
Als gevolg van de herziening van het organisatieplan met als eis dat minimale
kwaliteiten aanwezig moeten zijn en het feit dat het bestuur de ambitie heeft om
de organisatie door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie, is het risico
aanwezig dat niet op alle formatieplaatsen voldoende gekwalificeerd personeel
aanwezig is. Dit moet dan worden ingehuurd, c.q. personeel dat niet voldoet aan
de minimale kwaliteitseisen wordt boven formatief geplaatst.
Risico is dat de door het Bestuur toegekende indexpercentages voor 2017 (0,75%)
en 2018 (1,3%) onvoldoende zijn om het eventuele effect van een Cao-stijging te
kunnen dekken.
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R135
Kans 10,00%
Max. Fin. Gevolg
1.000.000
R39
Kans 10,00%
Max. Fin. Gevolg
1.000.000
R116
Kans 50,00%
Max. Fin. Gevolg
250.000
R80
Kans 10,00%
Max. Fin. Gevolg

Financiële gevolgen
incidenten

Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld verliezen
die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard.

Toetreding
marktpartijen

Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld privatisering van
de bouwplantoetsing) treden marktpartijen toe op het gebied van
werkzaamheden die eerder (wettelijk) door de brandweer werden verricht. Indien
er geen mogelijkheid is dat 'de mens het werk volgt' bestaat het risico van
boventalligheid c.q. bovenformativiteit.
Het functioneren van specifieke bedrijfsmiddelen in de praktijk is in de inkoopfase
soms moeilijk in te schatten, waardoor eerder op bedrijfsmiddelen moet worden
afgeschreven.

Verwerving van
niet-functionele
bedrijfsmiddelen
Geen of dubbel
onderhoud aan
installaties

De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van materiaal en
materieel in extreme situaties en omstandigheden kan leiden tot aanpassing van
onderhoudsconcepten die extra kosten met zich meebrengen.
Beheersmaatregel: 1. Inventarisatie installaties; 2. Inventarisatie demarcaties; 3.
Inventarisatie contracten; 4. Analyse verband installatie-demarcatie-contracten.

100.000

Financiële kengetallen
Onderstaande kengetallen zijn voor een goed inzicht in de houdbaarheid van de financiën van verplicht gesteld.
Deze gegevens moeten in verband worden gezien met de geprognosticeerde balans.
2016
34%
34%
23%
0,0%

Netto Schuldquote
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

De kengetallen laten vooral het effect van de
toename van de langlopende leningen zien.
Het beeld dat uit de grafische voorstellingen
ontstaat, is dat VRHM de komende jaren financiële
druk zal ervaren, maar deze negatieve trend is
goed beheersbaar en herstel treedt al binnen het
meerjarenperspectief op.

2017
45%
45%
17%
-1,7%

2018
44%
44%
15%
-0,9%

2019
57%
57%
12%
-0,6%

2020
45%
45%
14%
-0,4%

Na de grote investeringen buigt de trend weer naar
voor onze begroting normale waarden.
Solvabiliteitsratio
23%
17%

17%

15%

14%

12%

De schuldquote stijgt vooral in 2017 en 2019 fors
door investeringen in Mobiliteit en de
Werkomgeving en door de afname van ons eigen
vermogen in de komende jaren als gevolg van het
sluitend maken van de programmabegroting.

2021
35%
35%
17%
-0,4%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Structurele exploitatieruimte

Netto Schuldquote
-1,2%

57%
45%

44%

-0,9%

45%

35%

-0,6%
35%

-0,4%
0,0%
2016
2017

2016

2017

2018

2019

2020

2021

De solvabiliteitsratio (de ‘leencapaciteit’ oftewel de
verhouding tussen eigen vermogen en totaal
vermogen) daalt tot en met 2019 gestaag tot 12%.

-0,4%

2018

2019

2020

2021

De structurele exploitatieruimte blijft nog enige
jaren licht negatief als gevolg van de dekking van
incidentele lasten vanuit de reserves. Naarmate
deze dekking afneemt, neemt het exploitatietekort
af.
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8. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Wettelijke grondslag
De paragraaf betreffende het onderhoud van
kapitaalgoederen bevat ten minste:
a. het beleidskader;
b. de uit het beleidskader voortvloeiende
financiële consequenties;
c. de vertaling … in de begroting.
Bron: BBV (art. 12)

Uitgangspunten van beleid
- Ten minste eens in de vier jaar wordt het
meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen in
eigendom geactualiseerd om de aanpassing van
de jaarlijkse storting in de voorziening groot
onderhoud gebouwen vast te stellen;
- Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag
over voortgang van gepland onderhoud aan
bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van
actualisering van het meerjarenonderhoudsplan.
Ambitieniveau
VRHM is een organisatie die sterk afhankelijk is van
de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden
gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het
risico van deze uitval te beperken door garanties
en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden
ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen
van de onderhoudskosten van het operationeel
houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen
sprake zijn van achterstallig onderhoud.
Relevante ontwikkelingen
Huisvestingvisie
De huisvestingsvisie van VRHM is gebaseerd op
genormeerde uitruktijden en gebruikerseisen. Een
aantal locaties is om verschillende redenen niet
ideaal te noemen. Na vaststelling van de visie door
het AB start de implementatie van verbeteringen.
In 2017/2018 zal duidelijk worden of het bestuur
er voor kiest de VRHM alle brandweerkazernes te
laten kopen. De financiële en organisatorische
consequenties hiervan zijn nog niet bekend en ook
nog niet meegenomen in de begroting.
Brandweerkazernes
Om fiscale redenen werden 11 kazernes van
gemeenten gekocht met aan het eind van de BTWherzieningsperiode een terugkoopverplichting. In
de periode 2017 t/m 2020 zullen de volgende acht
brandweerkazernes aan de gemeente
(terug)verkocht worden:

Gemeente
Zuidplas
Krimpenerwaard
Kaag en Braassem
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Alphen a/d Rijn

Brandweer kazerne
Zevenhuizen
Bergambacht
Rijpwetering
Benthuizen
Koudekerk
Krimpen a/d Lek
Haastrecht
Aarlanderveen

Verkoop
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Eén kazerne is verkocht en twee gepland in 2024.
De overige locaties huren wij van gemeenten en
andere partijen. In sommige gevallen is renovatie
noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij
de gebruikerseisen van VRHM. Deze aanpassingen
worden samen met de verhuurder uitgevoerd,
waarbij groot onderhoud (kosten verhuurder),
klein onderhoud en aanpassingen van specifieke
voorzieningen (kosten VRHM) bij voorkeur
gecombineerd worden. Om de investering voor
beide partijen te laten renderen, wordt het
huurcontract meestal verlengd voor langere tijd.
Met een aantal gemeenten wordt gekeken of
nieuwbouw ter verbetering van de huidige situatie
een optie is. Dit kan een aantal projecten
opleveren, maar zeker is dit nog niet.
Nieuwbouw Leiden-Noord
Naar verwachting wordt de nieuwbouw Leiden
Noord door de gemeente Leiden in de
begrotingsperiode opgeleverd. De voertuigstalling
aan de Gooimeerlaan 25, wordt afgestoten.
Leiden Zuid en GMK, Rooseveltstraat 4a
Sinds 2004 is VRHM economisch eigenaar van een
gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat 4a in
Leiden, het onderdeel van de GMK. De gemeente
Leiden heeft het juridische eigendom van het hele
pand. Het aangrenzende parkeerterrein is volledig
eigendom van VRHM.
In het pand zijn tevens twee crisisruimten
gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010
functioneren. De exploitatiekosten van het GMK
worden op basis van in het verleden
overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de
betrokken partners Politie HM, BHM, MKA en
GHOR HM. In de servicekosten is een component
begrepen voor het uitvoeren van het planmatig
groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de
kostenegalisatievoorziening voor groot onderhoud
gestort ter dekking van toekomstige lasten groot
onderhoud. Eind 2014 heeft de beheerder het
pand van de GMK opgeleverd in verband met het
feit dat de GMK is verhuisd naar ‘De Yp’. Er is nog
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geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven.
Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de
uitwerking van het Transitieakkoord.

onderhoudsplannen is een verdeling gemaakt over
wie onderhoud uitvoert en met welke frequentie.
Het grootste gedeelte van het onderhoud op
mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud)
voeren de gebruikers zelf in de kazernes uit. Dit is
fase 1 en 2 onderhoud.

Beleidsnotities
- Huisvestingsvisie?
- Facilitair 2.0
- Meerjarenplan en Jaarplan onderhoud

Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel
optimaal in te zetten wordt onderhoud aan
ademlucht, reiniging bluspakken en klein
onderhoud aan de kazernes en voertuigen door
deze collega’s uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2016 en
2017 aanpassingen gedaan aan de werkplaatsen in
Leiden Zuid, Alphen aan den Rijn en Gouda. Ook
Leiden Noord krijgt een dergelijke werkplaats.

Kerngegevens
16%
Onderhoudsbudget
Kapitaallasten

52%
32%

Overig budget

Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel
voor onderhoud altijd fluctueert hebben we ook
facilitair personeel dat zich uitsluitend bezig houdt
met onderhoud en het transport van PFU naar de
onderhoudslocaties. Sinds de start van de
reorganisatie zijn onderhoudslocaties
samengevoegd, deels uit efficiency oogpunt, maar
ook zeker uit noodzaak om aan de huidige eisen
voor veiligheid en hygiëne te voldoen.

Onderhoudsbudget en kapitaallasten i.r.t. begrotingstotaal

Aanwezige kapitaalgoederen
Binnen VRHM werken wij met drie categorieën:
- Werkomgeving: gebouwen, werkplaatsen en het
oefencentrum.
- Mobiliteit: repressieve voertuigen, bepakking,
containers, vaartuigen en overige voertuigen.
- Persoonlijke functionele uitrusting (PFU):
bluspakken, ademlucht en verbindingsmiddelen.
De benodigde aantallen van repressieve voertuigen
en materieel is intern vastgelegd in het
Materieelplan 2015. De afname van het aantal
voertuigen zal doorgaan tot omstreeks 2018. Deze
plannen zijn ook in Besluit M-A-M meegenomen.

Onderhoud door externe partijen en groot
onderhoud eigendomspanden
Voor (groot) onderhoud aan gebouwen en
wettelijke keuringen van voertuigen, PFU en
bepakkingsmaterialen (fase 3 onderhoud), maken
we gebruik van vakkundige externe partijen.
Voor de kazernes zijn (standaard)
onderhoudsplannen vastgesteld verdeeld naar de
indeling: groot, middel en klein. VRHM heeft een
aantal panden en andere objecten in eigendom:

Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en
werkplaatsen
Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014
onderhoudsplannen vastgesteld. In de
Object
Brandweerkazernes

Locatie
10 locaties per 1/1/2017

Eigendomsvorm
Volledig eigendom

Verbouwingen kazernes
GMK, kantoorpand

Diversen
Leiden, Rooseveltstraat 4a

Verbouwing aan pand derden
Economisch eigendom

Parkeerterrein
Crisisruimte ROT

Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a

Volledig eigendom
Verbouwing aan pand derden

Crisisruimte RBT
Loods

Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Gooimeerlaan 25

Verbouwing aan pand derden
Opstal

ROB

Waddinxveen, Noordeinde 48

Opstal

De kosten van het groot onderhoud aan deze objecten zijn opgenomen in een voorziening groot onderhoud.

Financieel
Onderhoudslasten (x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gebouwen
Vervoermiddelen
Persoonlijke functionele uitrusting
Totaal

978
1.012
175
2.165

1.007
1.069
260
2.336

1.007
1.069
260
2.336

1.007
1.069
260
2.336

1.007
1.069
260
2.336

1.007
1.069
260
2.336
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9. Paragraaf Financiering
Wettelijke grondslag
In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de
wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het
Financieel Statuut. De doelstelling van de
treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:
- het beheersen van de financiële risico’s zoals
renterisico’s, liquiditeitenrisico’s en
kredietrisico’s;
- het continu verzorgen van voldoende liquiditeit
voor de organisatie;
- het minimaliseren van de rentekosten en het
maximaliseren van de renteopbrengsten
Bron: BBV (art. 13)

Uitgangspunten van beleid
Het Financieel Statuut vormt het kader voor het
uitvoeren van de treasuryfunctie onder de
voorwaarden:
- gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie
van Financiën vanwege de heersende
Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale
overheden;
- het aantrekken van leningen geschiedt door een
offerte aan te vragen bij tenminste het
Ministerie van Financiën en één of meerdere
financiële instellingen.
Ambitieniveau
Kortlopende geldleningen kunnen tegen een lager
rentepercentage worden aangetrokken dan
langlopende geldleningen. Het streven is erop
gericht om, tot het maximum van de kasgeldlimiet,
de financieringsbehoefte met kortlopende
leningen in te vullen.
(x € 1.000)

Omvang begroting op 01/01
Toegestane kasgeldlimiet
Toegestane kasgeldlimiet (€)

2016
54.159
8,20%
4.441

Relevante ontwikkelingen
- In artikel 13 van het BBV is voorgeschreven dat
deze paragraaf voortaan ook in ieder geval
inzicht geeft in de rentelasten, het
renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe
rente aan investeringen en taakvelden wordt
toegerekend.
- Na een lange periode van rentedaling kunnen we
in de ons toekomende jaren rekenen op een
stijging van de rentepercentages die we
doorberekend krijgen voor leningen.
Rente
Kapitaalmarkt
Geldmarkt

2016
0,50%
0,00%

2017
1,50%
0,50%

2018
1,50%
0,50%

2019
2,00%
1,00%

2020
2,00%
1,00%

Beleidsnotities
- Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
- Notitie Rente (Cie. BBV, juli 2016)
- Uitvoeringsregeling financiering decentrale
overheden
- Financieel Statuut VRHM
Renterisicobeheer
Om het renterisico van schulden (korter dan 1 jaar)
te beperken heeft de wetgever bepaald dat
maximaal 8,2% van het begrotingstotaal per 1
januari van het dienstjaar kort geleend mag
worden. De korte rente kan namelijk grote
afwijkingen hebben binnen een jaar. Voor
gemeenten is dit percentage ruimer bepaald
(8,5%).

2017
53.770
8,20%
4.409

2018
53.927
8,20%
4.422

2019
54.111
8,20%
4.437

2020
53.963
8,20%
4.425

2021
53.962
8,20%
4.425

Stand geldleningen
Onderstaande tabel geeft inzicht in wat de stand van onze leningenportefeuille is en welke prijs wij door de
jaren heen betalen voor het onze leningenportefeuille. Uit het overzicht is met name de grote investering in de
kazerne Leiden Noord te zien in het jaar 2019. Na 2021 daalt de leningenportefeuille weer naar voor onze
organisatie normale waarden.
(x € 1.000)

Stand per 1 januari
Te betalen / ontvangen aflossingen
Aan te trekken leningen (MIP)
Stand per 31 december (totaal)
Te betalen / ontvangen rente
Gemiddelde rente (gewogen) incl. MIP
Laagste rente
Hoogste rente

2016
12.761
-1.037
7.000
18.724
493
1,82%
0,28%
4,00%

2017
18.724
-1.787
4.715
21.652
506
1,60%
0,28%
4,00%

2018
21.652
-2.728
5.245
24.169
495
1,62%
0,28%
4,00%

2019
24.169
-6.570
13.605
31.204
528
1,43%
0,28%
4,00%

2020
31.204
-9.306
2.000
23.898
651
2,16%
0,28%
4,00%

2021
23.898
-12.406
4.255
15.747
701
2,85%
0,28%
4,00%
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Financieringspositie
In onderstaand overzicht laten wij zien wat onze
financieringsbehoefte is. De financieringsbehoefte
wordt zichtbaar wanneer op het totaal aan activa
op enig moment in de cyclus de aangegane
(x € 1.000)

Totaal boekwaarde activa
Opgenomen langlopende leningen
Aan te trekken leningen (MIP)
Eigen financieringsmiddelen
Totaal financieringsmiddelen

leningen, de nog aan te trekken leningen en de
eigen financieringsmiddelen in mindering worden
gebracht.

2016
27.113
11.724
7.000
8.429
27.153

2017
31.533
17.165
4.715
7.148
29.028

2018
30.651
15.606
5.245
6.665
27.516

2019
37.004
11.784
13.605
6.322
31.711

2020
30.097
7.875
2.000
6.104
15.979

2021
24.630
3.768
4.255
5.886
13.909

-40

2.505

3.135

5.292

14.118

10.721

Geraamd financieringstekort/-overschot

Renteschema
De behoefte aan inzicht in de kosten op de
taakvelden en de behoefte om de wijze van
verantwoorden van rente in de begroting en
jaarrekening te harmoniseren, hebben er derhalve
toe geleid dat in het wijzigingsbesluit BBV is
opgenomen, dat de rentekosten aan de
desbetreffende taakvelden moeten worden
toegerekend met behulp van een (rente)omslag.
Omdat de onderlinge vergelijking het uitgangspunt
is voor de aanpassingen van het BBV, is hier sprake
van een verplichting.

(x € 1.000)

a. Rentelasten over korte en lange financiering
b. Externe rentebaten
Saldo rentelasten en –baten
c1. Rente grondexploitatie
c2. Rente projectfinanciering
c3. Rentebaat doorverstrekte leningen
Aan taakvelden toe te rekenen rente
d1. Rente over eigen vermogen
d2. Rente over voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
Renteresultaat op het Taakveld Treasury

In het hierna volgende schema is uiteen gezet hoe
de rentetoerekening in VRHM is vormgegeven,
namelijk in de meest simpele vorm. Er is geen
sprake van projectfinanciering of
grondexploitaties; wij lenen geen geld om
vervolgens weer door te lenen; wij berekenen geen
rente aan onze reserves en voorzieningen; wij
mogen volgens ons financieel statuut niet
handelen in afgeleide financiële producten en we
zetten alleen overtollige middelen uit bij de
Schatkist in het kader van het schatkistbankieren.
Al met al belasten wij alle rente door via een
omslagrentepercentage naar de taakvelden.
2016
493
12
481
481
481

2017
506
506
506
506

2018
495
495
495
495

2019
525
525
525
525

2020
646
646
646
646

2021
693
693
693
693

493

506

495

530

657

707

-12

-

-

-5

-11

-14
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10. Paragraaf Bedrijfsvoering
Wettelijke grondslag
De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft
ten minste inzicht in de stand van zaken en de
beleidsvoornemens ten aanzien van de
bedrijfsvoering.

-

Facilitair 2.0
Visie op Interne Beheersing
Visie op Integrale Planning & Control cyclus
Visie op Adviesrol adviseurs P&C
Visie op Financieel Instrumentarium

Bron: BBV (art. 14)

Uitgangspunten van beleid
De bedrijfsvoering volgt in principe de
doelstellingen die in de beleidsplannen (onder
andere het Korpsbeleidsplan) zijn benoemd. Op
basis hiervan zijn visiedocumenten geschreven.
Verder is het belangrijk dat wij de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de
bedrijfsvoeringsfuncties volgen en uitgaan van
wettelijke voorschriften bij het uitvoeren van ons
beleid.
Ambitieniveau
VRHM streeft ernaar tegen zo laag mogelijke
kosten zo dienstbaar mogelijk te zijn aan de
primaire processen. Daarbij is de staat van onze
apparatuur volgens de laatste (technische)
vereisten en zorgen wij ervoor dat onze
medewerkers een hoge mate van tevredenheid
ervaren in het werken voor VRHM.
Relevante ontwikkelingen
- Digitaal werken
- CO2-neutraal
- Duurzaam inkopen
- Wettelijke verplichting vernietigingen

Prestatieverloop
Indicator

Norm

2015

2016

2017

Verzuimpercentage*

-

3,9%

4,2%

5,3%

Instroom*

-

14

7

4

Instroom (vrijwilligers)

-

47

67

27

Uitstroom*

-

6

10

1

Uitstroom (vrijwilligers)

-

78

77

17

Medewerkerstevredenheid

-

6,9

# Deelnemers MTO

-

948

* beroeps en kantoorpersoneel

INDICATOR
Facturen en declaraties
< 30 dagen betaald (%)
INDICATOR
BIG-score

2015

2016

2017

100%

91,9

89,4

90

2015

2016
1,5

2017
1,6

2018
2,0

Norm Informatiebeveiligingsbenchmark: voor standaard op niveau 2 en
niveau 4 voor kritische systemen (persoonlijke gegevens, commercieel
vertrouwelijke gegevens, zoals inkoop)

Kerngegevens
INDICATOR
Werkplekken (typen)

In ontwikkeling

Leeftijdsopbouw personeel

60%

Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De
AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt
dan te vervallen, net als de nationale
privacywetten van de andere EU-lidstaten.

Norm

40%
20%
0%
18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-67

Invoering van de Wet Datalekken
Organisaties die een ernstig datalek hebben,
moeten dit melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan diegenen
van wie de gelekte gegevens zijn.
Beleidsnotities
- Korpsbeleidsplan
- Visie op Interne Communicatie
- Visie op Kwaliteitszorg
- Visie op Digitaal Werken

Verdeling m/v kantoor

Verdeling m/v paraat
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Efficiënte bedrijfsvoering
Inzetten van medewerkers waar zij de
grootste meerwaarde voor de
organisatie realiseren.
Investeren in onze medewerkers zodat
ze kunnen voldoen aan nieuwe eisen
die aan hen worden gesteld.

Versterken en ontwikkelen van
management en medewerkers

Operationeel doel
PERSONEEL
Inzetten van de functionerings- en
beoordelingscyclus (jaarlijks) en de
schouw (tweejaarlijks).

De herziening van de hoofdstructuur
en fijnstructuur van onze organisatie
(2017) in samenhang met overige
ontwikkelingen binnen de organisatie
uitwerken
Opstarten ontwikkeltrajecten

Inzetten op een veilige en duurzame
werkomgeving
Optimale beheersing risico’s

Driejaarlijks uitvoeren
Medewerkersonderzoek
Regelmatig uitvoeren PPMO, Fysieke
test en Aanstellingskeuringen (AK)
Implementeren Resultaten van de
RI&E en Schoon werken

Efficiënte bedrijfsvoering
klantgerichtheid

Inzetten van marktconforme en
actuele arbeidsvoorwaarden

Efficiënte bedrijfsvoering

INFORMATIEMANAGEMENT (IM)
Hernieuwde aanbesteding
informatiesystemen

Optimale ondersteuning
bedrijfsvoeringsprocessen
Introduceren innovatieve werkwijzen

Vernieuwing ICT-infrastructuur

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
De F&B-cyclus wordt in 2018 uitgevoerd
bij alle medewerkers als een integrale
cyclus, waarbij de aanpalende
instrumenten (POP, opleidingsbeleid,
mobiliteit, 2e loopbaan en schouw),
toegepast kunnen worden.
- Opengevallen plekken herbezetten
- Herplaatsen van niet geplaatste
medewerkers (mobiliteit)
- Aandacht voor samenwerken in
procesgerichte organisatie
Het leiderschapsprogramma (2017) heeft
zijn vervolg in 2018. Medewerkers met
een nieuwe positie ondersteunen met
individuele ontwikkelafspraken waarvan
de uitvoering gefaciliteerd wordt
Het Medewerkersonderzoek wordt in
2018 voorbereid en in 2019 uitgevoerd
De resultaten van de evaluatie in 2017
worden verder opgepakt
Wij werken deze speerpunten uit in 2018:
- Veilig werken
- Schoon werken
- Arbo organisatie
Het project mobiliteit en 2e
loopbaanbeleid wordt in 2017 ter
besluitvorming en verdere implementatie
aangeboden
- Het onderhandelaarsakkoord FLOovergangsrecht uitvoeren;
- Voorbereiden van de uitvoering van
normaliseren van de ambtenarenstatus;
- Uitvoeren onderhandelde cao-akkoord;
- Brandweerkamer voert overleg over de
20-jarige contracten
- Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
- Documentmanagement- en
samenwerkingssysteem
- Personeelssysteem
- Overdracht/afsluiting project
Digitalisering
- Uitvoeren Project Informatiebeveiliging
Aansluiten bij actuele systemen en
mobiele apparatuur van gebruikers.

Klantgericht werken
Informatie moet binnen handbereik
Continue verbetering onderlinge
van onze gebruikers zijn
samenhang informatielandschap en
ondersteuning gebruiker
DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING (DIV)
Digitaal werken is het speerpunt voor
Binnen de hele organisatie wordt
- Het personeel wordt opgeleid voor zijn
DIV
digitaal de norm. Medewerkers
nieuwe rol in digitaal werken
worden zelf verantwoordelijk voor
registratie, archivering, opslag en
informatie-uitwisseling

pagina 53

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Versterken van de externe
communicatie (Communicatie 2.0)

Versterken Interne Communicatie
(Communicatie 2.0)
En dus vergroten van de
medewerkerstevredenheid

Operationeel doel
COMMUNICATIE
In 2018 staat het ontwikkelen van een
visie op externe communicatie op het
programma. Deze visie zal resulteren
in een verbeterplan voor de externe
communicatiemiddelen.

De organisatie communicatiever
maken. Team Communicatie helpt
daarbij: het zorgt ervoor dat anderen
binnen de organisatie (directie,
leidinggevenden, projectleiders) goed
worden ondersteund bij het brengen
van hun boodschap.

De overlegstructuren verbeteren

De interne communicatiemiddelen
verbeteren en nieuwe middelen
ontwikkelen

Duidelijkheid geven over wie welke rol
heeft in de interne communicatie:
Team Communicatie maakt sinds 2016
een veranderingsproces door: van
‘middelenfabriek’ naar een team dat
op strategisch niveau meedenkt om de
organisatiedoelstellingen te bereiken.

Primaire proces ondersteunen door
inkooptrajecten doelmatig uit te
voeren waarbij voldaan wordt aan de
wetmatigheid.

Meedenken over de betekenis van
ontwikkelingen binnen de samenleving
en veranderingen op het terrein van
de wet- en regelgeving voor de koers
van VRHM.

INKOOP & CONTRACTBEHEER
Zorgen dat alle verwervingstrajecten
(het totale traject vanaf initiële
behoefte t/m implementatie/in
gebruik name) succesvol en wetmatig
worden doorlopen.
BELEID & STRATEGIE
Naast de reguliere taken als
directieadviseur, het verzorgen van de
regie op de totstandkoming van de
resultaten van de in het
Korpswerkplan opgenomen projecten,
die afgeleid zijn uit het
Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2018.

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
- Campagne voor werving van personeel
- Nieuwe bladformule en vormgeving
nieuwsbrief VRHM
- Ontwikkelen nieuwe
communicatiemiddelen zoals een
corporate video
- Doorontwikkelen van het
Partnerportaal dat in 2017 als
onderdeel van het Platform Digitaal
Werken wordt opgeleverd en de
website www.vrhm vervangt.
- Advies en ondersteuning bij de
projecten die in 2018 prioriteit hebben
in het Korpsbeleidsplan.
- Ondersteuning leidinggevenden en
projectleiders bij het brengen van hun
boodschap (maatwerk).
- Communicatief leiderschap wordt een
apart thema binnen het
leiderschapsprogramma.
- Tools ontwikkelen om onze
leidinggevenden communicatiever te
maken. O.a. Pilot met pictogrammen
voor interne communicatie.
- Afdeling Personeel en team
Communicatie helpen leidinggevenden
het werkoverleg met hun medewerkers
te verbeteren.
- Doorontwikkelen nieuw sociaal intranet
(oplevering in 2017 als onderdeel
platform Digitaal Werken);
- Doorontwikkelen overige interne
communicatiemiddelen.
- Borgen in het leiderschapsprogramma
/onderdeel communicatief leiderschap.
- Om ervoor te zorgen dat team
Communicatie in de gewenste rol
komt/blijft is het van belang dat alle
spelers binnen de organisatie weten
wat hun rol is als het om interne
communicatie gaat.
- Uitvoering geven aan de voor 2018
vastgestelde projecten.
- Opstellen inkoopkalender 2019.
- Creëren randvoorwaarden voor het
wetmatig laten verlopen van
inkooptrajecten.
-
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Het opzetten en implementeren
van een transparante integrale
planning & control cyclus met
verbrede sturing op de realisatie
van onze plannen en planningen.

Volgens art. 23 Wvr dient het
bestuur van de veiligheidsregio een
kwaliteitszorgsysteem te hanteren.
Productdefiniëring brandweer

Primaire processen ondersteunen
door beschikbaar stellen van
middelen die voldoen aan
behoeften, binnen budgettaire
kaders

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel
Prestaties
PLANNING, CONTROL EN KWALITEIT
Het leggen van een koppeling tussen
Het verbeteren van transparantie van zowel
beleidsplannen, jaarplannen en
verantwoordings- als stuurinformatie door
werkplannen die de organisatie beter
het creëren van inzicht in de prestaties en
in staat stelt te sturen op het realiseren kwaliteit als output, gekoppeld aan de
van de organisatiedoelstellingen.
daarvoor benodigde middelen als input.
Rapportagetool Qlikview
- Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de
meer inzetten ter ondersteuning van
gewenste IV-3 kwartaalrapportages.
de informatievoorziening.
Verhogen informatiewaarde en
- doorlooptijd opstellen rapportage -50%
leesbaarheid van de PCK producten,
- Verminderen handmatige acties bij het
intern en extern, zo efficiënt mogelijk
genereren en samenstellen informatie
digitaal ondersteund.
- 100% toelichting op de indicatoren
Versterken projectmatig werken, de
Versterking Projectmatig werken:
ontwikkeling en verbetering van eigen
- keuze organisatiebrede projectmethodiek
projectmanagement-capaciteit
- poule van opgeleide projectleiders
- ontwikkeling sjablonen en een digitale
projectomgeving
- opleiding medewerkers die het
projectmatig werken implementeren
Op systematische wijze kwaliteit van
Op basis van een visie op kwaliteitszorg
taakuitvoering, resultaten en beheer
wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld
bewaken, beheersen en verbeteren.
(2017) en geïmplementeerd (2018).
Op basis van onze gedefinieerde
- Overeenstemming met gemeenten voor
producten en diensten geven we
behandeling van begroting 2019.
inzicht in onze kwaliteit, kostenopbouw - De afspraken over resultaten van de
en prestaties. We betrekken daarbij
producten gebruiken als input voor
actief gemeenten en overige
uniforme procesbeschrijvingen per
stakeholders.
product en het formuleren van KPI’s.
FACILITAIR
Uitvoering geven aan de PDCA-cyclus
- Uitvoeren van het in 2017 vastgestelde
van afsprakensets, budgettering en
jaarplan 2018.
procesinrichting.
- Rapporteren op de vastgestelde KPI’s
- Ophalen van de behoeftestellingen van de
primaire processen.
- Impactanalyse van (veranderingen in) de
behoeftestellingen op Facilitair proces en
budgetten.
- Opstellen en aanbieden jaarplan 2019.

Wat mag het kosten?
De zogenaamde overheadkosten worden vanaf begrotingsjaar 2018 anders inzichtelijk gemaakt. Hiervoor gebruiken
wij nu een eenduidige tabel en bieden wij een samenvatting van deze kosten in het overzicht overhead (onderdeel
van het programmaplan) waarin meer indicatoren zijn opgenomen om tussen organisaties te kunnen vergelijken.
(x € 1.000)

Programmabegroting 2017
Lasten

Financiën, Toezicht en Controle
Personeel en organisatie
Inkoop, aanbesteding, contractman.
Interne en externe communicatie
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
Informatievoorziening en automatisering
Facilitaire zaken en Huisvesting
Documentaire informatievoorziening
Leidinggevenden primair proces en MO
Totaal overhead

724
1.473
256
462
220
2.004
1.755
156
3.468
10.518

Baten

Saldo
-

724
1.473
256
462
220
2.004
1.755
156
3.468
10.518

Programmabegroting 2018
Lasten
724
2.992
256
455
220
1.952
1.810
156
3.468
12.033

Baten

Saldo
-

724
2.992
256
455
220
1.952
1.810
156
3.468
12.033

Meerjarenraming
Saldo
Saldo
2020
2021
724
724
724
2.917
3.168
3.168
256
256
256
455
455
455
220
220
220
2.001
2.004
2.004
1.824
1.839
1.839
156
156
156
3.357
3.187
3.187
11.910
12.009
12.009

Saldo
2019
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11. Overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting
Totale begroting VRHM 2018 inclusief meerjarenbeeld
Onderstaande tabel laat het totaal van de lasten en baten per programma zien. Uit de tabel is ook af te lezen wat
het exploitatieresultaat vóór bestemming van resultaat is en welk beroep wij doen op onze reservepositie om de
begroting sluitend te maken. De programmaonderdelen zijn gekoppeld aan de verplicht gestelde taakvelden.

(x € 1.000)

LASTEN
Brandweer

Totaal Brandweer
Totaal GMK
Veiligheidsbureau

Totaal
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal Oranje Kolom
Overhead
Totaal Lasten
BATEN
Algemene
dekkingsmiddelen
- Gemeentelijke
bijdragen
- Rijksbijdrage (BDUR)
- Overige baten primair
- Gemeentelijke
bijdragen
- Overige baten Overhead
Onvoorzien
Totaal Baten
Voor bestemming
Mutatie reserves
Brandweer
Mutatie reserves GMK
Na bestemming
VPB
Na belasting

Programmabegroting 2017

Programmabegroting2018

Taakveld

Lasten

Saldo

Lasten

0.1
0.5
1.1
8.3

35
506
40.133
50
40.724
1.463
160
169
180

35
506
40.133
50
40.724
1.463
160
169
180

35
495
38.744
50
39.324
1.489
160
171
184

35
495
38.744
50
39.324
1.489
160
171
184

35
530
39.022
50
39.637
1.489
160
171
184

35
657
38.649
50
39.391
1.489
160
171
184

35
706
38.599
50
39.390
1.489
160
171
184

509

509

515

515

515

515

515

557
557
10.517
53.770

557
557
10.517
53.770

566
566
12.033
53.927

566
566
12.033
53.927

566
566
11.904
54.111

566
566
12.002
53.963

566
566
12.002
53.962

1.1
0.1
1.1
1.2

1.1
0.4

Baten

Baten

Saldo

Meerjarenraming
Saldo
Saldo
2019
2020

Saldo
2021

0.7

-44.682

-44.682

-44.600

-44.600

-44.886

-44.886

-44.886

0.7

-6.491

-6.491

-6.491

-6.491

-6.491

-6.491

-6.491

1.1

-1.861

-1.861

-1.781

-1.781

-1.781

-1.781

-1.781

1.2

-180

-180

-184

-184

-184

-184

-184

-460

-460

-460

-460

-460

0.4
0.8

67
67
53.837

-53.214
-53.214

67
-53.147
623

72
72
53.999

-53.516
-53.516

72
-53.444
483

34
-53.768
343

57
-53.745
218

58
-53.744
218

0.10

100

-614

-514

100

-465

-365

-225

-100

-100

0.10

150
54.087
54.087

-116
-53.944

34
143
143

54.099
54.099

-118
-54.099

-118
-

-118
-

-118
-

-118
-

0.9
0.11

-53.944

Waarderingsgrondslagen
Onderstaande samenvatting van de grondslagen,
waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is
bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van
financiële overzichten. Deze waarderingsgrondslagen
zijn onderdeel van het Financieel Statuut en worden
overeenkomstig toegepast.
- De waardering van de materiële vaste activa is op
historische kostprijs/aanschafprijs, verminderd
met afschrijvingen en specifieke subsidies of

-

-

-54.099

bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn
vastgesteld aan de hand van de economische
levensduur en met inachtneming van de
waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als
vermeld in het Financieel Statuut;
De vorderingen, liquide middelen, langlopendeen kortlopende schulden zijn op nominale waarde
gewaardeerd;
Baten en lasten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben;
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-

-

-

Afschrijving start na ingebruikname investering;
Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst
door het CBS per 1 januari vastgestelde en
gepubliceerde gegevens. De begroting 2018, de
meerjarenramingen en de indicatie van de
rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per
1 januari 2016;
De begroting en de meerjarenramingen zijn
gebaseerd op bestaand beleid;
De lonen en de prijzen worden geïndexeerd
volgens de richtlijnen van de commissie-Strijk;
De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking
van de taken. De indicaties voor de begroting en
de meerjarenramingen zijn conform de
beschikking opgenomen;
Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

Doelmatigheidstaakstellingen van het rijk en de route
naar Cebeon zullen in financiële zin effect hebben op
de keuze tussen beleidsalternatieven. De lasten en
baten zijn in dit kader aangepast voor 2018 en
volgende jaren.
EMU-saldo
Om de financieel vergelijk te kunnen maken op
Europees niveau, nemen wij dit overzicht op in onze
begroting. Het EMU-saldo bestaat uit het geraamde
onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de
ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis
en overeenkomstig de voorschriften van het
Europese systeem van nationale en regionale
rekeningen in de Europese Unie.

EMU-saldo

Realisatie
2016
-800
3.053
-

(x € 1.000)

Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves
Afschrijvingen t.l.v. exploitatie
Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd
Baten uit bijdragen van overheden, de Europese Unie en overige, die niet op
de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw/, en woonrijp maken e.d.
Baten bouwgrondexploitatie
Totaal EMU-saldo

Begroting
2017
2018
-623
-483
3.295
3.784
-

Meerjarenraming
2019
2020
2021
-343
-218
-218
4.750
7.115
9.722
-

-3.524

-7.715

-5.245

-13.605

-2.000

-4.255

-

-

-

-

-

-

-1.271

-5.043

-600
-2.544

-9.198

4.897

5.249

Inwonerbijdrage per programma
In onderstaand tabel zijn de totalen van de inwonerbijdragen per programma en per inwoner gepresenteerd. In
bijlage 2 worden de gegevens per gemeente gepresenteerd.
Realisatie
Brandweer
GMK

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

42.830

42.505

42.395

42.681

42.681

42.681

(x € 1.000)

1.313

1.323

1.340

1.340

1.340

1.340

Veiligheidsbureau

459

463

470

470

470

470

Oranje Kolom

545

571

581

581

581

581

45.147

44.862

44.786

45.072

45.072

45.072

771.094

774.565

779.718

779.718

779.718

779.718

58,55

57,92

57,44

57,81

57,81

57,81

Totaal
Aantal inwoners VRHM
Bijdrage per inwoner

Ontwikkelingen rijksbijdrage (BDUR)
De mutaties in de rijksbijdrage (BDUR) zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op de circulaires tot en met
de decembercirculaire BDUR 2016.
Programma
(x € 1.000)

Brandweer

Beschikking

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.778

6.384

6.384

6.384

6.384

6.384

GMK

31

31

31

31

31

31

Veiligheidsbureau

10

10

10

10

10

10

Oranje Kolom

66

66

66

66

66

66

6.885

6.491

6.491

6.491

6.491

6.491

Totaal Generaal
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Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele projecten opgenomen met daarbij de incidentele dekking (al dan niet
meerjarig) vanuit de reservepositie. Na oplevering van de projecten vervalt ook de dekking uit de reserves.
Incidentele lasten en baten
(x € 1.000)

Incidentele lasten en projectkosten
- Profession. crisiscommunicatie LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Incidentele lasten GMK
Totaal Incidentele lasten
Dekking uit reserves
- Multiteam / LCMS
- Nieuwe brandweerconcepten
- Kwaliteitsprojecten Brandweer
- Versnelde organisatieopbouw
- Samenwerken loont
- Reserve GMK
Totaal dekking reserves

Begroting
2017

Taakveld

Prog.

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

BRW
BRW
BRW
BRW
BRW
GMK

51
125
106
132
100
109
623

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

BRW
BRW
BRW
BRW
BRW
GMK

Saldo Incidentele lasten en baten

2018

2019

27
125
113

125

100
118
483

100
118
343

-51
-125
-106
-132
-100
-109
-623

-27
-125
-113

-125

-100
-118
-483

-

-

Meerjarenraming
2020

2021

100
118
218

100
118
218

-100
-118
-343

-100
-118
-218

-100
-118
-218

-

-

-

Overzicht van structurele onttrekkingen uit reserves
Onderstaand overzicht laat zien welke kosten wij structureel dekken vanuit onze reservepositie. Voor onderstaande
structurele kosten die jaarlijks beoordeeld worden, wordt voor een gelijk bedrag een dotatie geraamd in de reserve.
Structurele lasten en baten
(x € 1.000)

- Kosten FLO

Begroting

Meerjarenraming

Taakveld

Prog.

2017

2018

2019

2020

2021

1.1

BRW

100

100

100

100

100

0.10

BRW

-100

-100

-100

-100

-100

0

0

0

0

0

Dekking uit reserves
- Reserve FLO
Saldo Structurele lasten en baten
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12. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
Algemeen
De algemene financiële positie van VRHM mag als
goed worden bestempeld, ofschoon de exploitatie
weliswaar onder druk staat van de route naar Cebeon
voor de brandweertaken en de voorgenomen
investeringsprojecten voor de komende jaren.
Nieuwe concepten en nieuw beleid worden
ontwikkeld om toekomstige uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden. De financiële risico’s zijn voor de
planperiode afgedekt op basis van een gedegen
risico-inventarisatie in 2016-2017.
Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen zijn in
dit licht opnieuw beoordeeld.
De toekomst van de meldkamer is afhankelijk van
nationale ontwikkelingen. Op de aspecten van de
veranderende regionale taak van de meldkamer, de
beheersorganisatie en de financiering ervan zullen
wijzigingen te verwachten zijn. Deze waren echter bij
het opstellen van deze programmabegroting nog niet
bekend.
Indexering voor loon- en prijsbijstelling
De indexering van de gemeentelijke bijdragen is voor
2018 vastgesteld op 1,3%.
De route naar Cebeon
Met het besluit tot een gewijzigde dekking van de
brandweerbegroting (Cebeon) is een bedrag van
€ 2,1 miljoen gemoeid voor de drie tranches aan
efficiencyuitkering. In de programmabegroting 2018
en de meerjarenraming is in de lasten en baten
rekening gehouden met het besluit en de financiële
verwerking daarvan.
De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend
voor de ontwerp-Programmaprogramma 2018 op
basis van de begrotingsuitgangspunten 2018.
In Bijlage 1 wordt de procentuele afwijking van de
startbijdragen ten opzichte van de Cebeonnorm per
gemeente gespecificeerd voor de jaren 2009 tot en
met 2021.
Programma’s en producten
In de ontwerp-programmabegroting 2018 zijn vier
programma’s opgenomen: Brandweer, GMK,
Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de
programma’s wordt opnieuw opgebouwd uit
producten en de bijbehorende ramingen. Ons streven

is om bij de programmabegroting 2019 volledig
inzicht te kunnen verstrekken in de producten en de
(integrale) kosten ervan.
Autorisatie van de programmabegroting vindt door
het AB plaats op het niveau van de programma’s.
Investeringen
In het kader van taakuitoefening,
organisatieontwikkeling en efficiencyverbetering zijn
omvangrijke investeringen in duurzame goederen
noodzakelijk. In grote lijnen kan hierbij worden
gedacht aan:
- onroerend goed (de meldkamer, de loods en
diverse overgenomen kazernes);
- roerend goed (voertuigen en gereedschappen);
- installaties, apparatuur en software.
Naast kleinere aanschaffingen die onder de
activeringsgrens van het Financieel Statuut vallen, zijn
de volgende investeringen voorzien:
Investeringen
(x € 1.000)

Voertuigen
Bepakking
Inbouw DBK
Totaal Mobiliteit
Kleding
Verbindingsmiddelen
Ademlucht
Totaal FPU
Renovaties en
inrichting
Nieuwbouw
Totaal
Werkomgeving
Functioneel Beheer
Informatie
Technologie
Totaal IM
Totaal

Begroting
2017 2018
3.403 2.980
200
200

Meerjarenraming
2019 2020 2021
4.930
540 1.850
200
200
200

3.603
720
315
275
1.310

3.180
400
350
150
900

5.130
280
1.350
150
1.780

740
200
150
350

2.050
200
150
350

400
1.492

400
600

400
5.955

400
340

400
-

1.892

1.000

6.355

740

400

430

-

180

-

1.200

480
910

165
165

160
340

170
170

255
1.455

7.715

5.245

13.605

2.000

4.255

De investeringen voor voertuigen en bepakkingen in
2018 en met name in 2019 en 2021 hebben
betrekking op de vervanging van tankautospuiten,
haakarmvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen
inclusief bepakking. Ook zullen in 2018 tien
operationele ondersteuningsvoertuigen worden
vervangen. De vervangingen vindt plaats conform het
materieelplan. Bepakking zit op alle repressieve
voertuigen en wordt vervangen zodra slijtage dat
vereist, en bij harmonisatie van een bepaald type
voertuig.
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De investeringen in materieel betreffen
verbindingsmiddelen en bluskleding. In 2018 en 2019
worden de pagers vervangen, in 2019 de portofoons.
De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant.
Het betreft vervanging van meubilair en renovaties.
In 2018 vindt nieuwbouw plaats van de kazerne in
Bodegraven en een grotere aanpassing van de
kazerne in Stolwijk. In 2019 wordt nieuwbouw van de
kazerne Leiden Noord verwacht. In 2020 staat
nieuwbouw van de kazerne Leimuiden op het
programma en in 2019-2020 de verbouwing van de
werkplaats Leiden Zuid.
Investeringen in nieuwbouw moeten conform het
Financieel Statuut altijd worden aangeboden aan het
bestuur.
De geplande investeringen in software (functioneel
beheer) en informatietechnologie in de komende
jaren zijn vooral gericht op vervanging (en vaak
heraanbesteding) van de grote pakketten (de Big Six
van de afdeling FB, inclusief DBK) en de servers en
bijbehorende netwerksoftware (IT). De
(her)aanbesteding van DBK staat voor 2019 gepland,
waarbij de feitelijke investeringen in 2021 worden
verwacht. Nog in 2017 vinden grote investeringen
plaats in de vervanging van AG5 (VIMS) en DECOS
(Platform Digitaal Werken) die mogelijk nog in 2018
doorlopen.
De investeringen in ICT in 2017 betreffen vooral het
nieuwe werkplekbeleid; ook dit zal mogelijk nog
Balansprognose (per 31-12)
(x € 1.000)

Vaste Schulden

Realisatie

doorlopen in 2018. Het project Informatieveiligheid
loopt in 2017 en door in 2018. Tevens zal in 2018 nog
een vervangingsinvestering plaatsvinden voor een
van de centrale servers.
Waar volledig nieuwe behoeften ontstaan, zal de
beschikbare investeringsruimte zo optimaal mogelijk
worden benut. De met de voorgenomen
investeringen samenhangende kapitaallasten zijn
opgenomen in de ramingen.
Balansprognose
Financiële kengetallen bieden inzicht in de financiële
huishouding van onze veiligheidsregio. Voor een
juiste berekening van deze kengetallen is het nodig
om een meerjarige balansprognose op te stellen.
Uit de prognosebalansen blijkt vooral een sterke
afname van het eigen vermogen. Dit is in
overeenstemming met het verwachte verloop van de
bestemmingsreserves, maar ook het gevolg van de
grote investeringen in de komende jaren en de lasten
die daarvan het gevolg zijn.
Bij de ‘materiële vaste activa’ zijn de investeringen
opgenomen. De leningen zijn verwerkt onder de post
‘vaste schulden’. De voorgenomen mutaties in de
reserves zijn opgenomen onder het ‘eigen vermogen’,
evenals de effecten van de mutaties op het jaarlijks
resultaat. De overige posten zijn constant gehouden,
omdat deze jaarlijks weinig blijken te fluctueren.

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-18.724

-21.652

-24.169

-31.204

-23.898

-15.747

Netto schulden < één jaar

-3.939

-4.409

-4.422

-4.437

-4.425

-4.425

Overlopende passiva

-1.844

-1.844

-1.844

-1.844

-1.844

-1.844

Eigen Vermogen

-6.738

-6.115

-5.632

-5.289

-5.071

-4.853

Voorzieningen

-890

-890

-890

-890

-890

-890

Exploitatiesaldo

-800

-623

-483

-343

-218

-218

Materiële Vaste Activa

27.113

31.533

30.651

37.004

30.097

24.630

Uitzettingen < één jaar

3.340

1.518

4.307

4.521

3.767

865

Overige vord. Publiek

1.295

1.295

1.295

1.295

1.295

1.295

Liquide Middelen

309

309

309

309

309

309

Overlopende Activa

878

878

878

878

878

878

-

-

-

-

-

-

Resultaat

Reserves en voorzieningen
Reserves behoren tot het eigen vermogen. Stortingen in

en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves
geschieden altijd bij resultaatbestemming door het
AB, na vaststelling van de jaarstukken. De in de

programmabegroting voorziene onttrekkingen dienen
als autorisatie door het AB voor bestedingen tot
maximaal het opgenomen bedrag.
Hierna worden per reserve de beginstand, het
verloop en de eindstand per jaar gepresenteerd tot
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31 december 2021. In de Nota Reserves 2017-2018,
door het AB vastgesteld op 29 juni 2017, wordt
aangegeven voor welk doel de reserves zijn ingesteld
en op welke wijze ze zijn en/of worden gevoed. In de
Nota zijn ook eventuele plafonds, limieten e.d. voor
de reserves opgenomen.
Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd
vermogen. VRHM kent alleen de voorziening groot
onderhoud. Begin 2011 is VRHM eigenaar geworden
van diverse brandweerkazernes. Deze kazernes
variëren in ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de
eerstkomende jaren wordt geen grootschalig
onderhoud verwacht. Voor deze kapitaalgoederen is
een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld in
samenspraak met de voormalige eigenaren, de
betrokken gemeenten. Met ingang van 2015 is
jaarlijks € 62.000 opgenomen als dotatie voor alle
panden. De geraamde jaarlijkse onttrekkingen zijn
hieraan gelijk.
10.000
8.000

800
1.303

6.000
4.000

5.435

1.303

4.812

1.303

1.303

1.303

1.303

4.329

3.986

3.768

3.551

2.000
-

890

890

890

890

890

890

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Voorzieningen
Algemene reserve

Bestemmingsreserves
Te bestemmen resultaat

Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen
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Algemene reserve
(x 1.000)

Saldo per 1 januari
Bestemmingsreserves

Realisatie

Begroting

2016

+/+

-/-

2017

+/+

1.303

-

-

1.303

-

-/-

-

Realisatie

Meerjarenraming

2018

+/+

-/-

2019

+/+

1.303

-

-

1.303

-

2018

+/+

-/-

2019

+/+

-/-

2017

+/+

454

-

-235

219

-

-106

113

-

-113

-

-

91

100

-100

91

100

-100

91

100

-100

91

Flankerend beleid

542

-

-

542

-

-

542

-

-

Multiteam/LCMS

101

-

-23

78

-

-51

27

-

-27

Samenwerken loont

708

-

-5

703

-

-100

603

-

-100

Maatwerkregeling FLO

Garantie 1e tranche efficiency

+/+

-/-

2021

+/+

1.303

0

-

1.303

-

-/-

2022

-/-

-

1.303

Meerjarenraming

+/+

Kwaliteitsprojecten

-

2020

Begroting

2016

(x 1.000)

-/-

2020

+/+

-/-

2021

+/+

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-100

91

100

-100

91

100

-100

91

542

-

-

542

-

-

542

-

-

542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

503

-

-100

403

-

-100

303

-

-100

203

-/-

2022

-/-

715

-

-

715

-

-

715

-

-

715

-

-

715

-

-

715

-

-

715

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

Versnelde organisatieopbouw

357

-

-225

132

-

-132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nieuwe brandweerconcepten

500

-

-125

375

-

-125

250

-

-125

125

-

-125

-

-

-

-

-

-

-

Reserve GMK*

438

109

-109

438

-

-109

329

-

-118

211

-

-118

93

-

-118

-25

-

-118

-143

GMK Transitieakkoord Meldkamer

400

-

-

400

-

-

400

-

-

400

-

-

400

-

-

400

-

-

400

OK Reserve BGC

109

-

-109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OK Versterking gemeentelijke kolom

142

-

-

142

-

-

142

-

-

142

-

-

142

-

-

142

-

-

142

Totaal Reserves
6.158
209
-932
5.435
100
-723
4.812
100
-583
4.329
100
-443
3.986
100
-318
*De reserve GMK zal naar verwachting in 2020 een negatieve stand bereiken. Om dit te voorkomen ligt er een voorstel om gebruik te maken van het jaarrekeningresultaat 2016.
Voor een nadere toelichting op alle reserves verwijzen wij naar de nota Reserves 2017-2018, d.d. 29 juni 2017

3.768

100

-318

3.551

Specifieke risico's

Voorzieningen
(x 1.000)

Groot onderhoud
Individueel Loopbaan Beleid (ILB)
Totaal Voorzieningen

Realisatie

Begroting

2016

+/+

-/-

2017

+/+

748

162

-20

890

62

30

-

-30

-

778

162

-50

890

Meerjarenraming

2018

+/+

-/-

2019

+/+

-62

890

62

-62

890

62

-

-

0

-

-

-

62

-62

890

62

-62

890

-/-

2020

+/+

-/-

2021

+/+

-62

890

62

-62

890

62

-62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

-62

890

62

-62

890

62

-62

890

-/-

2022

-/-

890
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: ROUTE NAAR CEBEON, 2009-2021
Naam Gemeente
Alphen aan den Rijn
Boskoop
Rijnwoude
Alphen aan den Rijn vanaf 2014
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Bergambacht
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Krimpenerwaard vanaf 2015
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

2009
21,5
31,9
55,5
0,0
17,5
12,0
36,9
25,5
42,5
46,9
64,2
36,7
39,0
0,0
5,7
-13,9
39,5
14,5
7,4
27,4
-12,5
37,3
-4,8
2,0
0,4
26,4

2010
20,0
29,3
49,8
0,0
16,1
11,4
33,5
22,5
36,6
43,9
56,4
32,5
35,7
0,0
5,9
-13,2
36,0
14,1
8,1
24,6
-11,6
34,4
-4,2
0,6
-0,4
24,1

2011
16,4
24,4
41,7
0,0
23,8
9,0
25,8
17,4
29,1
37,3
48,4
27,7
27,5
0,0
4,4
-14,3
31,5
11,8
6,8
17,7
-12,7
24,8
-5,4
-2,4
-3,5
19,7

2012
14,2
20,9
35,5
0,0
24,5
7,8
21,8
13,7
23,3
32,4
42,5
24,5
21,4
0,0
3,8
-14,5
27,3
10,9
6,7
14,3
-12,9
21,0
-5,6
-3,4
-6,6
16,7

2013
12,0
17,7
30,0
0,0
22,6
6,6
18,4
11,5
19,7
27,4
35,9
20,7
18,1
0,0
3,2
-9,7
23,1
9,2
5,6
12,1
-8,7
17,7
-3,7
-2,3
-4,4
14,2

2014
0,0
0,0
0,0
11,0
17,0
2,2
13,3
7,8
14,3
20,5
27,4
15,2
13,1
0,0
1,0
-6,5
17,1
5,9
3,0
8,2
-5,9
12,8
-3,4
-2,7
-3,8
9,9

2015
0,0
0,0
0,0
6,8
13,3
1,0
10,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,7
0,5
-1,9
13,0
4,3
2,0
6,1
-1,8
9,6
-1,6
-1,6
-1,7
7,4

2016
0,0
0,0
0,0
4,6
8,9
0,7
6,7
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
0,3
-1,2
8,7
2,9
1,4
4,1
-1,2
6,4
-1,1
-1,1
-1,1
4,9

2017
0,0
0,0
0,0
2,3
4,5
0,3
3,4
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,6
0,2
-0,6
4,4
1,4
0,7
2,1
-0,6
3,3
-0,6
-0,5
-0,6
2,5

2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gemiddeld voor alle gemeenten in HM

2009
16,6

2010
15,3

2011
12,3

2012
10,4

2013
9,1

2014
5,5

2015
4,0

2016
2,7

2017
1,4

2018
0,0

2019
0,0

2020
0,0

2021
0,0

Afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeonnorm
De tabel laat zien dat vanaf 2018 alle gemeenten op Cebeonniveau zitten.
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BIJLAGE 2: TE FACTUREREN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMA
GEMEENTE

INW.

BRANDWEER

(Bedragen x € 1.000)

Alphen aan den
Rijn
Bodegraven/
Reeuwijk
Gouda

VEILIGHEIDSBUREA
U

GMK
2020

2021

ORA
NJE
KOL
OM

TOTALEN GENERAAL

2018

2019

2021

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2021

2018

2021

2018

2019

2020

2021

107.960

5.716.105

5.496

5.496

5.496

18.547

186

186

186

65.016

65

65

65

80.395

2019
80

2020
80

80

6.047.063

5.827

5.827

5.827

33.451

1.570.604

1.887

1.887

1.887

57.491

57

57

57

20.145

20

20

20

24.910

25

25

25

1.673.151

1.990

1.990

1.990

71.189

4.240.642

3.972

3.972

3.972

122.350

122

122

122

42.872

43

43

43

53.013

53

53

53

4.458.876

4.190

4.190

4.190

Hillegom

21.089

993.938

1.019

1.019

1.019

36.245

36

36

36

12.700

13

13

13

165.704

16

16

16

1.058.587

1.084

1.084

1.084

Kaag en
Braassem
Katwijk

26.108

1.232.762

1.483

1.483

1.483

44.871

45

45

45

15.723

16

16

16

19.442

19

19

19

1.312.798

1.563

1.563

1.563

64.239

2.968.805

2.968

2.968

2.968

110.405

110

110

110

38.686

39

39

39

47.837

48

48

48

3.165.734

3.165

3.165

3.165

Krimpenerwaard

54.653

2.722.721

2.846

2.846

2.846

93.930

94

94

94

32.913

33

33

33

40.699

41

41

41

2.890.263

3.014

3.014

3.014

122.561

9.233.356

8.697

8.697

8.697

210.642

211

211

211

73.809

74

74

74

91.268

91

91

91

9.609.075

9.073

9.073

9.073

Leiderdorp

26.968

1.399.643

1.424

1.424

1.424

46.349

46

46

46

16.241

16

16

16

20.082

20

20

20

1.482.315

1.507

1.507

1.507

Lisse

22.606

1.062.771

1.218

1.218

1.218

38.852

39

39

39

13.614

14

14

14

16.834

17

17

17

1.132.071

1.287

1.287

1.287

Nieuwkoop

27.433

1.292.001

1.339

1.339

1.339

47.148

47

47

47

16.521

17

17

17

20.429

20

20

20

1.376.099

1.423

1.423

1.423

Noordwijk

25.760

1.435.422

1.631

1.631

1.631

44.273

44

44

44

15.513

16

16

16

19.183

19

19

19

1.514.391

1.710

1.710

1.710

Noordwijkerhout

16.140

809.235

888

888

888

27.739

28

28

28

9.720

10

10

10

12.019

12

12

12

858.713

938

938

938

Oegstgeest

23.209

1.114.232

1.125

1.125

1.125

39.889

40

40

40

13.977

14

14

14

17.283

17

17

1.185.380

1.196

1.196

1.196

Teylingen

36.013

1.645.329

1.677

1.677

1.677

61.894

62

62

62

21.688

22

22

22

26.818

27

27

27

1.755.730

1.787

1.787

1.787

Voorschoten

25.211

1.153.380

1.157

1.157

1.157

43.329

43

43

43

15.183

15

15

15

18.774

19

19

19

1.230.666

1.235

1.235

1.235

Waddinxveen

26.072

1.233.643

1.264

1.264

1.264

44.809

45

45

45

15.701

16

16

16

19.415

19

19

19

1.313.568

1.344

1.344

1.344

Leiden

Zoeterwoude
Zuidplas
Totaal

17

8.119

664.373

569

569

569

13.954

14

14

14

4.889

5

5

5

6.046

6

6

6

689.262

593

593

593

40.937

1.905.659

2.022

2.022

2.022

70.357

70

70

70

24.653

25

25

25

30.485

30

30

30

2.031.154

2.148

2.148

2.148

779.718

42.394.620

42.681

42.681

42.681

1.340.075

1.340

1.340

1.340

469.566

470

470

470

580.635

581

581

581

44.784.896

45.072

45.072

45.072
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BIJLAGE 3: Begrippen en afkortingen
Afkorting/
Begrip

Betekenis

MAB

Multi Actueel Beeld

MAM

25kV /
CLU+

25kV Spanningstester / Complete
Lijnuitschakeling.

Meer-Anders-Minder

MDI

Multidisciplinaire intake

MDNCW

AB

Algemeen Bestuur VRHM

MDOP

Multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch
Werken
Multidisciplinaire Operationele Planvorming

AGT

Ambtelijk Governance Team

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

MDOTO

Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen

MIP

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Meerjareninvesteringsplan

MKA HL

BGC

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Meldkamer Ambulance Haaglanden

BHM

Brandweer Hollands Midden

MOV

Medewerker Openbare Veiligheid

MPL

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

Meetplanleider

MSP

BZOO

Bevolkingszorg op Orde 2.0

Materieel Spreidingsplan

OIV

CAB

Change Advisory Board

Operationele informatievoorziening

cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst

OK

Oranje Kolom (programma)

OPI

CBS

Centraal bureau voor de statistiek

Operationele prestatie-indicator

OTO

Cebeon
norm

CoPi

Een norm over de (maximale) financiering van
de regionale brandweer, waarin de
gemeentelijke bijdragen overeenkomen met
het fictief referentiebudget dat de gemeenten
voor deze taak ontvangen uit het
gemeentefonds.
Commando Plaats Incident

Opleiden Trainen en Oefenen

OV

Sector Operationele Voorbereiding

OvD

Officier van Dienst

OWV

Operationele woordvoering

PDCA

Plan-Do-Check-Act (Deming Circle)

CVD

Commandant van Dienst

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

PPMO

DB

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

Dagelijks Bestuur VRHM

PV

Planvorming

DB VD

Dagelijks Bestuur Veiligheidsdirectie

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

DBK

Digitale Bereikbaarheidskaart

RB

Sector Risicobeheersing

DIV

Documentaire Informatievoorziening

RBC

Raad van Brandweercommandanten

DMS
EMU-saldo

RBT

Regionaal BeleidsTeam

RCC

Regionaal Commando Centrum

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

RIS

Route Informatiesysteem

ROT

Regionaal Operationeel Team

F&B-cyclus

Document Management Systeem
Het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde
saldo van ontvangsten en uitgaven van een
provincie onderscheidenlijk een gemeente,
berekend op transactiebasis en overeenkomstig
de voorschriften van het Europese systeem van
nationale en regionale rekeningen in de EU;
Functionerings- en beoordelingscyclus

RTIC

Realtime Intelligence Center

FB

Functioneel Beheer (onderdeel van IM)

RV

Redvoertuig

SLA

Service Level Agreement

STH

Specialisme Technische Hulpverlening

Taakvelden
TAS

Eenheden waarin de programma’s zijn
onderverdeeld
Tankautospuit

TCO

Team Collegiale Ondersteuning

USAR

Urban Search and Rescue

FLO
GHOR
GMK
GMK-MKB

Functioneel Leeftijdsontslag
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio
Gemeenschappelijke Meldkamer

HO

Gemeenschappelijke meldkamer-Meldkamer
Brandweer
Hoofdenoverleg

HOVD

Hoofd Officier van Dienst

VB

Veiligheidsbureau (programma)

IB

Sector Incidentbestrijding

VBK

Vakbekwaamheid

IBGS

Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen

VD

Veiligheidsdirectie

ICT
IFV

Informatie- en Communicatie Technologie
Instituut Fysieke Veiligheid

VenJ

(Ministerie/Minister van) Veiligheid en Justitie

VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

IM

Afd. Informatiemanagement

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

KC

Kenniscentrum

KLMO

Kwartiermaker Landelijke
Meldkamerorganisatie
Kazerne Volgorde Tabel

WbP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WO

Waterongevallenvoertuig

WVD

Waarschuwings- en verkenningsdienst

Wvr
PvA
RDOG

Wet veiligheidsregio’s
Plan van Aanpak
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

KVT
LK

Landelijk kader samenvoegen meldkamer

LMO

Landelijke Meldkamerorganisatie
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BIJLAGE 4: PRODUCTENRAMING
Programma
BRANDWEER

Product
INCIDENTBESTRIJDING

Basisbrandweerzorg
Specialistische brandweerzorg

9.103.000
1.734.000

Werken op hoogte

1.815.000

Duiken

3.058.000

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

1.222.000

Waarschuwings- en Verkenningsdient

204.000

Specialisme Technische Hulpverlening

97.000

Complete lijnuitschakeling 25kV

93.000

Risicospecifieke brandweerzorg

612.000

Grootschalig optreden

268.000

Brandweer First Responder
USAR
Mono coördinatie

560.000
536.000
24.000
1.262.000

OVD

463.000

HOVD

247.000

CVD

215.000

AGS

133.000

MPL

148.000

Operationele woordvoering

OPERATIONELE VOORBEREIDING

23.535.000

Hulpverlening

Dienstverlening

RISICOBEHEERSING

Raming 2018

56.000

Advisering

1.276.000

Toetsing

1.918.000

Risicoduiding

208.000

Operationele planvorming

526.000

Dekkingsplan, KVT en Interreg. samenw.

54.000

Afstemming MKB

54.000

Risicospecifieke voorbereiding Mono

96.000

Advisering monodisciplinair

48.000

Regionaal Crisisplan

55.000

Partnerspecifieke voorbereiding
Risicospecifieke voorbereiding Multi
Advisering multidisciplinair
Multi coördinatie

91.000
110.000
18.000
963.000

CoPI

465.000

ROT

313.000

(R)BT

185.000

GMK

Alarmering en uitruikbegeleiding

VEILIGHEIDSBUREAU

Regionaal Risicoprofiel

10.000

Regionaal Beleidsplan

10.000

ORANJE KOLOM

Bestuursondersteuning*

195.000

Kassiersfunctie Slachtofferhulp

151.000

Kassiersfunctie Veiligheidshuis

184.000

Bevolkingszorg

493.000

Crisiscommunicatie
Kassiersfunctie Rode Kruis
OVERHEAD
TOTAAL

1.489.000

Overhead**

50.000
23.000
12.041.000
53.997.000
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* Het product bestuursondersteuning (Veiligheidsbureau) is inclusief € 35.000 accountantskosten. Deze lasten
worden verantwoord onder het programma brandweer.
** Het verschil tussen het bedrag voor overhead binnen de productenraming en het bedrag dat is opgenomen in
het overzicht overhead (taakveld 0.4) wordt veroorzaakt door de toegerekende rente aan de ICT middelen (activa).
Toelichting Productenraming
In het bestuur is de wens uitgesproken om in de programmabegroting 2018 herkenbare producten op te nemen
met bijbehorende kostenramingen. In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV wordt in relatie tot de
begrotingsuitvoering echter niet langer gesproken over producten en producten-ramingen/realisaties, maar van
taakvelden (en taakvelden-ramingen/realisaties). Deze taakvelden zijn bij ministeriële regeling vastgesteld.
Toch hebben wij als bijlage bij de ontwerp-Programmabegroting 2018 een productenraming toegevoegd, waarbij de
kosten zijn toegerekend aan producten die naar onze mening bestuurlijk relevant zijn, waarbij de overhead apart
wordt gepresenteerd.
Als onderdeel van het project kostentransparantie is een kostenverdeelmodel opgesteld, waarbinnen de kosten uit
de interne werkbegroting via verschillende niveaus uiteindelijk volledig worden toegerekend aan de producten.
Voorbeeld: De gepresenteerde bedragen onder basisbrandweerzorg en specialistische brandweerzorg zijn
gebaseerd op parate eenheden waaraan alle relevante kosten zijn toegerekend. Hierbij bestaat basisbrandweerzorg
uit de kosten van de operationele tankautospuiten, inclusief bepakking, stalling, bemensing, opleidingen,
oefeningen, PFU, etc.
De nu gepresenteerde raming en het onderliggende model is een eerste inventarisatie en zal de komende tijd nog
nader worden verfijnd, waarbij we de uitgangspunten en verdeelsleutels ook nog zullen bespreken met het AGT.
Interne Producten en Opbouw Kostenstructuur
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Zienswijzen gemeenten op concept-Programmabegroting 2018
1
2

3

Gemeente

Reactie op begroting

Voorstel verwerking

Opmerking

Alphen aan den Rijn

Ingestemd

N.v.t.

Concept

(19-05-2017)

Geen opmerkingen.

Bodegraven-Reeuwijk
(24-05-2017)

Ingestemd.
Verzoekt voor de jaren 2019-2021 te bezien of het mogelijk is om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke
bijdrage. Het zou mogelijk moeten zijn om hiermee onder de Cebeonnorm te komen.

N.v.t.

N.v.t.

Gouda

Ingestemd

(17-05-2017)

Geen opmerkingen.

4

Hillegom
(23-05-2017)

Ingestemd
N.v.t.
Verzoekt het bestuur scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de BHM. De burgemeesters
van Hillegom, Lisse en Teylingen denken hierin graag mee d.m.v. een afvaardiging binnen de regionale werkgroep
huisvesting. Hiernaast blijft aandacht nodig voor de betrokkenheid van vrijwilligers en de lokale binding, zeker in het
licht van de aangegevan daling van de instroom van vrijwilligers.

5

Kaag en Braassem

6
7
8
9

N.v.t.

Katwijk

Ingestemd

(09-06-2017)

Geen opmerkingen.

Krimpenerwaard

Ingestemd

(09-06-2017)

Geen opmerkingen.

Leiden

Ingestemd

(02-06-2017)

Geen opmerkingen.

Leiderdorp
(30-05-2017)

Geen opmerkingen.

10 Lisse
(29-05-2017)

Ingestemd

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Ingestemd
N.v.t.
Verzoekt het bestuur scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de BHM. De burgemeesters
van Hillegom, Lisse en Teylingen denken hierin graag mee d.m.v. een afvaardiging binnen de regionale werkgroep
huisvesting. Hiernaast blijft aandacht nodig voor de betrokkenheid van vrijwilligers en de lokale binding, zeker in het
licht van de aangegevan daling van de instroom van vrijwilligers.

11 Nieuwkoop
(01-06-2017)

Geen opmerkingen.

12 Noordwijk
(23-05-2017)

Geen opmerkingen.

13 Noordwijkerhout
(01-06-2017)

Geen opmerkingen.

14 Oegstgeest
(01-06-2017)

Geen opmerkingen.

15 Teylingen
(07-06-2017)

N.v.t.

Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Ingestemd
N.v.t.
Verzoekt het bestuur scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de BHM. De burgemeesters
van Hillegom, Lisse en Teylingen denken hierin graag mee d.m.v. een afvaardiging binnen de regionale werkgroep
huisvesting. Hiernaast blijft aandacht nodig voor de betrokkenheid van vrijwilligers en de lokale binding, zeker in het
licht van de aangegevan daling van de instroom van vrijwilligers.

16 Voorschoten

N.v.t.

17 Waddinxveen

N.v.t.

18 Zoeterwoude

N.v.t.

19 Zuidplas

N.v.t.
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Concept

B.2

1. Samenvatting Voorstel
In de ontwerp-programmabegroting VRHM 2018 is verwoord dat een separate beslisnotitie wordt
aangeboden om tot vaststelling te komen van een (actuele) Nota Reserves voor de periode 20172018. Deze Nota Reserves zal voor de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023 van Brandweer
Hollands Midden opnieuw worden geüpdatet en dient dan mede aan te sluiten op het nieuw vast te
stellen kostenniveau en de daarmee samenhangende (bedrijfsvoerings)risico’s van BHM voor de
periode 2019-2023.
Ten aanzien van het beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s zijn bestuurlijke uitgangspunten
geformuleerd. In de nota is aangegeven op welke wijze de inventarisatie en validatie van risico’s, die
ten grondslag ligt aan de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de
programmabegroting 2018, tot stand is gekomen. De uitkomsten hebben een positief effect op het
benodigde weerstandsvermogen. Tevens zijn voorstellen gedaan om tot een herijking van
bestemmingsreserves te komen.
De financiële consequenties van de actualisatie van de Nota Reserves voor de periode 2017-2018
voor het benodigd niveau van de Algemene Reserve en de bestemmingsreserves zullen door middel
van een begrotingswijziging 2017 en 2018 in het najaar van 2017 ter vaststelling worden
aangeboden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Nota Reserves VRHM
2017-2018

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

29 juni 2017

B.2

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de nota Reserves 2017-2018 vast te stellen;
a. in te stemmen met de in hoofdstuk 3 van de nota geformuleerde bestuurlijke
beleidsuitgangspunten,
b. op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en validatie het niveau van de Algemene
Reserve te verlagen van € 1.302.697 tot € 917.322 en het verschil ad € 385.375 toe te
voegen aan de Reserve Flankerend Beleid,
c. de naam van de Reserve 1e tranche efficiency te wijzigen in Reserve Taakstelling
Cebeon-norm,

d. de Reserves Specifieke Risico’s (€ 1.6 mln.), Reserve Transitieakkoord Meldkamer (€ 0.4
mln.) en Reserve GMK (€ 471.722) samen te voegen tot een Reserve Meldkamer
Hollands Midden,
e. de Reserve Maatwerkregeling FLO op te heffen en het saldo van € 90.780 toe te voegen
aan de Reserve Flankerend Beleid,
f. de Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom op te heffen en het saldo van € 142.412 te
restitueren aan de gemeenten,
g. onttrekkingen aan de Reserve Flankerend Beleid vast te stellen op basis van een
bestedingsvoorstel.
2. Het Financieel Statuut waar relevant op de Nota Reserves 2017-2018 aan te laten passen.

4. Toelichting op het besluit
4.1 Bestuurlijke beleidsuitgangspunten
De bestuurlijke beleidsuitgangspunten zijn opnieuw geformuleerd. Een belangrijke wijziging
betreft het weglaten van een onder- en bovengrens van de Algemene Reserve (en daarmee van
een aanvulling tot het niveau van de ondergrens door de deelnemende gemeenten). Dit is
gewijzigd in het uitgangspunt dat de omvang van de algemene reserve aan het begin van een
nieuwe beleidsplanperiode opnieuw wordt vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en
analyse op het gebied van de interne beheersing van de organisatie. Indien de algemene reserve
van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode hoger moet zijn dan in de voorgaande periode,
wordt dit aangevuld vanuit een positief jaarrekeningresultaat of vrijval van bestemmingsreserves.
Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode lager kan zijn dan in
de voorgaande periode, wordt het surplus in principe gecrediteerd aan de deelnemende
gemeenten op basis van hun relatieve financiële bijdrage aan de VRHM. Tenzij het Algemeen
Bestuur op basis van de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in
de begroting en jaarstukken anders besluit en het surplus toevoegt aan een of meerdere
bestemmingsreserves.
4.2 Algemene Reserve
De voorheen bepaalde weerstandscapaciteit van € 1.302.697, afgezet tegen de benodigde
weerstandscapaciteit die uit de huidige risicosimulatie voortvloeit, laat een ratio zien van 1,49. De
waardering van deze ratio duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt
de Algemene Reserve te baseren op het benodigde weerstandscapaciteit (ad € 917.322) met een
ratio van 1,0, wat een duiding kent van nog steeds een voldoende weerstandsvermogen.
Voorgesteld wordt het verschil tussen het beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit (ad
€ 385.375) toe te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid.
4.3 Reserve Flankerend Beleid
De benodigde doorontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie, de toenemende
complexiteit van het werk als ook de veranderingen voortvloeiend uit het beleidsplan resulteren
voor een aanzienlijk aantal medewerkers in een herplaatsing en benodigde her- of bijscholing.
Voor de nieuwe leidinggevenden in een leiderschapsontwikkeling rekening houdend met reductie
van het aantal leidinggevenden. Wellicht voor sommige medewerkers ook tot een
onoverbrugbaar verschil tussen de (nieuw) gestelde eisen en de aanwezige competenties.
Deze ontwikkelingen binnen de organisatie leiden ertoe dat het noodzakelijk wordt geacht dat de
organisatie over een groter budget voor flankerend beleid gaat beschikken. Voorgesteld wordt de
Reserve Flankerend Beleid te verhogen tot ongeveer € 1,0 mln. en deze verhoging te dekken uit
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de op te heffen Reserve Maatwerkregeling FLO (ad € 90.780) en verlaging van de Algemene
Reserve (ad € 375.385).
Onttrekkingen aan de Reserve Flankerend Beleid kunnen alleen worden gedaan op basis van
een bestuurlijk vastgesteld bestedingsvoorstel.
4.4 Reserve Taakstelling Cebeon-norm
De reserve was bedoeld voor het kunnen garanderen van de eerste tranche efficiencyverbetering
(Cebeon). Gezien de (financiële) onzekerheid over het daadwerkelijke realiseren van de
routekaart Cebeon wordt deze reserve (ad € 715.000) tot en met 2018 aangehouden, teneinde
gemeenten de ‘garantie’ te kunnen geven dat de routekaart Cebeon ook daadwerkelijk wordt
gerealiseerd. Daarna kan de reserve vrijvallen. Voorgesteld wordt de naam van de reserve
‘Garantie 1e tranche efficiency’ te wijzigingen in ‘Reserve Taakstelling Cebeon-norm’.
4.5 Reserve Meldkamer Hollands Midden
Voorgesteld wordt de Reserve Specifieke risico’s (ad € 1,6 mln.) en de Reserve Transitieakkoord
Meldkamer (ad € 400.000) samen te voegen onder de benaming van Reserve Meldkamer
Hollands Midden. Deze reserve blijf ingesteld omdat nog steeds onbekend is of met het Ministerie
van V&J en regionale partners tot overeenstemming kan worden gekomen over realisatie van de
afspraken uit het Transitieakkoord (frictiekosten). Anderzijds om uit eigen middelen, na besluit tot
gebruik GMK Hollands Midden als kantoorgebouw, de benodigde substantiële bouw- en
installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting uit eigen
middelen te kunnen financieren.
Daarnaast wil VRHM af van de systematiek om een jaarlijkse dotatie aan de Reserve GMK te
doen vanuit een (onzeker positief) jaarrekeningresultaat voor dekking van een sluitende
meerjarenraming in de begrotingen van het programma GMK. Voorgesteld wordt de Reserve
GMK op te heffen en het saldo (ad € 471.722) ook toe te voegen aan de Reserve Meldkamer
Hollands Midden, waardoor in deze reserve voldoende saldo aanwezig is om een sluitende
meerjarenraming in de begrotingen van het programma GMK te presenteren tot aan overgang
naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).
4.6 Reserve Maatwerkregeling FLO
Aangezien de jaarlijkse dotatie en onttrekking ongeveer gelijk zijn aan elkaar is de noodzaak tot
egaliseren van deze kosten door middel van een bestemmingsreserve niet meer aanwezig.
Voorgesteld wordt de Reserve Maatwerkregeling FLO op te heffen en het saldo (ad € 90.780) toe
te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid.
4.7 Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom
Met ingang van de begroting 2016 is voorzien in structurele financiering door gemeenten voor de
versterking van de gemeentelijke kolom door middel van een verhoging van de gemeentelijke
bijdragen. Verdere verbetering en versterking van de gemeentelijke kolom kan binnen de
begroting worden opgevangen. Voorgesteld wordt de Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom
op te heffen en het saldo (ad € 142.412) deze te restitueren aan de gemeenten.

5. Consequenties
Restitutie aan gemeenten van € 142.412.
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6. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

7. Implementatie en communicatie
De financiële consequenties van de actualisatie van de Nota Reserves voor de periode 2017-2018
voor het benodigd niveau van de Algemene Reserve en de bestemmingsreserves zullen door middel
van een begrotingswijziging 2017 en 2018 in het najaar van 2017 ter vaststelling worden
aangeboden.

8. Bijlagen
1. Nota Reserves VRHM 2017-2018

4
Agendapunt B.2 AB VRHM 29 juni 2017

.

Nota Reserves
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Nota Reserves 2017-2018
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Auteurs:
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1 Inleiding
1.1 Inleiding
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2012 is besloten de Nota Reserves 20122015 vast te stellen en in te stemmen met de in de nota opgenomen beleidsuitgangspunten.
De Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en het directieteam van
Brandweer Hollands Midden (BHM) staan voor de huidige beleidsplanperiode (VRHM 2016-2019 c.q.
BHM 2016-2018) opnieuw voor de uitdaging om een goed beeld te vormen van de mate waarin de
VRHM de mogelijke risico’s op het gebied van de interne beheersing van de organisatie onder
controle heeft.
Dit is ook een doelstelling van het Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 ‘We werken meer risicogericht.
We kennen daarom de risico’s binnen ons korps. We duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen
voor ons verdere handelen’.
Risicomanagement wordt ook voorgeschreven door wet- en regelgeving, zoals door de Commissie
BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Artikel 11 van het BBV verplicht de medeoverheden om
in de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing een inventarisatie te geven van de
risico’s en van de weerstandscapaciteit, alsmede een inventarisatie van het beleid ter zake.
Daarnaast heeft de accountant aan het Bestuur gerapporteerd dat meer sturing op risicomanagement
gewenst is en geadviseerd om bij het integraal risicomanagement tevens een fraude- en
omgevingsanalyse mee te nemen. Inzicht of de belangrijkste (bedrijfs)risico’s zijn afgedekt, heeft de
organisatie niet, aldus het accountantsverslag.
Het Directieteam van BHM heeft daarom in de vergadering van 26 april 2016 besloten tot inhuur van
het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NARIS) ter ondersteuning bij het uitvoeren van
een risico-inventarisatie- en analyse (risico’s identificeren, waarderen, prioriteren en voorstellen voor
beheersingsmaatregelen) op het gebied van de interne beheersing van de organisatie van de VRHM.
De uitkomsten daarvan zijn vertaald in een nieuwe paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing bij de programmabegroting 2018. De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd
op financieel gekwantificeerde risico’s en is mede input voor de actualisatie van de Nota Reserves
voor de periode 2017-2018. Deze Nota Reserves zal voor de nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023
van Brandweer Hollands Midden opnieuw worden geüpdatet en dient dan mede aan te sluiten op het
nieuw vast te stellen kostenniveau en de daarmee samenhangende (bedrijfsvoerings)risico’s van de
BHM voor de periode 2019-2023.
De financiële consequenties van de actualisatie van de Nota Reserves voor de periode 2017-2018
voor het benodigd niveau van de Algemene Reserve en de bestemmingsreserves zullen door middel
van een begrotingswijziging 2017 en 2018 in het najaar van 2017 ter vaststelling worden
aangeboden.
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1.2 Begrippenkader
In aanvulling op de in het Financieel Statuut VRHM gehanteerde begrippen wordt, met het oog op
een eenduidige uitleg en interpretatie van de begrippen in het kader van risicomanagement, het
begrippenkader weergegeven. Hierbij wordt met name aangesloten bij definities en
begripsomschrijvingen in het BBV.
Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur (AB/DB):
Het Algemeen Bestuur respectievelijk Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Besluit BBV:
Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, hierna afgekort tot BBV.
Reserves:
Reserves worden onderscheiden naar de algemene reserve en de bestemmingsreserves.
Reserves zijn bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten
of planmatig zijn bestemd. Reserves worden gevoed of aangewend via de resultaatbestemming, na
vaststelling van het jaarbericht en het jaarrekeningresultaat door het AB. Het AB is bevoegd om
middelen aan de reserves toe te voegen (‘dotaties’) dan wel bedragen te onttrekken aan de reserves
(‘onttrekkingen’) (artikel 54 BBV). Ook is het AB bevoegd om de bestemming van reserves te
wijzigen, nieuwe reserves in te stellen dan wel ze op te heffen.
Algemene reserve:
Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene
reserve is onderdeel van de weerstandscapaciteit.
Bestemmingsreserve:
Door het AB voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is onderdeel van het eigen vermogen
en maakt volgens het BBV in principe deel uit van de weerstandscapaciteit. Aangezien het bij de
VRHM beklemde middelen betreft, wordt deze niet tot de weerstandscapaciteit van de VRHM
gerekend. Het AB is bevoegd de bestemming te wijzigen.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de
jaarrekening. Het bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen
vermogen (artikel 42 BBV).
Onttrekkingen:
Beschikkingen over de reserves ten gunste van het resultaat.
Risico’s:
Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang. De risico’s relevant voor
het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen.
Stortingen:
Toevoegingen aan reserves. Toevoegingen aan reserves vinden plaats bij resultaatbestemming (via
mutaties reserves).
Risicomanagement:
Risicomanagement is het proces waarbij effectief wordt omgegaan met bedreigingen die invloed
hebben op de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De beslissingen die worden genomen zijn
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gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die optreden wanneer risico’s
zich voordoen.
Risicoprofiel:
Het begrip risicoprofiel staat synoniem voor de volledige beschrijving van de geïnventariseerde
risico’s. Per risico zijn oorzaak, kans en impact/gevolg beschreven en zijn de (noodzakelijk/gewenste)
beheersmaatregelen in beeld gebracht.
Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is het resultaat van de confrontatie tussen de beschikbare
weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s. Het geeft aan in hoeverre de veiligheidsregio in
staat is om de niet begrote financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen door de inzet van
eigen middelen. Eigenlijk is het weerstandsvermogen een indicator voor de robuustheid van de
programmabegroting. Een adequaat weerstandsvermogen voorkomt dat de VRHM bij elke
substantiële financiële tegenvaller bij de deelnemende gemeenten moet aankloppen en/of dat de
uitvoering van de beleidsdoelstellingen bijgesteld moeten worden om binnen het aangegeven
budgettaire kader te blijven.
Weerstandscapaciteit:
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio
beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de programmabegroting en de doelstellingen
aangepast behoeven te worden. Deze middelen bestaan volgens het BBV in principe uit de algemene
reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves, de nog niet ingevulde begrotingsruimte en de
post onvoorzien.
De bestemmingsreserves zijn echter normaliter ‘beklemd’ dat wil zeggen dat ze moeten worden
besteed voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Het AB is bevoegd om de bestemming van die
reserves te wijzigen.
Een stille reserve zou aanwezig kunnen zijn als bedrijfsmiddelen op de balans zijn verantwoord en
kunnen worden verkocht met een boekwinst. Binnen de VRHM is echter nauwelijks sprake van vrij
verhandelbare goederen zonder dat aan haar wettelijke taakstelling wordt getornd. Eventuele
boekwinst bij verkoop wordt gezien als incidentele bate ten gunste van het jaarresultaat. In de
programmabegrotingen zijn geen posten die gekwalificeerd kunnen worden als ‘niet ingevulde
begrotingsruimte’.
De post ‘onvoorzien’ is met ingang van 2018 voor het eerst opgenomen in de programmabegroting en
maakt onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. De post ‘onvoorzien’ zou mede
moeten worden gebruikt voor de vele kleinere risico’s (risico’s met een relatief kleine impact),
waardoor de risicodruk op de algemene reserve kan worden verkleind.
De VRHM kan in geval van zich manifesterende risico’s derhalve een beroep doen op de algemene
reserve en de post ‘onvoorzien’, en alleen in het uiterste geval ook op de bestemmingsreserves en de
waarborgfunctie door de gemeenten, uiteraard na besluitvorming door het AB.
Risico’s
Een risico is een onzekere en ongewenste gebeurtenis met een dermate financieel gevolg voor de
organisatie, dat extra bezuinigingen noodzakelijk worden en waardoor zelfs de realisatie van de
organisatiedoelstellingen in gevaar kan komen.
Als er zekerheid is over het optreden van een dergelijke gebeurtenis is er geen sprake meer van een
risico. De financiële gevolgen dienen op dat moment binnen de exploitatie te worden geraamd.
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Het moet dus gaan om risico’s met substantiële gevolgen. Het missen van kansen kan ook als risico
worden gezien.
Niet alle risico’s zijn even relevant voor de berekening van het weerstandsvermogen. Risico’s die
worden afgedekt door verzekeringen worden bijvoorbeeld niet meegenomen. Het eigen risico als
gevolg van schades maakt in de regel deel uit van de reguliere exploitatie. Risico’s die zich voor
kunnen doen en niet verzekerbaar zijn, worden daarentegen wel als risico meegewogen.
Ook daar waar het BBV voorschrijft om lasten in een voorziening op te nemen, is geen sprake van
risico’s.
Bij het richting geven aan het risicomanagement en de beoordeling van het gewenste
weerstandsvermogen blijven de volgende risico’s buiten beschouwing:
a. bijstand en bestrijding van rampen en crises. Uitgangspunt is dat de organisatie van de VRHM
voldoende toegerust is voor de coördinerende taak en dat de kosten voortvloeiend uit GRIP-fasen
voor last en rekening zijn van de desbetreffende gemeente(n);
b. taakstellingen die door het AB zijn aanvaard die binnen de reguliere exploitatie moeten worden
opgevangen;
c. voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving wordt
afzonderlijk gewogen waarbij wordt beoordeeld of de invoering uit de normale exploitatie kan
worden gedragen of aanvullend beleid vereist;
d. van de VRHM wordt verondersteld dat het, gezien de wettelijke opdracht en de organisatiedoelstelling, beschikt over toereikend en inzetbaar materiaal/materieel en voldoende opgeleid en
geoefend personeel; daar waar certificering en vaardigheden als normaal worden verondersteld,
mag dit niet als risico worden opgevoerd tenzij het AB dit als zodanig heeft kenbaar gemaakt.
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2 Wettelijk kader
2.1 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de begroting
de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio
beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
d. (relevante) kengetallen voor de:
- netto schuldquote
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- solvabiliteitsratio
- structurele exploitatieruimte
e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële
positie.
Bron: Artikel 9 lid 2 en artikel 11 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s wordt door middel van deze nota
vastgesteld. In de paragrafen van de jaarstukken wordt hiernaar verwezen.
De naleving van het BBV wordt getoetst door de accountant en het College van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland.

2.2 De gemeenschappelijke regeling VRHM
In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden dragen de deelnemende
gemeenten er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om
aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. De aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende
gemeenten waarborgen dan wel stellen zich garant tegen de Veiligheidsregio voor betaling van rente
en aflossing van door de Veiligheidsregio aangegane leningen en voor dekking van eventuele
exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio. Een en ander vindt plaats binnen de door
het algemeen bestuur vastgestelde kaders en procedures.
Bron: Artikel 51 (Gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, AB 26 juni 2014

2.3 Het Financieel Statuut VRHM
In hoofdstuk 8 ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ van het Financieel Statuut
Veiligheidsregio Hollands Midden 2017 wordt in artikel 8.1 verordend dat in de risicoparagraaf de
risico’s gestructureerd in kaart worden gebracht en wordt vermeld in hoeverre schade en verliezen als
gevolg van de risico’s van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden
opgevangen.
Bron: Hoofdstuk 8 Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden 2017, 16 maart 2017
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3 Bestuurlijke beleidsuitgangspunten
3.1 Bestuurlijke beleidsuitgangspunten
Ten aanzien van het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's worden onderstaande
bestuurlijke uitgangspunten gehanteerd:
1.

Risico’s kunnen het realiseren van de (beleids)doelstellingen in de weg staan. Inzicht in de
omvang en in de achtergronden van de risico’s en mogelijke (financiële) gevolgen vormen de
basis om te komen tot een optimale beheersing van de risico’s. Hierdoor, en door het aanhouden
van een noodzakelijk geacht weerstandsvermogen, is de slagvaardigheid van de organisatie
gediend. Door het vaststellen van de beleidsuitgangspunten in dit hoofdstuk en de implementatie
van risicobeleid door middel van integraal risicomanagement voldoet de VRHM aan de wettelijke
en materiële wetgeving.

2.

Uitgangspunt 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 VRHM (het vermogen van VRHM in relatie tot de exploitatie,
met in achtneming van de risico’s).

3.

Het gaat daarbij niet om het streven het vermogen sec te doen toenemen, maar als
beleidsdoelstelling om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen (bijvoorbeeld
verliezen die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard) en vooraf
te sparen – in de vorm van bestemmingsreserves – voor bepaalde uitgaven en investeringen. Dit
betekent onder andere dat het aantal reserves beperkt blijft tot de hoogstnoodzakelijke.
Reserves dienen onderbouwd te worden. De doelstelling dient helder te zijn, de noodzakelijke
omvang alsmede de wijze (en omvang) van stortingen en onttrekkingen.

4.

De weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen dienen dusdanig robuust te zijn dat de
VRHM 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 VRHM.

5.

Bovenstaande beleidsuitgangspunten betekenen dat de Veiligheidsregio Hollands Midden als
openbaar lichaam beschikt over een eigen algemene reserve als weerstandsvermogen, waarbij
ook, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, de
deelnemende gemeenten zich garant stellen voor dekking van eventuele exploitatie- of
begrotingstekorten van de Veiligheidsregio.

6.

De omvang van de algemene reserve wordt aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode
opnieuw vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en -analyse op het gebied van de
interne beheersing van de organisatie. Daarnaast wordt jaarlijks, conform het BBV, de paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken geactualiseerd.
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Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode hoger moet zijn
dan in de voorgaande periode, wordt dit aangevuld vanuit een positief jaarrekeningresultaat of
vrijval van bestemmingsreserves.
Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode lager kan zijn dan
in de voorgaande periode, wordt het surplus in principe gecrediteerd aan de deelnemende
gemeenten op basis van hun relatieve financiële bijdrage aan de VRHM. Tenzij het Algemeen
Bestuur op basis van de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
in de begroting en jaarstukken anders besluit en het surplus toevoegt aan een of meerdere
bestemmingsreserves.
7.

Ten aanzien van de bestemmingsreserves geldt dat zij worden ingezet waarvoor zij zijn
ingesteld. Er wordt volgens vastgesteld beleid in gestort c.q. daaraan onttrokken. Indien een
bestemming voor een deel komt te vervallen, wordt deze in principe gecrediteerd aan de
deelnemende gemeenten op basis van hun relatieve financiële bijdrage aan de VRHM. Tenzij
het Algemeen Bestuur op basis van de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken anders besluit en het surplus toevoegt aan een
of meerdere bestemmingsreserves.

8.

Daarnaast wordt er een actief beleid gevoerd omtrent de omvang en noodzaak voor het
aanhouden c.q. vormen van nieuwe reserves. Jaarlijks, bij de vaststelling van het jaarstukken en
de begroting, wordt nagegaan of de noodzaak tot het vasthouden van middelen nog bestaat.

9.

Een toevoeging of onttrekking aan een reserve geschiedt altijd in het kader van resultaatbestemming waartoe het Algemeen Bestuur beslist onder de volgende uitganspunten:
a. resultaten van de afzonderlijke programma’s, zowel positief als negatief, worden in eerste
instantie afgewikkeld via de reserves van de VRHM, waardoor de deelnemende gemeenten
niet worden geconfronteerd met (jaarlijkse) afrekeningen.
b. rentebaten over de reserves worden niet toegevoegd aan de reserves.
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4 Risico-inventarisatie en –validatie
4.1 Wijze totstandkoming van de risico-inventarisatie en -analyse
De VRHM acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te
maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze
besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in
verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.
De Veiligheidsdirectie van VRHM en het directieteam van BHM staan voor de huidige
beleidsplanperiode (VRHM 2016-2019 c.q. BHM 2016-2018) opnieuw voor de uitdaging om een goed
beeld te vormen over de mate waarin VRHM de risico’s op het gebied van de interne beheersing van
de organisatie onder controle heeft. Dit is ook een doelstelling van het Korpsbeleidsplan BHM 20162018 ‘We werken meer risicogericht. We kennen daarom de risico’s binnen ons korps. We duiden de
risico’s, zodat ze de basis vormen voor ons verdere handelen’.
Het Directieteam van BHM heeft op 26 april 2016 besloten tot inhuur van een gespecialiseerd extern
adviesbureau ter ondersteuning bij het uitvoeren van een risico inventarisatie- en analyse (risico’s
identificeren, waarderen, prioriteren en voorstellen voor beheersingsmaatregelen) op het gebied van
de interne beheersing van de organisatie van de VRHM.
Het stappenplan luidde als volgt:
- Stap 1 Deskresearch door NARIS
- Stap 2 Kick-off kernteam
- Stap 3 Directieteamsessie
- Stap 4 Risico-inventarisatiesessies (intake sectordirecteur, sessie per sector)
- Stap 5 Beoordeling en validatie
- Stap 6 Conceptrapportage en bespreking Directieteam
Het kernteam BHM bestaat uit:
- Robert ’t Hart / Philip van Leeuwen (NARIS)
- Hans Zuidijk
Plv. Regionaal Commandant / Directeur Concernstaf
- Ernst Breider
Concerncontroller
- Peter Kessels
Beleidsadviseur / Hoofd Veiligheidsbureau
- Anne Kraak
Beleidsmedewerker afdeling Planning, Control & Kwaliteit
- Radmer de Vries Beleidsmedewerker Kwaliteitzorgsysteem
Risico-inventarisatiesessies (Stap 4)
Per sector is een risico-inventarisatiesessie georganiseerd. Als voorbereiding hierop vond een intake
plaats met de betreffende sectordirecteur om de sessie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de
activiteiten en sturing. Per sector waren de onderliggende afdelingen vertegenwoordigd.
In elke sessie is gestart met een inleiding risicomanagement met daarin voorbeelden hoe andere
organisaties hiermee omgaan. Met beeldmateriaal zijn de deelnemers bewust gemaakt van hun
denkfouten (o.a. angst voor verlies, framing) rondom risico’s.
Om maximaal gebruik te maken van de denkkracht kregen de deelnemers aan de sessies (in
tweetallen) de beschikking over een laptop. Dit stelde hen in staat om te ‘praten’ met hun
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vingertoppen en te ‘luisteren’ met hun ogen. Deze wijze van communicatie maakte simultane,
democratische en anonieme inbreng van alle deelnemers mogelijk. De automatisering zorgt
bovendien voor een volledige vastlegging van de sessies in de vorm van automatisch gegenereerde
rapportages, welke direct na de sessies besproken konden worden. Op deze wijze zorgde het
risicoprofiel voor een goede dialoog.

4.2 Uitkomsten risico-inventarisatie / risicoprofiel
Uit de inventarisatie zijn in totaal 133 risico's in beeld gebracht (waarvan de substantiële risico’s in de
validatie zijn geclassificeerd als ‘zorgen’). In het onderstaande overzicht wordt echter alleen het
aantal risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit.
Nr., kans, effect
R84
Kans 50,00%
Max. Fin. Gevolg

Risico
Op de middellange
termijn
onvoldoende
gekwalificeerde
mensen op functies.

Gevolgen
Als gevolg van de herziening van het organisatieplan met als eis dat minimale
kwaliteiten aanwezig moeten zijn en het feit dat het bestuur de ambitie heeft om
de organisatie door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie, is het risico
aanwezig dat niet op alle formatieplaatsen voldoende gekwalificeerd personeel
aanwezig is. Dit moet dan worden ingehuurd, c.q. personeel dat niet voldoet aan
750.000
de minimale kwaliteitseisen wordt boven formatief geplaatst.
R109
Aflopen huidige cao Risico is dat de door het Bestuur toegekende indexpercentages voor 2017
(0,75%) en 2018 (1,3%) onvoldoende zijn om het eventuele effect van een CaoKans 50,00% vanaf 1 mei 2017
Max. Fin. Gevolg verschil indexering stijging te kunnen dekken.
en stijging CAO
1.000.000
R135
Financiële gevolgen Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld verliezen
die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard.
Kans 10,00% incidenten
Max. Fin. Gevolg
1.000.000
R39
Toetreding
Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld privatisering van
de bouwplantoetsing) treden marktpartijen toe op het gebied van
Kans 10,00% marktpartijen
werkzaamheden die eerder (wettelijk) door de brandweer werden verricht.
Max. Fin. Gevolg
Indien er geen mogelijkheid is dat 'de mens het werk volgt' bestaat het risico van
1.000.000
boventalligheid c.q. bovenformativiteit.
R116
Verwerving van
Het functioneren van specifieke bedrijfsmiddelen in de praktijk is in de
niet-functionele
inkoopfase soms moeilijk in te schatten, waardoor eerder op bedrijfsmiddelen
moet worden afgeschreven.
Kans 50,00% bedrijfsmiddelen
Max. Fin. Gevolg
250.000
R80
Geen of dubbel
De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van materiaal en
materieel in extreme situaties en omstandigheden kan leiden tot aanpassing van
Kans 10,00% onderhoud aan
onderhoudsconcepten die extra kosten met zich meebrengen.
Max. Fin. Gevolg installaties
Beheersmaatregel: 1. Inventarisatie installaties; 2. Inventarisatie demarcaties; 3.
Inventarisatie contracten; 4. Analyse verband installatie-demarcatie-contracten.
100.000

Totaal grote risico's: € 3.732.931
Overige risico's:
€ 475.000
Totaal alle risico's: € 4.207.931
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt
toegepast omdat het reserveren van het maximale geïnventariseerde risico bedrag (€ 4.207.931)
ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
Onderstaande tabellen tonen de resultaten van de risicosimulatie.
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Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
Percentage
Bedrag
5%
€ 25.768
10%
€ 55.974
15%
€ 87.592
20%
€ 117.957
25%
€ 149.024
30%
€ 179.622
35%
€ 209.769
40%
€ 238.806
45%
€ 273.939
50%
€ 320.684
55%
€ 378.397
60%
€ 446.285
65%
€ 517.462
70%
€ 590.593
75%
€ 664.494
80%
€ 735.376
85%
€ 812.300
90%
€ 917.322
95%
€ 1.104.376
Uit de tabel (resultaat van Monte-Carlosimulatie) volgt dat het voor 90% (norm NARIS) zeker is dat
alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 917.322 (benodigde
weerstandscapaciteit).

4.3 Beschikbare weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen:
- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover VRHM beschikt of kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
Bron: BBV (art. 11)

De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit het geheel
aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te
dekken. Per ultimo 2016 bedroeg de weerstandscapaciteit (gelijk aan de algemene reserve)
€ 1,3 miljoen. Daarnaast is in de begroting een bedrag van € 72.000 opgenomen voor onvoorziene
uitgaven.

4.4 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur
weergegeven.
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Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product

Algemene reserve
Bedrag Onvoorzien





Weerstandvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Huidige weerstandsvermogen =
Benodigde
weerstandcapaciteit

€ 1.302.697 + € 72.000
= 1.49
€ 917.322

=

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering
van het berekende ratio.
Waardering

Ratio
A
B
C
D
E
F

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

> 2.0
1.4-2.0
1.0-1.4
0.8-1.0
0.6-0.8
< 0.6

De ratio van de VRHM valt in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende weerstandsvermogen.

4.5 Wat komt voor rekening van de VRHM en wat voor gemeenten?
In deze paragraaf wordt aangegeven wat voor rekening van de VRHM komt en wat voor rekening van
de deelnemende gemeenten.
Onderdeel of aspect

Door de VRHM

Door de gemeenten

Bij begroting vastgestelde exploitatie,

Lasten en baten binnen kader van

Gemeentelijke bijdrage voldoen

incl. kosten van opleiden en trainen en

begroting organiseren

oefenen van de crisisorganisatie
kosten voortvloeiend uit GRIP-fasen
overschrijding van de exploitatie

GRIP 3 en 4 binnen exploitatie, evt.

opdracht GRIP 1 en 2 geschiedt door

met beroep op artikel 55 Wvr

de burgemeester en lokaal gedragen

opvangen binnen algemene reserve

is overschrijding hoger dan

eerst tot € 917.322 of tot maximum van

beschikbare algemene reserve, vullen

de limiet

gemeenten dit aan (art. 51 GR).
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5 Voorgestelde mutaties in de reserves 2017-2018
5.1 Mutaties in de Algemeen Reserve
(0020) Algemene Reserve
Bij het vaststellen van de Nota reserves 2012-2015 is voor de Algemene Reserve een ondergrens
bepaald van € 0,6 miljoen en een bovengrens van € 1,5 miljoen. De VRHM beschikt momenteel
(1 januari 2017) over een Algemene Reserve van € 1.302.697.
Om een goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM de risico’s op het gebied van de interne
beheersing van de organisatie onder controle heeft voor de huidige beleidsplanperioden is een risicoinventarisatie- en analyse uitgevoerd met behulp van het bureau (en software) NARIS. Op basis van
de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is dat alle risico's
kunnen worden afgedekt met € 917.322.
De voorheen bepaalde weerstandscapaciteit van € 1.302.697, afgezet tegen de benodigde
weerstandscapaciteit die uit de huidige risicosimulatie voortvloeit, laat een ratio zien van 1,49. De
waardering van deze ratio duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. Voorgesteld wordt de
Algemene Reserve te baseren op het benodigde weerstandscapaciteit (ad € 917.322) met een ratio
van 1,0, wat een duiding kent van nog steeds een voldoende weerstandsvermogen. Voorgesteld
wordt het verschil tussen het beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit (ad € 385.375) toe te
voegen aan de Reserve Flankerend Beleid.

5.2 Mutaties in de bestemmingsreserves
In de bijlagen is per reserve een overzicht gevoegd waarin alle relevante informatie is opgenomen.
Dat geldt voor het moment van vorming, het doel waarvoor zij zijn bestemd, de mutaties in de jaren
2011-2016 met een korte toelichting, en in de jaren 2017-2018.
Mutaties in de bestemmingsreserves betreffen:
1. Instellen
 N.v.t.
2. Wijzigen
 (0042) Reserve Flankerend Beleid
 (0045) Reserve Taakstelling Cebeon (v/h Reserve garantie 1e tranche efficiency)
 (0046) Reserve Meldkamer Hollands Midden (v/h Reserve Specifieke risico’s, Reserve
Transitieakkoord Meldkamer en Reserve GMK)
3. Opheffen
 (0041) Reserve Maatwerkregeling FLO
 (0081) Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom

5.3 Wijzigen bestemmingsreserves
(0042) Reserve Flankerend Beleid
Ingesteld in 2005 ad € 100.000 uit het batig resultaat 2004. In het kader van de afronding van de
implementatie van de fusie, de vorming van gemeenschappelijke meldkamer, de veiligheidsregio en
de organisatiewijziging, achtte het bestuur het noodzakelijk dat de regionale brandweer over een
budget beschikte voor flankerend beleid.
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Flankerend beleid kan worden gedefinieerd als het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen
van organisatieontwikkelingen voor de organisatie en de medewerkers op te vangen. Voorbeelden
zijn bijscholing, herplaatsingen, outplacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden voor senioren of
in uiterste gevallen het treffen van stimuleringsmaatregelen bij vertrek. De Reserve Flankerend Beleid
kan ook worden aangewend om de wettelijke financiële verplichtingen op te vangen van ontslagen
medewerkers. Het beleid is erop gericht om gelden in de Reserve Flankerend Beleid te storten als het
rekeningresultaat dit toelaat tot een maximum van (ongeveer) € 500.000 (saldo 1-1-2017 € 542.000).
Uitgangspunt is dat een en ander niet leidt tot verhoging van de inwonerbijdrage.
Diverse ontwikkelingen binnen de organisatie leiden ertoe dat het noodzakelijk wordt geacht dat de
organisatie over een groter budget voor flankerend beleid gaat beschikken. Deze
organisatieontwikkelingen zijn: doorontwikkeling sector Risicobeheersing, herziening van het
organisatieplan en leiderschapsontwikkeling.
Project doorontwikkeling RB: naar een toekomstbestendige Risicobeheersing.
Het maken van een slag van regelgericht naar risicogericht werken. Het (door)ontwikkelen en
faciliteren van dit vakmanschap vergt inzicht in benodigde competenties, inzicht in de benodigde
formatie, herziening van het functieboek en een plan voor het ontwikkelen/verkrijgen van de
benodigde competenties.
Herziening organisatieplan
Op basis van de ontwikkelingen binnen de huidige organisatie (beschreven in het beleidsplan) wordt
het 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 de organisatie. Als afgeleide van de meerjaren
doelstellingen van de organisatie en de financiële kaders, de ontwikkelingen en projecten binnen de
sectoren (bijv. Doorontwikkeling Risicobeheersing en Vakbekwaamheid 2.0) en op basis van een
gedegen evaluatie van het functioneren van de organisatie, komt er een herzien organisatieplan voor
Brandweer/Veiligheidsregio Hollands Midden. Hieronder valt:
 Evaluatie van het functioneren van de organisatie
 Hoofdstructuur
 Inrichtingsprincipes (incl. visie op leidinggeven/sturingsfilosofie)
 Fijnstructuur (functie-opbouw en formatie per organisatie-eenheid)
 Een omschrijving van de rolverdeling tussen sectoren/teams en de ‘resultaatgebieden’ per
organisatie-eenheid.
 Een kwalitatieve omschrijving van de ‘competenties’ passend bij de doelstellingen, ontwikkelingen
en gewenste rollen, op organisatie-eenheid niveau.
 Een totstandkomingsproces dat op zichzelf een bijdrage levert aan de gewenste
organisatieontwikkeling (bijv. door bewustwording van ieders taak/rol/competenties).
Leiderschapsontwikkeling
Geformuleerde doelstellingen voor het leiderschapsprogramma zijn:
 Leiderschap creëren dat past bij de omvang van de organisatie
 Aan wie je leiding geeft, is bepalend voor wat je moet kunnen
 Van vakmanschap naar leiderschap
 Iedereen kent zijn rol en kan ernaar handelen
De benodigde doorontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie, de toenemende
complexiteit van het werk als ook de veranderingen voortvloeiend uit het beleidsplan resulteren voor
een aanzienlijk aantal medewerkers in een herplaatsing en benodigde her- of bijscholing. Voor de
nieuwe leidinggevenden in een leiderschapsontwikkeling rekening houdend met reductie van het
aantal leidinggevenden. Wellicht voor sommige medewerkers ook tot een onoverbrugbaar verschil
tussen de (nieuw) gestelde eisen en de aanwezige competenties.
Deze ontwikkelingen binnen de organisatie leiden ertoe dat het noodzakelijk wordt geacht dat de
organisatie over een groter budget voor flankerend beleid gaat beschikken. Voorgesteld wordt de
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Reserve Flankerend Beleid te verhogen tot ongeveer € 1,0 mln. en deze verhoging te dekken uit de
op te heffen Reserve Maatwerkregeling FLO (ad € 90.780) en verlaging van de Algemene Reserve
(ad € 375.385).
Onttrekkingen aan de Reserve Flankerend Beleid kunnen alleen worden gedaan op basis van een
bestuurlijk vastgesteld bestedingsvoorstel.

(0045) Reserve Taakstelling Cebeon-norm (Reserve garantie 1e tranche efficiency)
Ingesteld in 2012 voor een bedrag van € 715.000, bij vaststelling resultaatbestemming Jaarbericht
2011, voor het kunnen garanderen van de uitkering 1e tranche efficiency.
Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) heeft het
(Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om “een beleid te ontwikkelen
waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kunnen worden gerealiseerd
voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak”.
Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart Cebeon’ en het referentiebudget
als de ‘Cebeon-norm ’. De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeonnorm zijn gemaakt tot en met 2018.
Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenst referentiebudget
(kostenniveau) gehanteerd. Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget
voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit
referentiebudget (Cebeon-norm), zijnde een bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe
organisatie als bezuinigingsopdracht mee.
De routekaart Cebeon bestaat uit drie fasen:
1. Periode 2010-2012 5,0% bestuurlijk taakstellende efficiencyopdracht
2. Periode 2013-2015 5,0% additionele efficiencywinst door versneld versterken
gewenste en noodzakelijke organisatiekracht en verhoging bijdrage
gemeenten met een lagere bijdrage dan de Cebeon-norm
3. Periode 2016-2018 6,6% door implementatie programma Meer-Anders-Minder
De reserve was bedoeld voor het kunnen garanderen van de eerste tranche efficiencyverbetering
(Cebeon). Gezien de (financiële) onzekerheid over het daadwerkelijke realiseren van de routekaart
Cebeon wordt deze reserve (ad € 715.000) tot en met 2018 aangehouden, teneinde gemeenten de
‘garantie’ te kunnen geven dat de routekaart Cebeon ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarna
kan de reserve vrijvallen. Voorgesteld wordt de naam van de reserve ‘Garantie 1 e tranche efficiency’
te wijzigingen in ‘Reserve Taakstelling Cebeon-norm’.
(0046) Reserve Meldkamer Hollands Midden (Reserve Specifieke risico’s / Reserve
Transitieakkoord Meldkamer / Reserve GMK)
Reserve Specifieke risico’s
Ingesteld in 2012 voor een bedrag van € 1,6 mln., bij vaststelling resultaatbestemming Jaarbericht
2011, voor het opvangen van de doelmatigheidstaakstelling van het rijk om de afspraken uit het
Beleidsplan 2012-2015 te kunnen realiseren. Daarnaast was nog onbekend in hoeverre de
samenvoeging van de meldkamers Haaglanden-Hollands Midden transitie-, frictie- of
desintegratiekosten met zich meebrengt. Voor deze twee aspecten is een specifieke risico-reserve
gevormd.
Reserve Transitieakkoord Meldkamer
Ingesteld in 2013 voor een bedrag van € 400.000, bij vaststelling resultaatbestemming Jaarbericht
2012, voor dekking van het deel van de achterblijvende materiële kosten van de meldkamer. In het
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concept landelijke Transitieakkoord Meldkamers (afspraken tussen de minister van Veiligheid en
Justitie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Defensie, de
voorzitters van de veiligheidsregio’s en de directeuren van de Regionale Ambulancevoorzieningen) is
afgesproken dat de veiligheidsregio’s hun deel van de achterblijvende materiële kosten van de
meldkamers mede dekken uit de eenmalige BDuR-uitkering (decembercirculaire 2012) van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze eenmalige BDuR-uitkering 2012 bedraagt € 400.000 en
was nog niet bestemd.
Decembercirculaire BDuR 2012: ‘de veiligheidsregio’s maken een organisatieverandering door die
samenhangt met de regionalisering van de gemeentelijke brandweer. Dit is een ingrijpend proces en
er zijn flinke incidentele kosten mee gemoeid. In de regiogesprekken 2012 en in brieven laten de
regio’s merken dat de financiële situatie knelt. Naast uiteraard alle werkzaamheden in het kader van
de implementatie van de wet, zoals de planvorming, zijn de regio’s bezig met onder meer het
opstellen van convenanten met vitale sectoren en continuïteitsplannen ICT. Ook de invoering van
NL-alert, de implementatie van het advies van de bestuurlijke werkgroep Bovenregionale
Samenwerking en de Organisatie van de meldkamer vergen het nodige van de regio’s. Het zijn
voorbeelden van de inspanningen die de regio’s doen. Daarvoor wil de Minister van V&J de regio’s
financieel tegemoetkomen. Alle veiligheidsregio’s wordt een eenmalige gelijke bijdrage van € 400.000
toegekend op grond van artikel 8, derde lid, van het Besluit veiligheidsregio’s’.
GMK Hollands Midden
Bij de bestuurlijke besluitvorming tot bouw van de GMK/RCC hebben 4 besturen (Politie, Regionale
Brandweer, GHOR en CPA) zich garant gesteld voor de exploitatielasten gedurende een periode van
40 jaar. Partijen blijven naar de mening van de VRHM daarmee aansprakelijk voor de frictiekosten
gedurende de volledige resterende periode. Met andere woorden: de huurovereenkomst is er één
voor bepaalde tijd met een looptijd van 40 jaar. Immers, wat vastgelegd is dat partijen ten aanzien
van het gebouw een gebruik van 40 jaar in gedachten hadden, waarbij de inrichting voor 20
(installaties) of 10 jaar (inventaris) moest worden gebruikt. Dit alles om de kosten ervan te kunnen
dekken door middel van wat “gegarandeerde huren” is genoemd.
Transitieakkoord meldkamer van de toekomst
De afgesproken landelijke kaders zijn vastgelegd in het transitieakkoord “Meldkamer van de
toekomst”. In dit document zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die eenieder vanuit zijn eigen rol
en verantwoordelijkheid levert in de transitiefase aan de samenvoeging van meldkamers en de
totstandkoming en werking van de LMO.
 Wat is opgenomen in het Transitieakkoord over ‘Achterblijvende materiële kosten’.
Voor verdeling van de transitiekosten wordt onderstaande verdeelsleutel gehanteerd die is gebaseerd
op het landelijk gemiddelde van de verdeelsleutels die nu binnen de huidige meldkamers wordt
gehanteerd:
Verdeelsleutel rapportage
Deloitte (juni 2011)
Politie/VenJ
54,5 %
RAV’s/VWS
22,5 %
Brandweer/VB 21
%
KMar/Def
1 á 2%
Totaal:
100 %
 Hoe kunnen de achterblijvende materiële kosten voor de GMK Hollands Midden worden berekend?
Het Transitieakkoord geeft hiervoor geen formule.
Een objectieve berekeningswijze is volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) om
hiervoor het verschil te berekenen tussen de boekwaarde en de marktwaarde. VRHM heeft hiertoe
DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs opdracht gegeven om de marktwaarde van het GMK-gebouw te
taxeren. De getaxeerde marktwaarde van het GMK-gebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De
boekwaarde (31 december 2015) bedraagt € 6.074.821. Naar de mening van de VRHM bedragen

29 juni 2017
B.2.1 bijlage Nota Reserves 2017-2018

Pagina 16

daarmee de frictiekosten (‘achterblijvende materiële kosten’) voor de GMK Hollands Midden
€ 4,0 mln.
Conform het Transitieakkoord wordt voor de verdeling hiervan onderstaande verdeelsleutel
gehanteerd:
Conform verdeelsleutel rapportage
%
in mln. €'s
Politie/VenJ
54,5%
€ 2,2
RAV’s/VWS
22,5%
€ 0,9
Brandweer/VB
21,0%
€ 0,8
KMar/Def
2,0%
€ 0,1
Totaal
100,0%
€ 4,0

Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 4,0 mln. wordt de
waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2.0 mln. Hierdoor kan een
besluit worden genomen om het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord te gebruiken als
kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen
en investeringen ten behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.
VRHM is ambtelijke en bestuurlijk in overleg met het Ministerie van V&J om tot overeenstemming te
komen over nakoming van de afspraken uit het Transitieakkoord. Daarna volgen afspraken met de
partners Politie en RDOG (GHOR en RAV).
Reserve GMK
Ingesteld in 2010 voor een bedrag van € 200.000, bij vaststelling resultaatbestemming Jaarbericht
2009, ter dekking van de voorziene exploitatietekorten in 2010 en 2011.
Na de eerste integrale beheersbegroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de
opvolgende begrotingen vastgesteld op basis van indexcijfers. De werkelijke loonkosten zijn echter
vanaf 2008 hoger dan de begrote kosten. De stijging (cumulatief 15%) is met name het gevolg van de
politie Cao 2008-2011, waaronder de meeste medewerkers vielen. Voor de jaren 2008 en 2009 is het
tekort onder de kolommen opgelost, waarbij de politie een groot deel van de extra kosten heeft
gedragen.
Voor de opstelling van de begroting 2011 is de begroting van 2010 herijkt op basis van
loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. Bij
de herijking bleek dat aan de uitvoering van het programma GMK substantiële en structurele
meerkosten waren verbonden. Door de beheerder werden maatregelen voorgesteld die de
meerkosten enigszins terugbrachten. De Veiligheidsdirectie besloot om de GMK-begroting
(bestuurlijk) niet aan te laten passen, omdat invoering van Multidisciplinaire Intake (MDI) zowel
kwaliteit- als efficiëntiewinst (op termijn € 300.000) zou opleveren, aldus de uitkomst van de
Businesscase MDI. Bij de resultaatbestemming 2009 is een bestemmingsreserve gevormd van
€ 200.000 ter dekking van voorziene exploitatietekorten in 2010 en 2011 op het programma GMK. In
2010 was er geen sprake van extra kosten. Er hoefden dus geen gelden te worden onttrokken aan de
bestemmingsreserve van de veiligheidsregio. De politie Hollands Midden heeft in 2010 zelfs een
bescheiden reservering gemaakt. De werkelijke kosten kwamen in 2011 weer boven de formeel
goedgekeurde begroting uit. Deze extra (loon)kosten zijn gedekt uit de in 2010 door de politie
gemaakte reservering.
De verwachting was evenwel dat MDI medio 2013 volledig zou zijn geïmplementeerd. Het perspectief
op de ontwikkelingen binnen de GMK HM is in 2012 echter ingrijpend gewijzigd door de
ontwikkelingen op het gebied van de vorming van de Nationale Politie (en daarbinnen de regionale
eenheid Den Haag), een landelijke meldkamerorganisatie en de oplevering begin 2013 van het
nieuwbouwcomplex ‘De Yp’ ten behoeve van Politie Haaglanden in de Haagse wijk Ypenburg, waar
de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden werd ondergebracht. In het verlengde van het
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kabinetsbesluit om het aantal meldkamers landelijk terug te brengen tot tien (welk uitgangspunt
tevens is vastgelegd in de Politiewet 2012), werd besloten om de meldkamer in ‘De Yp’ te
bestemmen tot gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de regionale eenheid Den Haag
(brief 12-10770 d.d. 25 september 2012, J.J. van Aartsen en drs. H.J.J. Lenferink aan drs. H.B.
Eenhoorn). Deze nieuwe meldkamer is voor alle kolommen en voor het gehele verzorgingsgebied
van de (politie)eenheid Den Haag operationeel. Inzet was en is dat na samenvoeging op termijn
wordt gekomen tot een multidisciplinaire intake op basis van een geprotocolleerd uitvraagsysteem. In
het transitieakkoord is de afspraak gemaakt dat, om de reikwijdte van de uitvraag door de
multidisciplinaire centralist te bepalen op basis van onafhankelijke data en pilots, de effecten van de
multidisciplinaire intake worden getest.
De politie (Hollands Midden) factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde
‘gekorte herijkte’ beheersbegroting en stuurde na afloop van het kalenderjaar eventueel een
aanvullende factuur, waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende
bezetting plaatsvindt.
De facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de politie ligt (nog steeds) hoger dan de
begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). In de programmabegrotingen van de GMK
is wel tijdelijke dekking voorzien voor facturering op basis van de ‘gekorte herijkte beheersbegroting’
en de additioneel benodigde gelden voor de extra bezetting op de GMK (voor de jaren 2012, 2013 en
2014). Dit door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde
bestemmingsreserves (Reserve GMK en Tijdelijke Capaciteit GMK).
In 2014 is aan de Reserve GMK € 113.209 onttrokken. Aan de bestemmingsreserve Tijdelijke
Capaciteit GMK is niets onttrokken. Het saldo van de Reserve GMK ad € 86.791 was echter
onvoldoende om de hogere facturering van de beheersbegroting te dekken uit de inwonerbijdragen
voor de planperiode 2016–2019. In de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2014 werd
voorgesteld de Reserve GMK in 2015 te verhogen met € 351.137 (4 jaren - 2016-2019 - tekort à
€ 109.482 -/- saldo ad € 86.791) door overheveling vanuit de opheffing van de Reserve Tijdelijke
Capaciteit GMK (ad € 241.071) en het resterend saldo (ad € 110.066) te dekken uit bestemming (van
een deel) van het jaarrekeningresultaat van 2014.
Bij de bestemming van het jaarresultaat 2015 werd in 2016 wederom eenmalig extra € 109.482 in de
reserve gestort, teneinde ook voor 2020 deze extra kosten te kunnen dekken. Met het oog op de
opstelling van de programmabegroting 2018 respectievelijk meerjarenramingen 2019-2021 is het
saldo van de bestemmingsreserve GMK onvoldoende om de hogere facturering te dekken uit de
inwonerbijdragen tot en met het jaar 2021. Dit vraagt om een aanvullende dekking van € 149.884.
Voorgesteld is het bedrag dat nodig is voor het jaar 2021 ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2016.
Door de heroriëntatie vorming landelijke meldkamer worden de regionale meldkamers eerst
samengevoegd, met als resultaat dat er uiteindelijk tien meldkamerlocaties zijn. Partijen behouden tot
het moment van financiële overdracht hun budget voor de instelling (veiligheidsregio’s) en
instandhouding (alle partijen) van de meldkamers. Zolang het definitieve jaar van overdracht niet
bekend is, continueert de VRHM het programma GMK in de programmabegrotingen en
meerjarenramingen.
Voorgesteld wordt de Reserve Specifieke risico’s (ad € 1,6 mln.) en de Reserve Transitieakkoord
Meldkamer (ad € 400.000) samen te voegen onder de benaming van Reserve Meldkamer Hollands
Midden (totaal € 2,0 mln.). Deze reserve blijf ingesteld omdat nog steeds onbekend is of met het
Ministerie van V&J en regionale partners tot overeenstemming kan worden gekomen over realisatie
van de afspraken uit het Transitieakkoord (frictiekosten). Anderzijds om uit eigen middelen, na besluit
tot gebruik GMK Hollands Midden als kantoorgebouw, de benodigde substantiële bouw- en
installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting uit eigen middelen
te kunnen financieren.
Daarnaast wil de VRHM af van de systematiek om een jaarlijkse dotatie aan de Reserve GMK te
doen vanuit een (onzeker positief) jaarrekeningresultaat voor dekking van een sluitende
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meerjarenraming in de begrotingen van het programma GMK. Voorgesteld wordt de Reserve GMK op
te heffen en het saldo (ad € 471.722) ook toe te voegen aan de Reserve Meldkamer Hollands
Midden, waardoor in deze reserve voldoende saldo aanwezig is om een sluitende meerjarenraming in
de begrotingen van het programma GMK te presenteren tot aan overgang naar de Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO).

5.4 Opheffen bestemmingsreserves
(0041) Reserve Maatwerkregeling FLO
In 2003 werd al een reserve gevormd (ad € 50.000) voor het afdekken van toekomstige lasten voor
het afschaffen van het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Veel brandweermedewerkers hadden tot
2006 recht op functioneel leeftijdsontslag. Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor de
medewerkers werkzaam in een bezwarende functie die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLOovergangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers staat na 20 dienstjaren de tweede loopbaan
centraal. Aan officieren in regionale dienst is in 2006 ook een (maatwerk) FLO-overgangsregeling
aangeboden. De hieruit voortvloeiende lasten zijn voor 25 jaar berekend en bedragen gemiddeld €
100.000 per jaar.
Jaarlijks worden uit deze reserve de kosten gedekt die voortvloeien uit de Maatwerkregeling
Functioneel Leeftijdsontslag voor de regionale officieren. Het betreft een egalisatiereserve, de reserve
wordt jaarlijks gevoed met een (min of meer) gelijk bedrag als de onttrekking.
Aangezien de jaarlijkse dotatie en onttrekking ongeveer gelijk zijn aan elkaar is de noodzaak tot
egaliseren van deze kosten door middel van een bestemmingsreserve niet meer aanwezig.
Voorgesteld wordt de Reserve Maatwerkregeling FLO op te heffen en het saldo (ad € 90.780) toe te
voegen aan de Reserve Flankerend Beleid.
N.B. Wellicht dat in het kader van het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017 en de
financiële consequenties daarvan, vanaf 2018 een egalisatiereserve nodig mocht blijken. Dit is
afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming dit jaar.

(0081) Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom
Ingesteld in 2013 voor een bedrag van € 295.000, bij vaststelling resultaatbestemming Jaarbericht
2012, ter versterking van de gemeentelijke kolom als één van de prioriteiten uit het regionaal
beleidsplan 2012-2015. Voor de uitvoering van deze prioriteit was echter niet voorzien in structurele
financiering door de gemeenten.
Om invulling te geven aan deze beleidsprioriteit was een aantal ontwikkelingen noodzakelijk c.q. in
gang gezet. Tevens waren er ontwikkelingen op landelijk niveau, die financieel door vertaald werden
naar de veiligheidsregio’s en voor rekening kwamen van de gezamenlijke gemeenten.
Het ging hierbij om de volgende onderwerpen:
1. nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg
2. professionalisering crisiscommunicatie
3. versterking algemeen Opleiden-Trainen-Oefenen Oranje Kolom
4. kosten 2014 uitvoering landelijke afspraken Bovenregionale crisisbeheersing n.a.v. besluit landelijk
Veiligheidsberaad
5. kosten 2014 uitvoering landelijke afspraken Slachtofferregistratiesysteem SIS n.a.v. besluit
landelijk Veiligheidsberaad
Met ingang van de begroting 2016 is voorzien in structurele financiering door gemeenten voor de
versterking van de gemeentelijke kolom door middel van een verhoging van de gemeentelijke
bijdragen. Verdere verbetering en versterking van de gemeentelijke kolom kan binnen de begroting
worden opgevangen. Voorgesteld wordt de Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom op te heffen
en het saldo (ad € 142.412) deze te restitueren aan de gemeenten.
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6 Bijlage 1. Overzicht van de reserves
Voor de periode 2017-2018 kent de VRHM reserves voor:
1

Het opvangen van algemene bedrijfsvoeringsrisico’s (bufferfunctie).
Deze reserves zijn bedoeld om onverwachte en substantiële uitgaven op te kunnen vangen
die samenhangen met calamiteiten of niet voorziene tekorten op de reguliere exploitatie:
0020 Algemene Reserve

2

Het opvangen van operationele kosten (bestedingsfunctie).
Het betreft dekking voor (toekomstige) specifieke kosten van de operationele bedrijfsvoering,
waarvoor in het verleden een reservering is gemaakt:
0030 Reserve Multi Samenwerken loont
0032 Reserve Multi LCMS
0042 Reserve BW Flankerend beleid
0046 Reserve BW Meldkamer Hollands Midden

3

Het opvangen van specifieke bedrijfsvoeringsrisico’s (bufferfunctie).
Het betreft reserves met het oog op het voor de deelnemende gemeenten kunnen
garanderen dat specifieke, toekomstige ontwikkelingen binnen en/of buiten de organisatie die
de bedrijfsvoering van de VRHM raken, niet ten laste komen van de gemeenten:
0045 Reserve BW Taakstelling Cebeon

4

Het opvangen van kosten in verband met het versnellen en versterken van het
regionaliseringsproces van Brandweer HM (bestedingsfunctie).
Het gaat hierbij om het gericht beschikbaar kunnen stellen van middelen voor de opbouw van
de nieuwe organisatie met het oog op het versneld behalen van structurele efficiencywinst,
alsmede voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het behalen
van structurele effectiviteitswinst:
0040 Reserve BW Kwaliteitsprojecten
0047 Reserve BW Versnelde organisatieopbouw
0048 Reserve BW Nieuwe Brandweerconcepten

Hieronder wordt per reserve het doel, het bestedingsverloop en eventuele bijzonderheden
aangegeven. De gegevens zijn opgesteld met gebruikmaking van de vastgestelde jaarrekeningen
2011-2016, de vastgestelde programmabegroting 2017 en de ontwerp-programmabegroting 2018.
Eén opmerking tot slot: alle bedragen zijn afgerond en uitgedrukt x € 1.000.
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Naam
Functie
Programma
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0020) Algemene reserve
Opvang algemene bedrijfsvoeringsrisico’s
Alle
1 januari 2006
Niet van toepassing
Min. € 917.322

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Voorzien in een algemeen weerstandsvermogen voor de VRHM.
- Voorzien in dekking van onverwachte tegenvallers en calamiteiten.
- Voorzien in dekking van incidentele tekorten in begroting of jaarrekening.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. Grondslag voor de omvang van de algemene reserve is de algemene risicoanalyse 2017. De algemene reserve heeft een
bufferfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Indien de omvang daalt tot onder het minimum, voeding bij bestemming van het jaarrekeningresultaat of vrijval van
bestemmingsreserve(s) door het Algemeen Bestuur, en wel prioritair, dat wil zeggen vóór eventuele dotaties aan andere
reserves of restitutie.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
333
1.000
1.396
1.500
1.303
1.303
1.303
917

Mutaties
in het jaar
+667
+396
+104
-197
-386
-

Eind van
het jaar
1.000
1.396
1.500
1.303
1.303
1.303
917
917

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010 en opheffing Alg. reserve GHOR
Instelling Res. Opleiding OvDG, resultaat GHOR
Aanvulling weerstandsvermogen tot max. € 1,5 mln.
Overdracht reserves GHOR en aframen programma GMK
Nieuwe norm. Overheveling naar Reserve Flankerend Beleid

Beleidsmatig
In 2011 is het saldo van de toenmalige reserve GHOR toegevoegd aan de Algemene Reserve (€ 442.000). In 2014 is bij de
ontvlechting van het programma GHOR het GHOR-deel in de Algemene reserve verrekend met de RDOG. Het toenmalige
maximum aan de algemene reserve van € 1,5 miljoen is tegelijkertijd verlaagd tot € 1,3 miljoen.
Het niveau van de algemene reserve is in overeenstemming gebracht met de uitkomsten van de risicoanalyse 2017. Het
surplus is toegevoegd aan de reserve Flankerend Beleid.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
De algemene reserve is geen bestemmingsreserve en kent geen tijdslimiet.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Geen buffercapaciteit aanwezig bij (grote) financiële tegenvallers, waardoor een beroep moet worden gedaan op de
deelnemende gemeenten.
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Naam
Functie
Programma
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0030) Samenwerken Loont
Opvang operationele kosten
Alle
2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Ter dekking van projectkosten in het kader van multidisciplinaire samenwerking.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve Samenwerken Loont heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat, c.q. vaststelling van de programmabegroting, door het Algemeen Bestuur.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
315
897
777
740
708
703
538

Mutaties
in het jaar
+315
+582
-120
-37
-32
-5
-165
-165

Eind van
het jaar
315
897
777
740
708
703
538
373

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010
Resultaatbest. 2011; opleiden crisis- en risicocommunicatie
Opleiden crisis- en risicocommunicatie; Geen Nood bij Brand
Opleiden crisis- en risicocommunicatie; Geen Nood bij Brand
Opleiden crisis- en risicocommunicatie; Evenementenveiligheid
Opleiden crisis- en risicocommunicatie
Vakbekwaam houden IM-functionarissen; MDOTO; GEO MDI
Vakbekwaam houden IM-functionarissen; MDOTO; GEO MDI

Beleidsmatig
De prognose van de mutaties is gebaseerd op het actuele bestedingsvoorstel dat door de Veiligheidsdirectie, als adviesorgaan voor de multidisciplinaire samenwerking, is vastgesteld. Dit betreft: In 2016/17 zijn de volgende projecten gepland:
MDOTO-ondersteuning (€ 30.000); Evenementenveiligheid (€ 20.000) en Opleiden en Oefenen informatiemanagers (R)BT,
ROT, COPI (€ 50.000). De voorstellen lopen door tot in 2020.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Voor de periode 2017-2018 wordt de reserve gebruikt ter dekking van beleidsvoornemens uit het Regionaal Beleidsplan
2016-2019. Deze zijn nader uitgewerkt in het ‘Overzicht voorstellen Samenwerken Loont 2017’.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Genoemde voorstellen zullen dan volledig uit de begroting moeten worden gedekt.
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Naam
Functie
Programma
Ingesteld op

(0032) Multiteam / LCMS
Opvang operationele kosten
Alle
2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010 (voortzetting van de reserve
Netcentrisch Werken)
31 december 2018

Einddatum
Limiet

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Ter dekking van de migratiekosten van het MultiTeam-systeem naar LCMS.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve Multiteam/LCMS heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat, c.q. vaststelling van de programmabegroting, door het Algemeen Bestuur.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
141
166
166
166
166
101
78
27

Mutaties
in het jaar
+25
-65
-23
-51
-27

Eind van
het jaar
166
166
166
166
101
78
27
-

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010

Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT
Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT
Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT
Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT

Beleidsmatig
Tussen 2011 en 2014 hebben zich geen migratiekosten van het MultiTeam- naar het LCMS-systeem voorgedaan. Wel bleek
grote behoefte aan het versterken van het informatiemanagement rond LCMS. Met ingang van 2014 is de bestemming
derhalve verbreed en gericht op het opleiden en toerusten van de informatiemanagers binnen de VRHM.
Aan de reserve worden uitgaven onttrokken ten behoeve van opleidingen, certificering/examinering en hardware ten
behoeve van de informatiemanagers en –coördinatoren COPI en ROT. Mogelijk wordt eenzelfde traject ingezet voor
gemeentelijke informatiemanagers. Het traject is eind 2014 van start gegaan en zal nog doorlopen tot in 2018, waarna de
reserve kan worden afgesloten. De kosten van opleidingen worden daarna structureel in de begroting opgenomen.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Zie de toelichting onder punt 4.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
N.v.t.
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Naam
Functie
Programma
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0042) Flankerend Beleid
Opvang operationele kosten
Brandweer
1 januari 2006

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Voor het opvangen van negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen voor de organisatie en haar medewerkers.
Voorbeelden zijn bijscholing, herplaatsingen, outplacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden voor senioren of in
uiterste gevallen het treffen van stimuleringsmaatregelen bij vertrek. Ook de kosten van oud-personeelsleden (UWV)
kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.De benodigde doorontwikkeling van de organisatie naar een
netwerkorganisatie, de toenemende complexiteit van het werk als ook de veranderingen voortvloeiend uit het beleidsplan
resulteren voor een aanzienlijk aantal medewerkers in een herplaatsing en benodigde her- of bijscholing. Voor de nieuwe
leidinggevenden in een leiderschapsontwikkeling rekening houdend met reductie van het aantal leidinggevenden. Wellicht
voor sommige medewerkers ook tot een onoverbrugbaar verschil tussen de (nieuw) gestelde eisen en de aanwezige
competenties.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve Flankerend Beleid Brandweer heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat door het Algemeen Bestuur. Onttrekking op basis van door AB vastgesteld
bestedingsvoorstel.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
381
383
397
497
542
542
542
1.019

Mutaties
in het jaar
+2
+14
+100
+45
+476
-

Eind van
het jaar
383
397
497
542
542
542
1.019
1.019

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010
Resultaatbestemming 2011
Resultaatbestemming 2012
Resultaatbestemming 2013

Aanvulling uit Alg. Reserve en reserve FLO.

Beleidsmatig
In 2017, bij de nieuwe Nota Risico's en Reserves 2017-2018, is het surplus uit de Algemene reserve en het saldo van de
reserve FLO toegevoegd aan deze reserve. Tegelijk is de bestemming verbreed: Herziening Organisatieplan, Leiderschapsontwikkeling, doorontwikkeling RB.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Als gevolg van organisatieontwikkelingen zullen zich ook in de toekomst frictiekosten blijven voordoen. In 2017 wordt het
nieuwe organisatie- en formatieplan bekend; eventuele frictiekosten die zich hierbij voordoen, kunnen ten laste van deze
reserve worden gebracht.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
De frictiekosten zullen dan ten laste komen van de reguliere begroting.

Naam

(0045) Taakstelling Cebeon
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Functie
Programma
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Opvang specifieke bedrijfsvoeringsrisico’s
Alle
2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011
Max. € 715.000

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
De reserve is een voortzetting per 29 juni 2017 van de reserve ‘1e tranche efficiency (Cebeon)’. De looptijd is in 2014
verlengd tot en met 2018 teneinde ook de realisatie van de 2e en 3e tranche efficiency (Cebeon) te kunnen garanderen.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon heeft een bufferfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Eenmalige voeding, eventueel aangevuld met resultaatbestemmingen.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
715
715
715
715
715
715

Mutaties
in het jaar
+715
-715

Eind van
het jaar
715
715
715
715
715
715
-

Toelichting op de mutaties

Bestemming heroverwegen

Beleidsmatig
Geen wijzigingen. Indien de Cebeonroute conform doelstelling en programmabegroting 2018 wordt gerealiseerd, kan aan
het bedrag een nieuwe bestemming worden gegeven.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
De taakstellingen in het kader van de ‘route naar Cebeon’ vormen een traject dat is ingezet in 2010 en doorloopt tot 2018,
in drie tranches van telkens drie jaar. De organisatieopbouw van de VRHM, die er mede op gericht is de Cebeonnorm te
halen door middel van het verbeteren van de efficiency, loopt daarmee parallel. Eind 2018 kan de reserve derhalve
vrijvallen of worden herbestemd.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Het eventueel niet kunnen realiseren van de voorgenomen efficiencyverbeteringen leidt tot hogere kosten dan volgens de
Cebeonnorm is toegestaan. Deze hogere kosten zullen dan ten laste komen van het jaarresultaat, met het risico van
begrotingstekorten. Daarnaast wordt verwacht, dat de Cebeonnorm in het kader van de herijking van de rijks- en
gemeentelijke bijdragen zal leiden tot aanvullende taakstellingen, die mogelijk eveneens niet (tijdig) kunnen worden
opgevangen.
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Naam
Functie
Programma
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0046) Meldkamer Hollands Midden
Opvang operationele kosten
Alle
2017, bij vaststelling Nota Reserves 2017-2018
Bij gereedkomen van de verbouwing van ‘Leiden-Zuid’

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Voortzetting van de reserves ‘ Specifieke risico’s’, ‘Transitieakkoord Meldkamer’ en ‘Reserve GMK’. De risico-inventarisatie
van 2017 heeft uitgewezen, dat de VRHM met betrekking tot de overdracht van de meldkamer geen risicodrager is. Ook de
realisatie van de beleidsvoornemens over 2016-2018 in het licht van de BDUR-ontwikkeling wordt niet langer gezien als een
risico. Uit de samenvoeging van de meldkamers vloeit echter wel de noodzaak voort tot verbouwing van de oude
meldkamer in Leiden-Zuid tot kantoorruimte. Om deze kosten (gedeeltelijk) te kunnen dekken, is de bestemming van de
oude reserve ‘Specifieke risico’s’ gewijzigd. Tevens kunnen uit deze reserve eventuele tekorten op het programma GMK
worden gedekt.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve ‘Meldkamer Hollands Midden’ heeft voornamelijk een bestedingsfunctie en daarnaast een
bufferfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Eenmalig, eventueel aangevuld met resultaatbestemmingen.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
2.472

Mutaties in
het jaar
1.600
+400, +472
-

Eind van
het jaar
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
2.472
2.472

Toelichting op de mutaties

Eenmalige voeding bij resultaatbestemming 2011.

Samenvoeging met reserves ‘Transitie meldkamer’ en ‘GMK’.

Beleidsmatig
Zie punt 1.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Het is thans nog niet bekend wanneer de verbouwing van het pand ‘Leiden-Zuid’ zal gaan plaatsvinden.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Een hogere belasting van de exploitatie als gevolg van hogere kapitaallasten, met als eventueel gevolg exploitatietekorten.
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Naam
Functie
Programma
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0040) Kwaliteitsprojecten
Versnellen en versterken van het regionaliseringsproces
Brandweer
2011, bij vaststelling Jaarbericht 2010

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Ter dekking van projectkosten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie en haar
dienstverlening.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve kwaliteitsprojecten heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat, c.q. vaststelling van de programmabegroting, door het Algemeen Bestuur.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar

Begin van
het jaar

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.043
1.029
806
606
454
219
113

Mutaties
in het jaar
+1.043
-14
-223
-200
-152
-235
-106
-113

Eind van
het jaar
1.043
1.029
806
606
454
219
113
-

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010 en voeding uit oude reserves
Project BI-scan
Project Facilitair 2.0; Project DBK/RIS
Project Facilitair 2.0
Project Facilitair 2.0
Project Vakbekwaamheid 2.0; Project Ademlucht
Project Vakbekwaamheid 2.0 (claim)

Beleidsmatig
Geen wijzigingen.
Bij de regionalisatie zijn de kwaliteitsmanco-gelden in deze reserve gestort, teneinde daar waar nodig de kwaliteit van de
Brandweer Hollands Midden op peil te brengen. Vanaf 2013 worden de kosten van inhuur van project(bege)leiding en
implementatie m.b.t. de verbeteringsprogramma’s ten laste van deze reserve gebracht.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Zie de toelichting onder punt 4.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Gezien de omvangrijke verbeterprojecten in 2016-2018 en de taakstellingen in het kader van MAM moet gevreesd worden
dat voor genoemde verbeteringen geen ruimte binnen de begroting zal kunnen worden gevonden.
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Naam
Functie
Programma
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0047) Versnelde organisatieopbouw
Versnellen en versterken van het regionaliseringsproces
Alle
2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Het behalen van structurele efficiencywinst, o.a. op gebieden als bijv. IM / IT, facilitaire dienstverlening, opleiding &
oefening en interne en externe communicatie.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve Versnelde Organisatieopbouw heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Eenmalig uit het resultaat 2012, eventueel aangevuld met resultaatbestemmingen.

4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)?
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie

Jaar

Begin van
het jaar

Mutaties
in het jaar

Eind van
het jaar

Toelichting op de mutaties

2011
2012
2013

1.250

1.250
-675

1.250
575

realisatie

2014

575

+75

650

realisatie

2015

650

-293

357

realisatie

2016

357

-225

132

prognose

2017

132

-132

-

prognose

2018

-

-

-

Resultaatbestemming 2012
ICT Basis op Orde; ICT interim; Procesmanagement Basis op
Orde; PPMO; Advies Communicatie; Facilitair 2.0
PPMO; HR21; Sharepoint; WIFI; Procesman. Basis op Orde;
Dotatie i.v.m. Project Ademlucht
Procesman. Basis op Orde; Project DIV 2.0; Vakbekwaamheid
2.0; Project Ademlucht
Professionalisering Functioneel Beheer (IM); Procesman. Basis
op Orde
Professionalisering Functioneel Beheer (IM) (claim); Project
Vakbekwaamheid 2.0 (claim)

Beleidsmatig
Geen wijzigingen. De reserve is bedoeld voor de dekking van de kosten (m.n. inhuur) van projecten die een bijdrage leveren
aan de versnelde opbouw van de VRHM-organisatie.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Geen bijzonderheden.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
De kosten van deze projecten zullen dan ten laste komen van de reguliere exploitatie, met het risico van vertraging of
afstel. Hierdoor zal de organisatieopbouw van de VRHM in gevaar komen.
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Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0048) Nieuwe brandweerconcepten
Versnellen en versterken van het regionaliseringsproces
Brandweer
2012, bij vaststelling Jaarbericht 2011
Max. € 500.000

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
De ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten, met het oog op het behalen van structurele effectiviteitswinst bij de
paraatheid en inzet van de Brandweer Hollands Midden.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve Nieuwe Brandweerconcepten heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Eenmalig € 500.000 uit het resultaat 2011; eventueel aan te vullen met resultaatbestemmingen.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)?
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
500
500
500
500
375
250

Mutaties
in het jaar
+500
-125
-125
-125

Eind van
het jaar
500
500
500
500
375
250
125

Toelichting op de mutaties

Eenmalige voeding bij vaststelling bestemmingsresultaat 2011.

Project Doorontwikkeling Risicobeheersing
Doorontwikkeling Risicobeheersing (claim)

Beleidsmatig
Geen wijzigingen.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
In 2016 en 2017 worden o.a. de kosten in verband met de verbetering van de brandrisicobeheersing ten laste van deze
reserve gebracht.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
De kosten van deze projecten zullen dan ten laste komen van de reguliere exploitatie, met het risico van vertraging of afstel
van het ontwikkelen van nieuwe concepten.
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Ingesteld op
Einddatum
Limiet

(0041) Maatwerkregeling FLO
Opvang operationele kosten
Brandweer
1 januari 2006
29 juni 2017

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Het egaliseren van FLO-lasten, voortvloeiend uit de FLO-Overgangsregeling, bedoeld voor de officieren van de voormalige
Regionale Brandweer Hollands Midden.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve Maatwerkregeling FLO heeft een egalisatiefunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat, c.q. vaststelling van de programmabegroting, door het Algemeen Bestuur.
Standaard wordt jaarlijks bij de Programmabegroting € 100.000 gestort en eenzelfde bedrag onttrokken, terwijl bij de
resultaatbestemming deze onttrekking wordt gecorrigeerd met de gerealiseerde kosten.

4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Begin van
het jaar
49
40
17
17
63
90
90

Mutaties
in het jaar
-9
-23
+46
+27
-90

prognose

2018

-

-

Eind van
het jaar

Toelichting op de mutaties
40
17
17
63
90
90
-

Extra kosten FLO 2010
Extra kosten FLO 2011
Verschil jaarlijkse dotatie en kosten 2013
Verschil jaarlijkse dotatie en kosten 2013
Onttrekking cf. begrote dotatie
Dekking kosten uit exploitatie; opheffen reserve, saldo naar
reserve Flankerend Beleid

-

Beleidsmatig
Geen wijzigingen. In 2013-2014 was de storting in de reserve van € 100.000 (conform begroting) groter dan de
gerealiseerde onttrekking in deze jaren. In 2016 is conform begroting gestort en onttrokken. M.i.v. 2017 zullen de kosten
geheel ten laste komen van de reguliere exploitatie, waarna de reserve kan worden opgeheven.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
N.v.t.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
N.v.t.
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(0044) Reserve GMK
Opvang algemene bedrijfsvoeringsrisico’s
GMK
2010, bij vaststelling Jaarbericht 2009
29 juni 2017

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Ter dekking van begrotings- en exploitatietekorten binnen het programma GMK. De reserve is echter niet bedoeld om
eventuele frictiekosten te dekken die kunnen voortvloeien uit organisatiewijziging of samenvoeging met andere
meldkamers.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve GMK heeft een bufferfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Vanuit resultaatbestemmingen.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
200
200
200
200
87
438
438
-

Mutaties
in het jaar
-113
351
+34, -472
-

Eind van
het jaar
200
200
200
87
438
438
-

Toelichting op de mutaties

Negatief resultaat programma GMK
Dekking verhoogde beheerkosten ‘rode meldkamer’
Res.best. 2015 +109, onttrekking 2016 -109
Resultaatbest. 2016; Opheffing (saldo naar res. Meldkamer HM)

Beleidsmatig
Opgeheven (AB 29-06-2017).
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
De eventuele tekorten op het programma GMK als gevolg van de hogere doorbelasting door Politie HM worden m.i.v. 2017
onttrokken aan de reserve Meldkamer HM.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
N.v.t.
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(0060) Transitieakkoord Meldkamer
Opvang specifieke bedrijfsvoeringsrisico’s
GMK
2013, bij vaststelling Jaarbericht 2012
29 juni 2017

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
In het Transitieakkoord Meldkamer (afspraken tussen de minister van V en J, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de
minister van Defensie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en de directeuren van de Regionale Ambulancevoorzieningen) is afgesproken dat de veiligheidsregio's hun deel van de achterblijvende materiële kosten van de
meldkamers mede dekken uit de eenmalige BDUR-uitkering 2012 (Decembercirculaire 2012). Deze eenmalige BDURuitkering bedroeg voor de VRHM € 400.000.
Bij de vaststelling van de Nota Risico’s en Reserves 2017-2018 op 29 juni 2017 is de reserve opgeheven en samengevoegd
met de reserve ‘Meldkamer Hollands Midden’ ten behoeve van de verbouwing van de oude meldkamer tot kantoorruimte.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve GMK heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Eenmalig vanuit de resultaatbestemming 2012.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)?
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
prognose
prognose

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Begin van
het jaar
400
400
400
400
-

Mutaties
in het jaar
+400
-400
-

Eind van
het jaar
400
400
400
400
-

Toelichting op de mutaties

Resultaatbestemming 2012.

Opheffing. Saldo naar reserve ‘Meldkamer Hollands Midden’

Beleidsmatig
Geen wijzigingen.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
N.v.t.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
N.v.t.
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(0081) Versterking Gemeentelijke Kolom
Versnellen en versterken van het regionaliseringsproces
Oranje Kolom
2013, bij vaststelling Jaarbericht 2012
29 juni 2017

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Structurele versterking van het programma van de Oranje Kolom door specifieke projecten.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Ja. De bestemmingsreserve GMK heeft een bestedingsfunctie.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Eenmalig vanuit de resultaatbestemming 2012, eventueel aan te vullen uit de resultaatbestemmingen.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/
prognose
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie

Jaar

Begin van
het jaar

Mutaties
in het jaar

Eind van
het jaar

2011
2012
2013
2014

295

295
-70

295
225

realisatie

2015

225

-83

142

realisatie
prognose
prognose

2016
2017
2018

142
142
-

-142
-

142
-

Toelichting op de mutaties

Resultaatbestemming 2012
Opleidingen OvD Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie; SIS;
Bovenregionale crisisbeheersing
Opleidingen OvD Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie; SIS;
Bovenregionale crisisbeheersing
Opgeheven (restitutie)

Beleidsmatig
Geen wijzigingen.
De verbeteringsprojecten binnen het programma Oranje Kolom worden m.i.v. 2016 gedekt binnen de exploitatie van het
programma. Omdat het programmabudget alsdan geacht wordt voldoende te zijn, kan het resterende saldo in 2017
vrijvallen en gerestitueerd, waardoor de reserve kan worden afgesloten.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
N.v.t.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
N.v.t.
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B.3

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden vast te stellen.
Het jaarrekeningresultaat 2016 bedraagt € 840.631 positief. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in
te stemmen met:
- een storting in de reserve GMK, groot € 149.884 ter dekking van het verschil in facturering voor
het beheer van de rode meldkamer door de Politie ten opzichte van de begrote inwonerbijdragen
in de programmabegroting(en) GMK voor de periode 2021;
- een restitutie van € 690.747 aan de deelnemende gemeenten.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken GR VRHM 2016

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

E.H. Breider
Concerncontroller
Portefeuillehouder
Middelen
Veiligheidsdirectie
29 juni 2017

B.3

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarstukken 2016 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een storting in de reserve
GMK ad. € 149.884, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
2. de restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 690.747, voor het programma
brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer, voor de overige
programma’s naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit
voorstel.

4. Toelichting op het besluit
Proces van de jaarstukken 2016
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de
jaarstukken het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoordingen alsmede de zogenoemde (verplichte) paragrafen. De jaarrekening bevat de balans
en de programmarekening in cijfermatige zin en voorzien van diverse toelichtingen. De jaarrekening

bevat verder het verloop van reserves en voorzieningen en is voorzien van een controleverklaring
door de accountant.
Thans is aan de orde de vaststelling van de jaarstukken 2016 door het Algemeen Bestuur. Ingevolge
de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet van 9 juli 2014, Stb. 306) is de voorlopige
jaarrekening vóór 15 april volgend op het verslagjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten
aangeboden. Er geldt bij de aanbieding naar de gemeenten geen zienswijze-procedure zoals in het
begrotingsproces. Vaststelling geschiedt uiteindelijk door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2017. Die
vaststelling dient voor 1 juli plaats te vinden. De jaarrekening wordt uiteindelijk vóór 15 juli aan het
college van Gedeputeerde Staten aangeboden in het kader van het toezicht regime.
Resultaatbepaling jaarstukken 2016 vóór resultaatbestemming
Het boekjaar 2016 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:
Programma
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal VRHM vóór resultaatbestemming

€
€
€
€
€

Bedrag
740.888
0
0
99.743
840.631

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in het resultaat is verwerkt en door de accountant akkoord
bevonden een post wegens verplichtingen in het kader van het Individueel Keuzebudget (IKB) van
(afgerond) € 775.000. Door invoering van het IKB moet er namelijk eenmalig een extra last worden
genomen in het kader van het reserveren en uitbetalen van vakantiegeld.
In de jaarstukken 2016 worden de resultaten per programma toegelicht en van een analyse voorzien.
Tevens is daarin een toelichting opgenomen van incidentele en structurele lasten en baten.
Reserves
Algemene reserve
De stand van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2014, 2015 en 2016 € 1.303.125.
Bestemmingsreserves
In de jaarrekening is een specificatie met bijbehorende toelichting gegeven op de mutaties van de
bestemmingsreserves. Het bestaand beleid is op dat punt gecontinueerd.
Reserve GMK
De Politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’
beheers begroting en stuurde tot en met 2013 na afloop van het kalenderjaar eventueel een
aanvullende factuur, waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende
bezetting plaatsvond. Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger
dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). In de programmabegrotingen van
de GMK is wel tijdelijke dekking voorzien tot en met 2020, dit door gebruik te maken van een
onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserves.
Door de heroriëntatie vorming landelijke meldkamer worden de regionale meldkamers eerst
samengevoegd, met als resultaat dat er uiteindelijk tien meldkamerlocaties zijn. Partijen behouden tot
het moment van financiële overdracht hun budget voor de instelling (veiligheidsregio’s) en
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instandhouding (alle partijen) van de meldkamers. Zolang het definitieve jaar van overdracht niet
bekend is, continueert de VRHM het programma GMK in de programmabegrotingen en
meerjarenramingen. Financiële dekking is nu dus gegarandeerd tot en met 2020. Met het oog op de
opstelling van de programmabegroting 2018 respectievelijk meerjarenramingen 2019-2021 is het
saldo van de bestemmingsreserve GMK onvoldoende om de hogere facturering te dekken uit de
inwonerbijdragen tot en met het jaar 2021. Dit vraagt om een aanvullende dekking van € 149.884.
Voorgesteld wordt daarom het bedrag dat nodig is voor het jaar 2021 ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2016.
Resumerend voorstel
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2016 ziet er
daarmee als volgt uit:
bedrag
€ 840.631
-/- € 149.884
-/- € 690.747
0

Totaal positief resultaat op de programma's
- voor resultaatbestemming
- storting in de reserve GMK
- restitutie aan gemeenten (zie specificatie in bijlage 2)
Resterend saldo

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

5. Kader
De jaarstukken 2016 worden afgewikkeld binnen het wettelijk kader en rekening houdend met de
Controleverordening VRHM respectievelijk het Controleprotocol 2016.

6. Consequenties
Controleverklaring en vaststellingsbesluit
De jaarstukken 2016 bevatten een goedkeurende verklaring van de accountant op het gebied van
rechtmatigheid en doelmatigheid.

7. Aandachtspunten / risico’s
-

8. Implementatie en communicatie
Na vaststelling worden de jaarstukken in het kader van het financieel toezicht direct toegezonden aan
het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
De deelnemende gemeenten ontvangen een exemplaar van de jaarstukken die in PDF-format ook via
de hoofden financien van de gemeenten ter beschikking worden gesteld.
De jaarstukken worden tenslotte op de website van de VRHM geplaatst. De restitutie aan de
gemeenten geschiedt na en op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur, medio juli 2017.

9. Bijlagen
Er zijn 2 bijlagen: de jaarstukken en een specificatie van de restitutie aan de gemeenten.

10. Historie besluitvorming
De eerdere besluitvorming is verwerkt in de jaarstukken en in deze beslisnotitie.
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Bijlage 1. Jaarstukken 2016 (zie afzonderlijk document)
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Bijlage 2. Overzicht uitkering restitutie aan gemeenten jaarstukken 2016

VOORSTEL JAARSTUKKEN 2016 UITKERING AAN GEMEENTEN (AB VAN 27 juni 2017)
program m a's

resultaat

program m a Brandw eer
restitutie

Brandw eer

740.888

overige program m a's
bestem m ing

restitutie

740.888

GMK

0

Veiligheidsbureau

0

0

99.743

99.743

Oranje Kolom

-149.884

840.631

740.888

-149.884

(50.141)

690.747

uitkering

totaal

basis

uitkering

basis

verdeling

bijdrage
BRW

naar rato

inw oners

Alphen aan den Rijn

5.956.048

103.030

106.785

-6.944

96.086

Bodegraven-Reeuw ijk

1.683.645

29.124

32.910

-2.140

26.984

Gouda

4.180.267

72.312

70.941

-4.613

67.699

Hillegom

1.042.485

18.033

20.944

-1.362

16.671

Kaag en Braassem

1.255.661

21.721

25.745

-1.674

20.047

Katw ijk

2.904.292

50.240

62.782

-4.082

46.157

Krim penerw aard

2.985.789

51.649

53.853

-3.502

48.148

Leiden

9.068.801

156.876

121.163

-7.879

148.997

Leiderdorp

1.351.401

23.377

26.813

-1.744

21.634

Lisse

1.136.635

19.662

22.336

-1.452

18.210

Nieuw koop

1.302.756

22.536

27.104

-1.762

20.773

Noordw ijk

1.424.875

24.648

25.691

-1.671

22.978

826.195

14.292

15.956

-1.038

13.254

Oegstgeest

1.075.922

18.612

22.910

-1.490

17.122

Teylingen

1.720.908

29.769

35.735

-2.324

27.445

Voorschoten

1.115.098

19.289

24.951

-1.622

17.667

Waddinxveen

1.193.159

20.640

25.508

-1.659

18.981

Noordw ijkerhout

Zoeterw oude
Zuidplas
Generaal-totaal

642.815

11.120

8.075

-525

10.595

1.963.033

33.957

40.892

-2.659

31.298

42.829.787

740.888

771.094

-50.141

690.747

Toelichting: Het aantal inw oners is ontleend aan de begroting 2016 op basis van CBS gegevens (zie
jaarstukken). De bedragen brandw eer komen overeen met de begroting 2016 (na w ijziging), zie tevens
programmaverantw oording Brandw eer.
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Aanbieding jaarstukken 2016
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2016 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden. De jaarstukken worden geagendeerd voor de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur van 29 juni 2017. Op grond van het provinciaal toezichtregime worden de
vastgestelde jaarstukken aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 biedt een goede gelegenheid om de
belangrijkste resultaten te benoemen.

Wat hebben we bereikt in 2016
2016 was het zesde jaar van het bestaan van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Het was
een jaar waarin weer een groot aantal ontwikkelingen in gang werd gezet. De paraatheid van de
dienstverlening naar onze inwoners werd onverminderd gegarandeerd. Dit gebeurde door de directe
inzet en de hulpverlening aan de inwoners door de organisatieonderdelen brandweer,
gemeenschappelijke meldkamer en GHOR. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)
ondersteunde de gemeenten in hun taken terwijl het Veiligheidsbureau de voorbereiding en
coördinatie van de bestuurlijke vergaderingen verzorgde. Daarnaast werden diverse
bestuursbesluiten, gericht op de toekomst, voorbereid, genomen en uitgevoerd.
Opvolging Regionaal Risicoprofiel, Crisisplan en Beleidsplan 2016-2019
De organisatieonderdelen hebben in multidisciplinair verband de werkzaamheden grotendeels
uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel, het beleidsplan 2016-2019 en het crisisplan. Deze
planfiguren zijn wettelijk verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio´s.
In 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM herzien voor de periode 2016-2019. Om een goede
koppeling te maken tussen het risicoprofiel en het beleidsplan is bepaald aan welke risico´s de VRHM
de komende jaren (extra) aandacht wil geven. Ook het Regionaal Crisisplan VRHM, waarin de
organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing zijn beschreven, is herzien en bijgewerkt voor de periode
2016-2019. Het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 geeft richting aan de ontwikkeling van de
crisisbeheersing binnen de VRHM. De rode draad en de drie beleidsprioriteiten zijn: informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken.
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeonnorm zijn gemaakt tot en
met 2018. Conform afspraak heeft het bestuur, mede ook naar aanleiding van het groot onderhoud
van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de
herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de gehanteerde
financieringssystematiek in 2016 geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de periode vanaf 2019
betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden.
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 Veiligheidsberaad
Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014-2016 en met zes prioritaire thema’s: Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterken
en doorontwikkelen van Bevolkingszorg, Versterking Civiel-Militaire Samenwerking, Waterveiligheid,
Continuïteit van de samenleving, en Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De laatste drie
thema’s zijn gezamenlijk met de minister van Veiligheid en Justitie opgepakt.
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De Strategische Agenda is erop gericht maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het
versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle
betrokken partijen. De Strategische Agenda haakt zoveel mogelijk aan op lopende trajecten, zowel op
regionaal als landelijk niveau. Vanuit de VRHM is o.a. een bijdrage geleverd aan de projectplannen
Water en evacuatie en Versterking bevolkingszorg; dit zijn ook belangrijke beleidsprioriteiten binnen
de VRHM.
Functioneren GMK Hollands Midden (‘De Yp’)
In 2016 is de stabiliteit van de ICT-infrastructuur verder verbeterd. Met betrekking tot de vernieuwing
van het communicatiesysteem C2000 zijn de werkzaamheden opgepakt die onder de
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio vallen. Daarnaast is op de meldkamer brandweer gestart
met een pilot geprotocolleerd werken met behulp van PRoQA-fire.
Veilig Publieke Taak (VPT)
Op verzoek van het Ministerie van BZK is de VRHM een VPT-regio geworden. De uitwerking van het
Plan van Aanpak is in mei 2014 gestart en liep door tot medio 2016. De focus van de aanpak is, via
Join the Club-bijeenkomsten, gericht op het leren en lenen van elkaar. Het Plan van Aanpak omvat de
deelnemers aan de Veiligheidsregio aangevuld met het Openbaar Ministerie, woningbouwcorporaties,
Arriva openbaar vervoer, Groene Hart Ziekenhuis, GGZ instellingen en de ISD Bollenstreek.
Opvang vluchtelingen
De VRHM biedt hulp bij situaties die om acute respons vragen, zoals de ontwikkelingen rondom de
(crisis)noodopvang van vluchtelingen. De VRHM heeft een coördinerende rol in de
informatievoorziening omtrent de verschillende vormen van vluchtelingenopvang en opvang van
vergunninghouders. De Coördinerend Functionaris heeft deze opdracht namens de VRHM op zich
genomen.
Programma’s
De jaarstukken, zowel bij de programmabegroting als bij de jaarrekening, zijn ingedeeld naar
programma’s die een weerslag geven van de missie, visie, beleid en activiteiten van de organisatieonderdelen van de VRHM. Concreet zijn dit dus de programma’s Brandweer, GMK, Veiligheidsbureau
en Oranje Kolom. Hierin wordt vermeld wat in 2016 is gerealiseerd, inclusief een financiële
verantwoording.
Programma Brandweer
 In de achterliggende jaren is hard gewerkt aan het opbouwen van de nieuwe
brandweerorganisatie. Dat was geen gemakkelijke opgave, maar geconcludeerd kan worden dat
de nieuwe organisatie staat. Ook de grote bezuinigingsopgave wordt gerealiseerd volgens de
gemaakte bestuurlijke afspraken en zonder aan verantwoorde brandweerzorg in te boeten.
 Eind 2015 heeft het bestuur ingestemd met het eerste Korpsbeleidsplan 2016-2018. Op basis van
10 doelstellingen en 26 plannen is Brandweer Hollands Midden onderweg naar een modern
brandweerkorps. De realisatie van deze doelstelling en plannen wordt jaarlijks uitgewerkt in een
Korpswerkplan.
Programma GMK
 De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van
Haaglanden. Om deze samenvoeging te onderstrepen en te ondersteunen hebben de besturen en
veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden een bestuurlijke en
ambtelijke stuurgroep gevormd.
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 Door de heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) zijn de huidige partijen in
ieder geval tot 2020 verantwoordelijk voor de meldkamer van de eenheid Den Haag (‘De Yp’). Dit
heeft bij de betrokken partijen geleid tot een behoefte aan inzicht in de werkelijke kosten van de
meldkamer en in de realisatie van de beoogde besparingen. Hiertoe is een onderzoek uitgevoerd
naar de kosten van de meldkamer. Dit was vooral voor de politie een grote opgave omdat de
kosten van de meldkamer van de eenheid Den Haag door de vorming van de Nationale Politie niet
meer separaat in de administratie zichtbaar zijn. Uiteindelijk is het gelukt ook deze kosten
grotendeels in beeld te brengen. De conclusie is dat het vooraf begrote samenvoegingsvoordeel op
ICT en Huisvesting is behaald
Programma Veiligheidsbureau
 De bestuursondersteuning (van het Hoofdenoverleg tot en met het Algemeen Bestuur) is één van
de hoofdtaken van het Veiligheidsbureau.
 De medewerkers van het Veiligheidsbureau hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de
herziening van het Regionaal Risicoprofiel, Crisisplan en Beleidsplan voor de periode 2016-2019.
Programma Oranje Kolom
 Landelijk is de visie op Bevolkingszorg vastgelegd in het rapport: Bevolkingszorg op Orde 2.0;
‘Eigentijdse bevolkingszorg volgens afspraak’ In dit rapport wordt een realistische en hedendaagse
visie neergelegd met daaraan gekoppeld enkele prestatie-eisen (kwaliteitsnormen). Deze prestatieeisen zijn output-gericht. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herziening van het
normenkader. Het Bestuur heeft ingestemd met het prestatiekader Bevolkingszorg Hollands
Midden als vervanger van het normenkader gemeentelijke processen. Dit prestatiekader wordt
gebruikt als leidraad voor verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingszorgprocessen.
 In het najaar van 2015 heeft de werkgroep mono-OTO (opleiden trainen oefenen) samen met de
MOV’ers onder leiding van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, een visie
en ambitie voor OTO-bevolkingszorg ontwikkeld. De visie en ambitie beschrijft de richting waar de
Oranje Kolom met OTO-bevolkingszorg naartoe wil. In de visie en ambitie zijn de uitgangspunten
van de OTO-bevolkingszorg beschreven, evenals de verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen. In
oktober 2014 is het eerste kader OTO-bevolkingszorg ontwikkeld. De visie en ambitie 2016-2020
OTO-bevolkingszorg bouwt voort op dit kader.

Met trots op wat we hebben bereikt in 2016 nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de
aangeboden informatie en stel ik u voor tot bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2016 over te
gaan.

Henk Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
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Inleiding

Gemeente
De VRHM is een samenwerkingsverband van
gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens
de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen
2014.
Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands
Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd
in Leiden.
De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de
vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende
gemeenten op de volgende terreinen:

Alphen aan den Rijn

Aantal inwoners
106.785

Bodegraven-Reeuwijk

32.910

Gouda

70.941

Hillegom

20.944

Kaag en Braassem

25.745

Katwijk

62.782

Krimpenerwaard

53.853

Leiden

121.163

Leiderdorp

26.813



de brandweerzorg;

Lisse

22.336



het inrichten en in stand houden van de
gemeenschappelijke meldkamer;

Nieuwkoop

27.104

Noordwijk

25.691



de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;

Noordwijkerhout

15.956

Oegstgeest

22.910



de multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing;

Teylingen

35.735



Voorschoten

24.951

de samenwerking bij de gemeentelijke
crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Waddinxveen

25.508

Zoeterwoude

8.075

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

40.892
771.094

Totaal

Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten
wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente.
Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2014 (basis
voor programmabegroting 2016).
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Programmaverantwoording
1 Missie en visie

De VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat
burgers beter beschermd worden tegen de risico’s van rampen en crises. Succesvolle
crisisbeheersing is een belangrijk thema in het vertrouwen van de burger in de overheid. Door
multidisciplinaire samenwerking wordt ieders kennis en kunde optimaal ingezet en wordt de
bestuurlijke en operationele slagkracht vergroot.
De kernactiviteit van de VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. De VRHM spant zich
samen met haar crisispartners hiervoor in. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie.
De basis voor crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s die zich in de veiligheidsregio kunnen
voordoen. Aangezien rampen en crises zich niet laten voorspellen, bereidt de VRHM zich voor op het
bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in de regio kunnen voordoen. De VRHM is daarbij een
kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel binnen als buiten de regio.
De missie van de VRHM luidt:
De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de multidisciplinaire
voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing in de regio.
De visie van VRHM is:
Wij kennen de veiligheidsrisico’s in onze regio. Met de crisispartners bereiden wij ons hier gezamenlijk
op voor, zodat de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie slagvaardig opereert.
De missie en visie van de VRHM laten zich samenvatten in het volgende motto:
Samen sterker voor veiligheid!
De missie en visie van VRHM vormen het uitgangspunt voor de ambities van de VRHM voor de
komende vier jaar, zoals neergelegd in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht verder!’.
De VRHM en haar crisispartners hebben in de achterliggende vier jaar, op basis van het Regionaal
Beleidsplan 2012-2015, stevig geïnvesteerd in de versterking van de generieke crisisorganisatie. De
komende vier jaar wordt dit stevige fundament bestendigd en de multidisciplinaire crisisbeheersing
gericht verder versterkt.
Daartoe zijn in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten benoemd:
1.
Informatiegestuurd werken
2.
Risicogericht werken
3.
Omgevingsgericht (net)werken
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2 Programma Brandweer

2.1. Algemeen
In de Gemeenschappelijke regeling en in de organisatie van de VRHM is voorzien in een
(geregionaliseerde) Brandweer Hollands Midden met de volgende taken:
a.
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b.
het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
brand;
c.
het waarschuwen van de bevolking;
d.
het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
e.
het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie,
brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke
stoffen.
Eerstverantwoordelijke is de regionaal commandant brandweer. In de bestuurlijke rapportages en in
de jaarstukken legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.
Op basis van besluiten met betrekking tot het inrichtingsplan op hoofdlijnen en de ontvlechting van de
brandweer is een resultaatgerichte en proces gestuurde organisatie gevormd. De primaire processen
zijn de brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien
voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. De primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen
(management en bedrijfsvoeringstaken) zijn ondersteunend.
Het hoofdkantoor van de Brandweer Hollands Midden is gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a in
Leiden. Daarnaast worden 44 kazernes in stand gehouden. Aan de Brandweer Hollands Midden zijn
in totaal circa 400 beroeps- en kantoorpersoneel en 1.000 vrijwilligers verbonden.

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2016
2.2.1 Risicobeheersing
Visie
De visie van de sector Risicobeheersing (RB) is als volgt:
Het bevorderen van (brand)veilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden, gebaseerd op
brandveiligheidsrisico’s en het vastgestelde risicoprofiel, door te sturen met adviezen en toezicht op
veiligheidsbewustzijn en brandveiligheidcommunicatie van burgers binnen Hollands Midden.
De sector RB adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico’s terug te dringen. Daarbij
staat eenduidigheid in de kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke gemeente rekenen op
een tijdig en inhoudelijk goed advies en toezicht. Bij de bepaling van de inzet van de sector RB wordt
gebruik gemaakt van het door het Algemeen Bestuur in 2015 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel.

juni 2017
Jaarstukken 2016

Pagina 10

Advisering Externe Veiligheid / bestemmingsplannen
In 2016 is het integraal adviseren procesmatig vormgegeven. Dit betekent dat per 1 januari 2016 één
integraal advies door de Veiligheidsregio wordt afgegeven bij adviesaanvragen van gemeenten over
bestemmingsplannen. Er is geïnvesteerd in adviezen die beter aansluiten bij de behoefte van het
bevoegd gezag.
De brandweer geeft een deeladvies waarin brandveiligheid en externe veiligheid is verwerkt, maar
maakt daarnaast ook het integrale advies, waarbij de adviezen van de andere partners zijn verwerkt.
Anticiperend op de komst van de Omgevingswet is gestart met het verkennen van de integrale
samenwerking op het gebied van adviseren met Omgevingsdiensten en RDOG.
Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte brandMeldingen (STOOM)
In 2014 is het project STOOM regionaal van start gegaan om het aantal loze brandmeldingen terug te
dringen. In 2016 zijn de vervolgstappen gezet door dynamisch te anticiperen op loze meldingen. De
aanpak bestaat uit het specifiek benaderen om de veroorzakers bewust te maken van de gevolgen
van loze meldingen voor henzelf en voor de brandweer.
In 2016 is ook de verificatie van automatische brandmeldingen op de Meldkamer Brandweer van start
gegaan. Dit heeft in 2016 geleid tot een daling van het aantal alarmeringen. Terugkijkend op 2016
blijkt dat de daling van het aantal loze alarmeringen zich heeft voortgezet. Sinds 1 januari 2013 is het
aantal alarmeringen voor automatische brandmeldingen afgenomen met 32,3%.
Advies
Het uitvoeringsplan 2016 vormde de basis voor het adviseren op binnengekomen aanvragen /
activiteiten (ook ongevraagd). Dit liep uiteen van advisering voor Wabo, gebruiksmeldingen,
evenementen enz. tot verkeerszaken en Keurmerk Veilig Ondernemen.
Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In 2016 zijn de vervolgstappen gezet middels scholing van de medewerkers, om van regelgericht naar
risicogericht werken te gaan. Risicogericht denken en risicoanalyse zijn daarbij uitgebreid aan bod
gekomen.
Brandveiligheid was ook in 2016 volop in beweging. De omgeving om ons heen verandert waardoor
de adviesteams zich moeten oriënteren op de toekomst. Landelijk volgen wij de ontwikkelingen ten
aanzien van deregulering, nieuwe wetgeving en risicogericht werken.
Toezicht
Het uitvoeringsplan Brandveiligheid 2016 vormde de basis voor het houden van toezicht waarbij
onderscheid gemaakt werd in:
1. toezicht bouwfase;
2. toezicht gebruiksfase;
3. toezicht evenementen;
4. integraal toezicht gezamenlijk met gemeente of omgevingsdienst
Toezicht bouwfase
Toezicht tijdens de bouwfase vindt vooral plaats voor gebouwen waarop de brandweer advies heeft
uitgebracht en geschiedt veelal samen met medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
van de gemeente, of van de omgevingsdienst.
Toezicht gebruiksfase
Voor bestaande gebouwen is een risico-indeling gemaakt. Het toezicht betreft vooral gebouwen met
verminderd zelfredzame personen, gebouwen met een logiesfunctie en basisscholen. Voor diverse
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evenementen is toezicht gehouden tijdens de opbouw van het evenement, maar ook tijdens het
evenement is diverse keren toezicht gehouden afhankelijk van het soort evenement.
Integraal toezicht gezamenlijk met gemeente of omgevingsdienst
Risicobeheersing heeft op verzoek van de sector Incidentbestrijding diverse keren toezicht gehouden
in en rondom gebouwen naar aanleiding van opmerkingen. Samen met de Omgevingsdienst West
Holland en Midden Holland is in 2016 voor elkaar toezicht gehouden bij basisscholen en in de
agrarische sector. In november en december 2016 zijn ook de vuurwerklocaties gezamenlijk
gecontroleerd.
Samen met de ODWH is een project “Op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij
transportbedrijven” gestart. Het project loopt door in 2017.
Na de start van de pilot Geen Nood Bij Brand 16.0 is in 2015 een doorontwikkeling gemaakt met het
project Risicobeoordeling 16.0. In 2016 is de methodiek op drie locaties toegepast.
RB heeft in 2016 bijgedragen aan het gemeentelijke project ‘recreatieparken’. De werkwijze op basis
van risicoanalyses (opgesteld in 2015) wordt hierbij toegepast.
Weerbaarheid (Brandveilig Leven)
Onder weerbaarheid wordt verstaan het vergroten van inzicht bij betrokkenen over de eigen invloed
die men heeft op brandveiligheid. Dit vergroten van inzicht wordt bijvoorbeeld gedaan door het
beantwoorden van vragen, het houden van gesprekken, door presentaties, begeleiding in het traject
naar een ontruimingsoefening en het aanwezig zijn bij gemeentelijke informatieavonden. De nadruk bij
deze activiteiten ligt op de vraag: Wat kunt u zelf doen aan uw eigen (brand)veiligheid? Belangrijk
onderdeel is ook verkeerde verwachtingen omzetten in reële verwachtingen over de voorzieningen in
het bouwwerk, het verloop van een incident en de werkzaamheden van de brandweer en andere
hulpdiensten.
Het vergroten van de weerbaarheid is gedaan door het geven van voorlichting aan burgers, bedrijven,
VVE’s.
Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (Brzo)
De BRZO-inspecties zijn volgens planning uitgevoerd. Bij enkele Brzo-bedrijven zijn verbeterpunten
en overtredingen geconstateerd. Bij hercontrole is vastgesteld dat de constateringen zijn verholpen.
Met de convenantpartners, de veiligheidsregio’s Haaglanden, Zuid Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond
en Zeeland is intensief samengewerkt bij de uitvoering van de Brzo-inspectietaken. Door bundeling
van de beperkt beschikbare specialisten op dit terrein is de continuïteit beter geborgd en zijn de
adviezen kwalitatief beter. Ter verbetering van de effectiviteit is in 2016 een traject gestart om te
bekijken of verdergaande samenwerking bij de uitvoering van taken mogelijk is.
Aanwijzen bedrijfsbrandweren
Op basis van wetgeving worden periodiek alle risicovolle bedrijven beoordeeld op de noodzaak van
het hebben van een bedrijfsbrandweer.
In 2016 zijn alle Brzo-bedrijven die voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer in aanmerking komen,
beoordeeld op basis van de door hen aangeleverde bedrijfsbrandweerrapportages. Deze
inventarisatie, beoordeling en het advies om geen inrichtingen aan te wijzen zijn voorgelegd aan het
bestuur van de VRHM ter besluitvorming. Dit heeft niet geleid tot een aanwijzing.
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Informatiemanagement, klanttevredenheidsonderzoek, bereikbaarheid
Informatiemanagement
Met een vaste frequentie komen managementrapporten beschikbaar, waardoor de brandweer in staat
is om de kwaliteit en kwantiteit van het advies- en toezichtproces te monitoren en bij te sturen. De
rapporten kunnen ook worden ingezet voor bestuurlijke verantwoording.
Klanttevredenheidsonderzoek
Besloten is om te blijven deelnemen aan de tweejaarlijks te houden Veiligheidsmonitor voor de regio
Hollands Midden teneinde het brandveiligheidsgevoel van de burgers van Hollands Midden te peilen
en de ontwikkelingen te kunnen volgen.
Bereikbaarheid en digitale bereikbaarheidskaarten (DBK)
In 2015 zijn het DBK- en routenavigatiesysteem (RIS) operationeel gegaan. Alle bestaande
objectkaarten, afkomstig van de voormalige gemeentekorpsen, zijn overgezet naar de digitale
omgeving in de vorm van pdf-bestanden en er is een grote slag gemaakt met het updaten en
eenduidig maken van alle objectkaarten. In 2016 hebben we nieuwe objectkaarten gemaakt voor
nieuw gebouwde objecten. Wegafsluitingen worden actueel in het RIS beheerd.
Bluswater
In 2016 heeft het DB van de VRHM besloten om in samenspraak met de waterleidingbedrijven en
gemeenten een projectplan op te stellen hoe we gaan zorgen dat we (minimaal) de komende 20 jaar
blijven voorzien in een adequate levering van bluswater. Het kwaliteitsniveau van 1 juni 2016 wordt als
minimum aangehouden.
Beleidswijzigingen vanuit de waterleidingbedrijven, de onderhoudskosten voor gemeenten en de
verwachte investeringen die gedaan moeten worden bij de vervanging van leidingen vragen om een
heroverweging van de balans tussen kosten, drinkwaterkwaliteit en een optimale
bluswatervoorziening. In 2016 hebben we de basis gelegd voor het projectplan dat bovenstaande
moet vormgeven.
Daarnaast hebben we in 2016 onze adviesrol op bluswater meer risico- en omgevingsgericht
gemaakt.
Objectpreparatie
Mede op basis van het (brandweer)risicoprofiel zal de Brandweer Hollands Midden zich verder
prepareren op risico’s in onze omgeving. De voorbereiding zal gedaan blijven worden op basis van
risico´s, maar de maatschappelijke impact van incidenten zal in de voorbereiding meer aandacht gaan
krijgen in de prioriteitsbepaling.
In 2016 werd het omzetten van pdf-bestanden naar GIS-data nagenoeg afgerond. Van ruim 4000
objecten in onze regio kunnen we digitale informatie beschikbaar stellen aan de bluseenheden in het
veld. Daarnaast is een start gemaakt met het adequaat in beheer zetten van deze data, zodat deze de
komende jaren betrouwbaar blijft.
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Multidisciplinaire samenwerking
Samen met het Bureau Gemeentelijk Crisisbeheersing (BGC), de GHOR en de Politie geeft de
Brandweer Hollands Midden invulling aan de adviestaken van de VRHM. Alle partners hanteren als
uitgangspunt dat wordt geadviseerd op basis van het Regionaal Risicoprofiel.
Bij het multidisciplinair adviseren worden kennis en kunde ingebracht vanuit elke kolom en
samengevoegd tot een kwalitatief hoogstaand, eenduidig en gedragen advies. Het tonen van respect
voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden is van essentieel belang om te komen tot een
gedragen advies. Synergie tussen de adviserende partijen levert daarbij een belangrijke meerwaarde
bij de totstandkoming van multidisciplinaire adviezen.
Een eenduidig advies komt tot stand volgens duidelijke afspraken met interne en externe partijen.
Daarvoor worden onder andere samen met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden
processen uitgewerkt, zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is
vastgelegd. Ook zijn procesafspraken met de gemeenten vastgesteld.
Om de samenwerking vorm te kunnen geven, zijn in 2015 twee vacatures ingevuld: één voor
coördinatie van de multi-advisering en één voor de coördinatie multi-advisering evenementen. Op
basis daarvan wordt per 1 januari 2016 door de VRHM integraal geadviseerd.
Prestatiegegevens
Per kwartaal werd aan de gemeenten opgaaf gedaan van de geleverde prestaties. Het totaaloverzicht
van alle gemeenten is in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving
Adviesaanvragen WABO
Adviesaanvragen Evenementenvergunningen
Adviesaanvragen Overige
Toezichthouden
Brandveilig Leven
Bezwaarschriften op brandweeradviezen

2014
1.570
1.458
3.506
3.308
1

2015
1.787
1.293
3.389
2.739
42
-

2016
1.506
918
3.593
3.300
53
2
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2.2.2 Operationele Voorbereiding
Planvorming
Vanuit de afdeling planvorming worden producten als aandachtskaarten, procedures en
werkinstructies ontwikkeld. Deze ondersteunen het operationele werk van de brandweer. Afgelopen
jaar is besloten voor de aanschaf van een app, zodat deze producten in de toekomst digitaal in het
veld beschikbaar zijn. Ook de multidisciplinaire voorbereiding op calamiteiten wordt ondersteund met
concrete producten. Deze producten, bijvoorbeeld een rampbestrijdingsplan of een informatiekaart,
dragen bij aan een gecoördineerd optreden van de hulpverleningsdiensten.
Andere belangrijke planvormingsactiviteiten in 2016 betroffen de jaarlijkse update van de Kazerne
Volgorde Tabel en de start van de voorbereidingen op het afsluiten van convenanten met de
buurregio’s op het gebied van basisbrandweerzorg. Uitgangspunt is steeds het optimaliseren van de
lokale brandweerzorg.
In het kader van een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke meldkamerorganisatie
werd in 2016 een aantal wijzigingen doorgevoerd op de meldkamer. Dit was niet zonder gevolgen
voor het veld. Door intensieve samenwerking en afstemming tussen enerzijds de meldkamer en
anderzijds planvorming, facilitair en IB is dit zonder problemen doorgevoerd, zodat de communicatie in
het veld en met de meldkamer tijdens een incident of een grotere calamiteit optimaal blijft.
Een vierde categorie werkzaamheden richt zich op de mono- en multidisciplinaire voorbereiding op
evenementen. Hiertoe behoort een aantal grote en bekende jaarlijks terugkerende evenementen, als
de bloemencorso in de Bollenstreek, het Leidens Ontzet, de kaarsjesmarkt in Gouda en de jaarmarkt
in Alphen aan den Rijn. Daarnaast is er zowel monodisciplinair alsook multidisciplinair samengewerkt
voor de voorbereiding op de jaarwisseling.
Het Team Multidisciplinaire Planvorming heeft het afgelopen jaar een belangrijke impuls gehad met de
formele samenvoeging met het vakgebied multidisciplinaire vakbekwaamheid. Hiermee heeft het team
nu het complete spectrum van multidisciplinaire voorbereiding onder haar hoede. Dit heeft geleid tot
het aanpassen van de werknaam van het team, dat nu acteert onder de naam Team Multidisciplinaire
Voorbereiding. Met deze taakuitbreiding heeft het team de eerste stappen gezet in het integreren van
de werkzaamheden in een werkmethodiek, waarbij de traditionele scheidslijnen tussen planvorming,
vakbekwaamheid en de overige werkgebieden worden opgeheven. Daardoor wordt nu een integrale
en effectievere werkmethodiek gehanteerd die beter inspeelt op de complexiteit en dynamiek van het
taakveld Crisisbeheersing. Inmiddels zijn enkele projecten gestart met deze nieuwe werkwijze.
Op vakbekwaamheidsgebied heeft het team de eerste stappen gezet naar een meer op trainingen en
individuele leerbehoefte gestoeld vakbekwaamheidsprogramma.
Door het actief onderhouden van contacten met diverse partners en het actualiseren van convenanten
is bijgedragen aan de beleidsprioriteit versterking partnerschappen.
Tot slot is ook een bijdrage geleverd aan de beleidsprioriteit informatiemanagement / netcentrisch
werken: in 2016 is verder geïnvesteerd in de verdere professionalisering van het operationele
informatiemanagement. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het toerusten van de CoPIinformatiemanagers met piketvoertuigen en de uitbouwen van het vakbekwaamheidsprogramma van
alle piketfunctionarissen informatiemanagement, van CaCO op meldkamerniveau tot aan
informatiemanagers in het Regionaal Beleidsteam.
Vakbekwaamheid
Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel zijn belegd bij de afdeling
Vakbekwaamheid. De afdeling heeft in 2016 een zogenaamde 0-meting volgens het Kwaliteitskader
Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) ondergaan. De uitkomsten en aanbevelingen van deze meting
worden in samenwerking met de omliggende veiligheidsregio’s binnen WEST 4 opgepakt en
uitgevoerd. Ook is in 2016 het project Vakbekwaamheid 2.0 van start gegaan, dat als doel heeft om
de kwaliteit van de blijvende vakbekwaamheid en het (individuele) vakmanschap verder te
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ontwikkelen. Verder is in 2016 volgens planning uitvoering gegeven aan de oefeningen en
bijscholingen voor de basis brandweerzorg, de regionale specialismen en de functionarissen op het
gebied van de (multidisciplinaire) coördinatie.
Kenniscentrum
De Brandweer Hollands Midden heeft de ambitie een lerende en vernieuwende organisatie te zijn. In
een resultaatgerichte organisatie is het van belang ruimte te creëren om te leren. De aandacht in de
organisatie moet gericht zijn op kennis zodat zij in staat is in te spelen op de veranderingen die de
maatschappij en ketenpartners vragen. De aandacht in de organisatie moet steeds gericht zijn op het
feit dat we de goede dingen doen en de dingen goed doen. Kortom, leren in de praktijk en openstaan
voor feedback. De focus moet komen te liggen bij leren en niet bij verantwoorden en oordelen.
Het Kenniscentrum richt zich vooral op:
 Verbeteren van de vakinhoudelijke kwaliteit van de brandweer.
 Leren van incidenten.
 Volgen van nieuwe ontwikkelingen, het beoordelen van het belang voor de organisatie en
adviseren wat hiervoor nodig is.
In 2016 heeft het Kenniscentrum bijgedragen aan diversen projecten, zoals RI&E, project bluswater,
digitaliseren van de voorvallenprocedure, inrichten brandonderzoek en het afronden van de
onderzoeken van het Brugincident in Alphen en de brand bij het LUMC. Naast het evalueren van een
aantal incidenten is de afdeling begonnen met het conform het korpsbeleidsplan invulling geven aan
het programma Versterken van het Lerend vermogen en het project Kennisdelen uit netwerken van
Brandweer Nederland. Dit jaar is een stap gemaakt met het leren van nieuwe ontwikkelingen. De
sector IB wordt ondersteund bij het onderzoek naar nieuwe middelen om in het kwadrant offensief
buiten te kunnen optreden. Daarnaast wordt samen met IB en brandweer Nederland onderzocht hoe
we nieuwe vormen van lage druk in Hollands Midden kunnen implementeren. In dit kader wordt ook
gewerkt aan het opstellen van een denkkader om te komen tot een impactanalyse van het
implementeren van het “kwadrantenmodel bij gebouwbrand”. Het bovenstaande is een opsomming
van de belangrijkste werkzaamheden.
Het Kenniscentrum heeft een solide basis gelegd die invulling geeft aan haar taakstelling zoals deze
in 2011 is bedacht. Daarmee is er voldoende basis om op voort te bouwen voor de komende
reorganisatie.

2.2.3 Incidentbestrijding
Algemeen
Binnen het inrichtingsproces van de Brandweer Hollands Midden richt de sector Incidentbestrijding
(IB) zich op de volgende doelstellingen:
 Het eenduidig optreden binnen de regio
 Kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten.
Incidentafhandeling
Incidentbestrijding heeft de volgende taken:
 redden van mens en dier
 brandbestrijding
 hulpverlening
 schadebeperking
 stabiliseren
 multidisciplinaire coördinatie.
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Daarnaast levert de sector IB ook diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Wanneer deze
diensten op afspraak mogelijk zijn, spreken we van dienstverlening. Hierbij moet worden bekeken of
de paraatheid niet in gevaar komt. In een later stadium wordt bepaald of er voor de geleverde
diensten brandweerrechten of belasting kunnen worden geheven.
Versterken van de paraatheid
In 2016 is aandacht geschonken aan het versterken van de paraatheid, waardoor in het verslagjaar 35
personen zijn gestart met de opleiding Manschap A (waarvan 23 zijn gestart met de interne opleiding,
en 12 personen zijn de opleiding begonnen bij een externe aanbieder). Hier staat een uitstroom van
vrijwilligers tegenover. Het paraatheidinformatiesysteem ondersteunt de leiding binnen IB bij de
paraatheid en het operationeel houden van kazernes en middelen. Daar waar nodig worden
opstappers flexibel ingezet.
De Kazerne Volgorde Tabel (KVT) is in 2016 geactualiseerd op basis van de gerealiseerde tijden uit
2015 en uitgebreid met een KVT voor Waterongevallenvoertuigen. Deze KVT is tevens afgestemd met
de omliggende regio’s. Met de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en Utrecht zijn voorbereidingen
getroffen voor een operationele grens.
In samenspraak met diverse gemeenten is gewerkt aan verbeterde kazernelocaties om de
paraatheidspositie te verbeteren, dan wel omdat de huidige locatie onbruikbaar wordt in verband met
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit zijn de huidige kazernes Leiden-Noord
(verouderde huisvesting/ongunstige ligging), Stolwijk (verkoop locatie door gemeente), Bodegraven
(ongunstige ligging), Voorhout (nieuwe ruimteverdeling met gemeentelijke huisvesting). In
Zwammerdam is een nieuwe locatie geopend.
Productverfijning
Qua specialisme vond in 2016 een uitbreiding plaats van het aantal Brandweer First Responders. In
totaal is deze taak in 27 kazernes succesvol geïmplementeerd en wordt ondersteuning gegeven aan
de RAV HM bij reanimaties. De duiktaak bij waterongevallen is versterkt met de invoer van drie
nieuwe waterongevallenvoertuigen.
Daarnaast zijn de eerder ingezette efficiencyslagen verder uitgevoerd op de tankautospuiten (TAS) en
de personeel- en materieelvoertuigen. De reservetankautospuiten en overbodige tweede
tankautospuiten zijn uit de operatie verwijderd en daar waar nodig vervangen door een operationeel
ondersteunend voertuig (OOV).
In 2016 heeft de BHM als coördinerende regio voor Brandweer Nederland het implementeren van het
Specialisme Technische Hulpverlening in het land afgerond. Hollands Midden levert de projectleiding
en werkte samen met Friesland, IJsselland, Gelderland Zuid, Midden West Brabant en het IFV de
implementatie uit. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de Raad van
Brandweercommandanten om samen in Nederland het product Specialistische Technische
Hulpverlening te leveren. De vijf regio’s zijn voorbereid op het zoeken naar en redden van slachtoffers
bij instorting van gebouwen. Het specialisme is nu operationeel en heeft deze taak overgenomen van
de 25 regio’s in het land. Gezien de incidentfrequentie en de voorbereidingen die nodig zijn, kunnen
met de nieuwe werkwijze de kwaliteit en de efficiency bij deze taak verhoogd worden.
Optimaliseren van interne processen
Vanuit de sector is deelgenomen aan grote projecten zoals MAM, Vakbekwaamheid 2.0,
implementatie Facilitair 2.0, VIMS en Digitaal Werken. De sector IB heeft zelf het initiatief bij het
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Materieelplan en de uitrol van de nieuwe keuringssystematiek (PPMO) voor operationele
medewerkers. Daarnaast coördineert de sector de jaarlijkse fysieke test (JFT) voor de medewerkers.
Vrijwilligersmanagement
Het Algemeen Bestuur heeft op 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk
moet maken van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behouden van repressief vrijwillig
personeel. Het in stand houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een structurele en creatieve
aanpak en organisatie. De vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke
mate bij aan het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij.
Om bovenstaande te bereiken is in 2014 de ‘Visie vrijwilligheid’ opgesteld en in 2016 gewerkt aan de
investering in de algemene vitaliteit van de vrijwilligerskazernes. Op dit punt zijn flinke vorderingen
gemaakt en wordt het huidige beleid van de Brandweer Hollands Midden en de deelname en
betrokkenheid van vrijwilligers getoetst aan de visie. Daarnaast is het overleg met de
vertegenwoordiging van de vrijwilligers, met hen samen opnieuw vormgegeven.
Bijzondere evenementen
In het jaar 2016 is door de sector een grote bijdrage geleverd aan de preparatie van het USAR-team.
Voorts is geparticipeerd in de USAR-oefeningen en een bijdrage geleverd aan internationale
ontwikkelingen op het gebied van planvorming, classificatiesysteem en oefeningen.

Kengetallen Incidentbestrijding
Classificatie
Brand
OMS
Ongeval
Dienstverlening
Totaal

2015
1.423
2.238
424
2.803
6.888

2016
1.464
1.988
429
2.564
6.445

Prioriteit
0
1
2
3
4
5
Totaal

2015
10
4.196
2.608
18
48
8
6.888

2016
11
4.077
2.329
5
20
3
6.445
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2.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

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

4.770.000
5.450.000
15.600.000
12.317.987
13.500.000
707.514
52.345.501

(30.118)
50.000
19.882

4.770.000
5.450.000
15.600.000
12.287.869
13.500.000
757.514
52.365.383

4.545.666
5.602.423
15.790.229
12.210.103
13.516.407
615.096
52.279.923

224.334
(152.423)
(190.229)
77.766
(16.407)
142.418
85.460

Gemeentelijke bijdragen
Rijksbijdragen
Overige baten
Totaal baten

42.829.787
6.808.201
2.000.000
51.637.988

(30.118)
(30.118)

42.829.787
6.778.083
2.000.000
51.607.870

42.850.788
6.834.408
2.722.480
52.407.676

(21.001)
(56.325)
(722.480)
(799.806)

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

707.513

50.000

757.513

(127.753)

885.266

(250.000)
(107.500)

(50.000)
-

(250.000)
(107.500)
(225.013)
(125.000)

(235.289)
(4.601)
(225.013)
(125.000)
(23.232)
(740.888)

(14.711)
(102.899)
(26.768)
740.888

(225.013)
(125.000)
-

(50.000)
-

De realisatie van het programma Brandweer is binnen het budgettaire kader van de begroting 2016
gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
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3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

3.1 Algemeen
In de Wet veiligheidsregio’s zijn de taken en bevoegdheden voor het voorzien van de
meldkamerfunctie opgedragen aan de besturen van de veiligheidsregio’s.
Het bestuur van de VRHM heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is
ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige
hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande, dat:
 De Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van een
meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
 De korpschef van de Nationale Politie zorg draagt voor het in stand houden van de
meldkamer politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer.
De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten
behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het
bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
Daarnaast faciliteert de GMK de niet-spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde ‘besteld
vervoer’. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur,
respectievelijk de besturen in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te
weten intake, regie, informatievoorziening en opschaling.
De meldkamer van Hollands Midden is sinds 27 mei 2014 samen met de meldkamer van Haaglanden
gehuisvest in het gebouw ‘De Yp’ aan de Katschiplaan 10 in Den Haag (Ypenburg).
Door de Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie zijn de besturen van de veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden in ieder geval tot 2021 verantwoordelijk voor het in stand houden van
een gemeenschappelijke meldkamer. De veiligheidsdirecties van de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden hebben gezamenlijk een Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag gevormd waarin de
leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben. Daarnaast is een Bestuurlijke Stuurgroep
Meldkamerdomein gevormd door de portefeuillehouders in beide besturen. Voor Hollands Midden
burgemeesters J.W.E. Spies en G. Goedhart, voor Haaglanden burgemeesters C. B. Aptroot en A.J.
Rodenburg.

3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2016
Ontwikkelingen binnen het programma GMK
Stand van zaken Financiën GMK De Yp
De Ambtelijke Stuurgroep heeft op 27 juni 2016 opdracht gegeven tot onderzoek naar de kosten van
de GMK Den Haag. Het doel van deze opdracht is tweeledig:
1. inzicht te krijgen in de kosten, zodat voor de komende jaren een begroting kan worden opgesteld
die de kosten van de GMK Den Haag dekt;
2. de bestuurlijke afspraken die bij de samenvoeging zijn gemaakt tot 1 januari 2017, onder meer op
basis van dit inzicht, voor de komende jaren (tenminste tot 2021) te herijken.
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Het onderzoek betreft inzicht in zaken die in twee fasen worden onderzocht. De eerste fase betreft:
- Inzicht in de huidige en toekomstige kosten, gerelateerd aan de begrotingen;
- Inzicht in gerealiseerde besparingen.
De tweede fase betreft:
- Een toetsing of de huidige verdeelsleutel van kosten en baten (nog) fair is;
- Een helder financieel beeld dat kan dienen als een nieuwe nulmeting;
- Inzicht in de frictiekosten, waarover de veiligheidsregio’s afspraken met V&J moeten maken;
- Een antwoord op de vraag of de door de VRH gehanteerde begrotingssystematiek als format zou
kunnen dienen voor de GMK Den Haag tot het moment dat er een nieuwe landelijke systematiek
is;
- Onderzoek voor de jaren 2016 – 2020, gericht op de ontwikkeling van kosten op het gebied van:
o Personeel (efficiencyvoordeel);
o ICT (vervangingsinvesteringen en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen);
o Huisvesting (verhuizing RCC Hollands Midden, consequentie huurovereenkomst De Yp bij
gebruik door meerdere partijen en consequentie pand Rooseveltstraat in Leiden)
De uitkomsten van de tweede fase leiden uiteindelijk tot een voorstel om te komen tot nadere
afspraken over de governance en het beheer van de GMK Den Haag. De (definitieve) rapportage
staat gepland voor de bestuurlijke stuurgroep van 28 juni 2017.
Met betrekking tot bovenstaande onderzoeksopdracht heeft de portefeuillehouder GMK in het DB van
VRHM, mevr. Spies, in de bestuurlijke stuurgroep (21 september 2016) nog de volgende
randvoorwaarden meegegeven:
Bestuurlijke randvoorwaarden VRHM Fase 1:
1. De begroting is taakstellend voor de jaren tot aan overdracht aan LMO.
2. Vervangingsinvesteringen dienen te worden gedekt uit de lopende begroting.
3. Uitbreidingsinvesteringen in infrastructuur en functionaliteit (informatievoorziening) moeten in lijn
zijn met de landelijk gestandaardiseerde infrastructuur / informatievoorziening van de LMO.
4. Op dit moment ontbreekt het bij de Politie Eenheid Den Haag aan financieel inzicht in de huidige
kosten van GMK De Yp. Dit maakt de vraag aan de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Midden om een bijdrage in de investeringen zeer lastig. Gezien het ontbrekende inzicht in de
kosten van de meldkamer kunnen extra exploitatiekostenkosten niet worden doorberekend aan
de veiligheidsregio’s. Dit omdat de vraag of deze kunnen worden gedekt uit de onderuitputting
op overige kostencategorieën (bijv. vacaturegelden) ook niet kan worden beantwoord.
Bestuurlijke randvoorwaarden VRHM Fase 2:
5. Bij de toetsing of de huidige verdeelsleutel van kosten en baten (nog) fair is blijft het uitgangspunt
gehanteerd (conform Startdocument Project meldkamer Den Haag en bestuurlijke
besluitvorming AB VRHM op 27 maart 2014) dat bij samenvoeging de structurele kosten van
beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen.
Uitkomsten eerste fase
Met de vorming van de Nationale Politie zijn de kosten van de meldkamer van de eenheid Den Haag
niet meer separaat in de administratie zichtbaar. Uiteindelijk is het gelukt deze kosten grotendeels in
beeld te brengen. De werkgroep concludeert dat de werkelijke kosten over 2015 voldoende in beeld
zijn gebracht om een reële vergelijking te kunnen maken met de situatie vóór de samenvoeging van
beide meldkamers. Bij de berekening van het te verwachten voordeel van de samenvoeging is
afgesproken om de post personeel buiten beschouwing te laten. Eventuele besparingen op deze post
zouden in het verdere samenvoegingstraject aan de orde kunnen zijn.
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De conclusie is getrokken dat het vooraf begrote samenvoegingsvoordeel van € 650.000 op ICT en
Huisvesting is behaald.
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
In het ‘Transitieakkoord meldkamer van de toekomst’ zijn afspraken gemaakt over de achterblijvende
materiële kosten. In Hollands Midden is hiervan sprake als gevolg van de achterblijvende meldkamer.
In het transitieakkoord is afgesproken dat binnen elke regio de achterblijvende materiële kosten
verdeeld worden onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69
genoemde verdeelsleutel. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio’s
wordt gedragen door het ministerie van VenJ.
Hierover is de VRHM in gesprek met ambtenaren van VenJ. Vanuit Hollands Midden worden de
achterblijvende materiële kosten berekend door een vergelijk te maken met de boekwaarde en de
taxatiewaarde. Aan DTZ Zadelhoff is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een taxatie. De
resultaten daarvan zijn bekend. Na overeenstemming over (de berekening van) de achterblijvende
materiële kosten kan VRHM met de betrokken partijen binnen Hollands Midden en het ministerie van
VenJ, conform het transitieakkoord, proberen tot afspraken komen.
Landelijke ontwikkelingen meldkamerdomein
Met betrekking tot het programma GMK moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten,
waarbij de financiële consequenties nog niet (volledig) bekend zijn.
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) zal
komen. Met betrokken partijen is dit doel verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord
‘Meldkamer van de Toekomst’ waarin de ambities van de betrokken partijen collectief zijn
onderschreven. Snel daarna is de kwartiermaker organisatie LMO aan de slag gegaan. In de zomer
2015 is het Plan van Aanpak en Ontwerpplan voor de realisatie van de LMO opgeleverd.
Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst
Het Transitieakkoord over de Meldkamer van de Toekomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over
financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie, is op 16
oktober 2014 ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken
zijn bij de meldkamers, te weten de ministers van Veiligheid &Justitie, Volksgezondheid, Welzijn,
Sport en Defensie, de korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van de veiligheidsregio's en
de voorzitters van de besturen van de Regionale Ambulance Voorzieningen. In het Transitieakkoord
zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. Zo dragen de veiligheidsregio’s
voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen structureel bij.
In het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ is vastgelegd dat een regionaal kwartiermaker
de samenvoeging tot en de inrichting van de overeengekomen meldkamerlocatie implementeert. Dhr.
Michel is benoemd tot regionaal kwartiermaker meldkamerlocatie Den Haag.
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Nulmeting
Op 2 mei 2014 heeft de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) een brief gestuurd
waarin het traject van de Nulmeting is gestart. De Nulmeting wordt gezien als essentieel voor een
goed verloop van de transitie naar de LMO. De Nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische,,
operationele en financiële situatie in beeld te brengen. Hiermee vormt de Nulmeting de basis voor het
landelijk financieel kader (art. 37 Transitieakkoord - TA), de business cases voor de samenvoeging
van de meldkamers (art. 42 TA) en voor het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80
TA). Ten slotte geven de uitkomsten van de Nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer.
De Nulmeting van de meldkamer van de VRHM is eind 2014 afgerond. De heer G. Goedhart,
portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur, heeft namens het bestuur geoordeeld dat de
organisatie van de VRHM aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht van de
Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt. Voor de regio’s is nog niet duidelijk
wat de uitkomsten van de Nulmeting zullen zijn.
Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie
Vóór besluitvorming over de verdere realisatie heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht
gegeven om een gatewayreview te laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. De uitkomst van de
review is kritisch maar helder: betrokken partijen hebben het met elkaar niet zo georganiseerd, dat de
opdracht om te komen tot een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan
worden. Er moet een aantal zaken beter worden georganiseerd om de gemeenschappelijke
doelstellingen te behalen; er is een heroriëntatie nodig. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een
meer realistische aanpak. Het uiteindelijke doel zoals opgenomen in de heroriëntatie op de
vorming van de landelijke meldkamer is om de samenvoegingen, de landelijke ICT en het beheer van
de landelijke meldkamer in 2021 gerealiseerd te hebben.
Onderzoek besparingen LMO
Voor de realisatie van één landelijke meldkamer is van belang dat er zoveel mogelijk helderheid
bestaat over de financiële kaders waarbinnen dit moet plaats vinden. In het kader van de heroriëntatie
op de vorming van één landelijke meldkamer zijn mede naar aanleiding van de uitkomst van de
Gatewayreview vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de in het Transitieakkoord (2013)
afgesproken taakstelling en het daarbij behorende realisatie pad. Deze taakstelling betreft - conform
transitieakkoord - €10 mln. in 2015, oplopend tot € 50 mln. structureel vanaf 2021.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft opdracht gegeven aan KPMG om te onderzoeken of de
besparingen en het daarbij behorende tijdpad zoals opgenomen in het Transitieakkoord realistisch
zijn.
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3.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma GMK
DVO
Totaal lasten

1.453.512
1.453.512

-

1.453.512
1.453.512

1.453.512
1.453.512

-

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

1.178.261
134.769
31.000
1.344.030

-

1.178.261
134.769
31.000
1.344.030

-

109.482

-

1.178.261
134.769
31.000
1.344.030
109.482

109.482

-

(109.482)
-

-

(109.482)
-

-

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Reserves
Gerealiseerd resultaat

-

(109.482)
-

De realisatie van het programma GMK is binnen het budgettaire kader van de begroting 2016
gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
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4 Programma Veiligheidsbureau

4.1 Algemeen
Het Veiligheidsbureau heeft een coördinerende rol in het initiëren, faciliteren en monitoren van de
multidisciplinaire samenwerking en besluitvorming binnen de VRHM, zodat de VRHM haar rol als
(strategisch) adviesorgaan op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en integrale
veiligheid optimaal kan vervullen. Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de
doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor het Veiligheidsbureau de volgende:
 De voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces
en de regievoering betreffende de implementatie, monitoring en borging van genomen
besluiten.
 De adviezen aan Hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur worden multidisciplinair
en integraal voorbereid.
 Het Veiligheidsbureau is de front-office van de veiligheidsregio waar bestuur,
medewerkers uit de kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en
informatie over de bestuurlijke besluitvorming, onderliggende documenten en (beleid)
activiteiten binnen de veiligheidsregio.
 De voorzitter, DB-leden en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de
landelijke en provinciale overleggen op veiligheidsregio gebied.
Het Veiligheidsbureau heeft twee formatieplaatsen en is voor wat betreft de personele bezetting
geïntegreerd met het bureau Beleid & Strategie van de concernstaf van de brandweer (ook twee
formatieplaatsen). Hiervoor is in 2011 gekozen om redenen van een verminderde kwetsbaarheid,
eenduidigere ondersteuning van de regionaal commandant-directeur Veiligheidsregio en de
ontwikkeling van ontkleuring van de concernstaf van de brandweer naar een concernstaf voor de
Veiligheidsregio. Uiteraard is er wel een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en
blijft het Veiligheidsbureau als organisatieonderdeel van de Veiligheidsregio bestaan en ook als
zodanig herkenbaar.
Binnen het programma Veiligheidsbureau valt ook de regionale kassiersfunctie van de
Veiligheidsregio voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland. Hierover heeft de
Veiligheidsregio een convenant afgesloten.
De Veiligheidsregio treedt daarnaast op als regionale kassier voor de gemeentelijke bijdragen aan het
gemeentelijke Veiligheidshuis met ingang van 2014.
De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden, naast de gemeentelijke bijdragen aan
Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis (kassiersfunctie gemeenten), gedragen door een
inwonerbijdrage (twee derde deel) en de politie (één derde deel).

4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2016
Door het Veiligheidsbureau zijn de taken uitgevoerd zoals omschreven in de begroting 2016. De
bestuursadvisering en -ondersteuning (multi-werkgroepen, Hoofdenoverleg, Veiligheidsdirectie,
Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, Veiligheidsberaad) is één van de hoofdtaken van het
Veiligheidsbureau.
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In 2016 zijn de volgende vergaderingen door het Veiligheidsbureau ondersteund:
Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
Veiligheidsdirectie
Hoofdenoverleg

3 (plus 2 thematisch)
7
10
14

In 2016 zijn de herijkte wettelijke planfiguren vastgesteld (regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan
en regionaal crisisplan). Op basis van de Wet veiligheidsregio’s dient dit elke vier jaar te gebeuren.
De Veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie voor crisispartners. Het op een gebruiksvriendelijke wijze
kunnen delen van digitale informatie is daarbij onontbeerlijk. In 2016 is gestart met het project ‘digitaal
werken’ dat zorgt voor de invoering van één VRHM-breed informatieplatform.
In 2016 heeft de VRHM deelgenomen aan de landelijke visitatie van veiligheidsregio’s. Het rapport
van de visitatiecommissie komt in maart 2017 uit.
De samenwerking met en tussen veiligheidsregio’s krijgt op landelijk niveau (Veiligheidsberaad)
steeds meer vorm en inhoud. De advisering van de ambtelijke en bestuurlijke deelnemers aan de
diverse vergadergremia van het Veiligheidsberaad wordt een steeds belangrijkere taak.
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4.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Progr. Veiligheidsbureau
Kassiersfunctie Veiligheidshuis
Kassiersfunctie Slachtofferhulp
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

180.000
148.082
207.134
535.216

-

180.000
148.082
207.134
535.216

180.000
148.956
195.428
524.384

(874)
11.706
10.832

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

279.216
180.000
66.000
10.000
535.216

-

279.216
180.000
66.000
10.000
535.216

279.216
180.000
55.168
10.000
524.384

10.832
10.832

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

-

-

-

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is binnen het budgettaire kader van de begroting
2016 gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de
mutaties in de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

juni 2017
Jaarstukken 2016

Pagina 27

5

Programma Oranje Kolom

5.1 Algemeen
In het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016 – 2019 zijn drie prioriteiten vastgesteld: informatiegestuurd
werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. Deze drie beleidsprioriteiten hangen
nauw met elkaar samen en kennen een onderlinge afhankelijkheid. De genoemde beleidsprioriteiten
worden op alle niveaus van de organisatie van de veiligheidsregio (en dus ook voor het programma
bevolkingszorg) als rode draden vertaald naar de onderliggende activiteiten en werkplannen.

5.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2016
Werkplan algemeen
In de eerste drie kwartalen van het afgelopen jaar is in lijn met het werkplan Oranje Kolom
2016 gewerkt aan de prioriteiten uit het beleidsplan VRHM 2016-2019.
Onvoorziene mutaties in het personeelsbestand zorgden vanaf het derde kwartaal voor
onderbezetting waardoor de geplande uitvoering van de werkzaamheden in het najaar negatief is
beïnvloed.
De activiteiten die in 2016 nog niet afgerond konden worden, zijn opgenomen in het werkplan Oranje
Kolom voor 2017.
Belangrijke thema’s in 2016 waren:
Coördinatie vluchtelingenopvang
In de voorjaarsrapportage is melding van gemaakt dat de coördinatie van de vluchtelingenproblematiek meer tijd en aandacht heeft gekost dan was voorzien in het werkplan. Vanwege de
terugloop van de instroom van nieuwe vluchtelingen aan het begin van de zomer is de extra werkdruk
op dit onderwerp aanzienlijk verminderd. Wel blijven de inmiddels georganiseerde provinciale
overlegvormen (regietafels) in tact zodat daarop in geval van een plotselinge toename van het aantal
vluchtelingen teruggegrepen kan worden.
Hoewel altijd alles beter kan, mag toch wel worden gesteld dat het onderbrengen van de
coördinatiefunctie van de vluchtelingenopvang bij de veiligheidsregio ertoe heeft bijgedragen dat de
gemeenten in Hollands Midden bovengemiddeld hebben gepresteerd op dit dossier.
Bevolkingszorg op orde 2.0 en nieuw regionaal prestatiekader
Als aangekondigd vervolg op de beleidsnota ‘Bevolkingszorg VRHM’ heeft het AB op 31 maart 2016
ingestemd met het “Prestatiekader Bevolkingszorg 2016”. Hierbij zijn de prestatie eisen en de visieelementen uit het (landelijke) rapport Bevolkingszorg op Orde vertaald naar onze regio. De
organisatorische wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het regionaal crisisplan, deel bevolkingszorg.
Dat is een voorbeeld van een activiteit die door de extra aandacht voor de vluchtelingenopvang later
dan volgens de planning is opgepakt.
Na de zomer is met behulp van de zgn. ‘peer review’ methode een begin gemaakt met het meten en
verbeteren van de kwaliteit van de bevolkingszorgprocessen. Om te bezien of wij hiermede de goede
weg hebben ingeslagen, is hier gekozen voor een dubbele pilotvorm. Eén pilot bij een middelgrote
gemeente en de andere pilot bij een samenwerkend cluster van vijf gemeenten.
Indien de pilots voldoen aan de doelstelling zal het meet- en verbeterproces gericht op bevolkingszorg
ook in de andere gemeenten en samenwerkingsverbanden worden gehouden.
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Professionaliseren crisiscommunicatie
De professionalisering van de crisiscommunicatie heeft ook in 2016 weer specifieke aandacht
gekregen. Nieuw daarbij is de organisatie van ‘de dag van de crisiscommunicatie’ op 17 november
2016 geweest. Meer dan 80 betrokken communicatiemedewerkers afkomstig uit het multi-domein
(inclusief partners) discussieerden mee in de verschillende workshops. Gelet op de vele positieve
reacties op dit voor Hollands Midden betrekkelijk nieuw fenomeen verdient dit initiatief zeker een
vervolg.
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Vanwege een vertraging met betrekking tot de aanbesteding en aanschaf van een registratiesysteem
voor het bijhouden van opleiding en ontwikkeling van bevolkingszorg functionarissen bij gemeenten
(AG5) is aan het begin van de zomer een (in eigen beheer ontwikkeld) alternatief systeem ‘gevuld’
met relevante gegevens. Deze extra onvoorziene werkzaamheden zijn verricht door de vier clustercoördinatoren en de medewerkers van het BGC en kostten aanzienlijk meer tijd dan was voorzien.
Evenementenveiligheid
Begin 2016 is het inspectierapport “Meer aandacht voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen’ verschenen. De aanbevelingen uit dit rapport zijn, geannoteerd vanuit de
situatie in Hollands Midden, in juni 2016 voorgelegd aan het AB. Op basis hiervan heeft het AB op 1
december 2016 besloten het regionale kader evenementenveiligheid verder door te ontwikkelen.
Daarnaast is vorig jaar het sinds eind 2015 operationele regionale ‘loket’ evenementenveiligheid
geëvalueerd.
De daarbij naar voren gebrachte verbeterpunten voor loket, hulpdiensten en gemeenten zullen in 2017
prominent op de agenda van de regionale overleggen worden geplaatst.
Organisatie Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en invulling van de functie van
Coördinerend Functionaris
Het BGC kent 3,55 formatieplaatsen (inclusief de Coördinerend Functionaris; exclusief bijdrage aan
sturing BGC door hoofd planvorming). De taken van het Hoofd BGC worden, in samenspraak met de
Coördinerend Functionaris, deels uitgevoerd door het Hoofd van de afdeling Planvorming VRHM.
De (deeltijd)functie van coördinerend functionaris is een verplichting op grond van artikel 36 van de
Wvr.
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5.3 Lasten en baten
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

14.631
30.000
287.038
130.000
44.900
110.000
10.000
65.000
691.569

18.500
27.901
279.687
125.071
38.260
28.151
33.102
550.672

3.8692.099
7.351
4.929
6.640
81.849
23.10265.000
140.897

560.354
67.000
23.061
650.415

2
(787)
(23.061)
(23.846)

Progr. Oranje Kolom
Kassiersfunctie Rode kruis
Landelijke afdrachten
Afdelingskosten
Piketvergoedingen
Coördinatietaken
Opleiden en trainen
Professionalisering Crisiscommunicatie
Projectkosten
Totaal lasten

14.631
30.000
287.038
130.000
44.900
125.000
10.000

-

641.569

65.000
50.000

Gemeentelijke bijdragen
Rijksbijdragen
Overige bijdragen
Bijdragen van derden (e-learning)
Totaal baten

560.356
66.213

-

15.000
641.569

(15.000)
(15.000)

560.356
66.213
626.569

(15.000)

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

65.000

65.000

(99.743)

164.743

Reserve versterking OK
Gerealiseerd resultaat

-

(65.000)
-

(65.000)
-

(99.743)

(65.000)
99.743

De realisatie van het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2016
gerealiseerd. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
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6 Paragrafen

6.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV)

6.1.1 Algemeen
Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:
 De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt
of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
 Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen
zijn in relatie tot de financiële positie.
De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
 Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
 Een inventarisatie van de risico's.
 Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijkluidende paragraaf
opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de
derde bestuur rapportage van het dienstjaar worden de risico’s tussentijds beoordeeld. In de
paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld:
 De risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich
voordoen.
 Het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico’s van
materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opvangen
zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan dus worden
uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de
geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's. De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de
organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. Deze middelen bestaan uit de
algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves alsmede uit de nog niet ingevulde
begrotingsruimte en een post onvoorzien.

6.1.2 Risico’s VRHM
Als risico’s onderkent het Algemeen Bestuur van de VRHM:
Collectieve Arbeidsovereenkomst vanaf 1 mei 2017
De huidige CAO loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Begin 2017 starten de onderhandelingen
voor een nieuwe CAO Gemeenten. Uitkomsten en (financiële) effecten zijn onbekend.
Herziening FLO-overgangsrecht
Begin 2015 zijn vakbonden en werkgevers in het LOBA gestart met onderhandelingen over het FLOovergangsrecht. De aanleiding hiervoor was dat er door landelijke ontwikkelingen knelpunten in de
regeling van het FLO overgangsrecht zijn ontstaan. Deze knelpunten zijn onder andere de afschaffing
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van de levensloopregeling per 1 januari 2022, de beperking van de fiscale ruimte voor de storting van
extra pensioen en het verschuiven van de ingangsdatum van de AOW. In maart 2017 worden nadere
besluiten uit het bestuurlijk overleg tussen Brandweerkamer en bonden verwacht. Zolang de
uitkomsten van de uitwerking onbekend zijn is er onzekerheid over de financiële consequenties.
Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie
In het Transitieakkoord zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen
naar de LMO. Zo dragen de veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer landelijk € 42 miljoen
structureel bij. Op 17 november 2015 is met de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie
gesproken over de financiële overdracht. De voorlopige uitkomst is het scenario van een uitname uit
het gemeentefonds met een compensatie van herverdelingseffecten via de BDuR dan wel facturatie.
Het streven is om de compensatie van de herverdelingseffecten mee te nemen bij de eerstkomende
herijking van het gemeentefonds. Dit scenario wordt echter in het licht van de nieuwe transitiestrategie
LMO (‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’, Veiligheidsberaad d.d. 14 juni 2016) mogelijk
opnieuw bezien.
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
Er is nog geen overeenstemming over (de berekening van) de achterblijvende materiële kosten GMK
Hollands Midden tussen VRHM en betrokken partijen binnen Hollands Midden en het ministerie van
VenJ conform het Transitieakkoord.
Abonnementsgelden Openbaar Meld Systeem (OMS)
OMS betreft de keten van doormelden en het ontvangen en beoordelen van meldingen van
gebruikers, die op grond van Wabo-regelgeving een brandmelding direct moeten doormelden aan de
meldkamer brandweer.
Er is door het Veiligheidsberaad juridisch advies ingewonnen om een scherp beeld te krijgen over
wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot OMS. Kort samengevat blijkt uit
het advies dat het aanbieden van een alarmtransmissiesysteem (ATS) geen taak is van de
veiligheidsregio en dus ook niet van de LMO. Ook hebben veiligheidsregio’s geen wettelijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van de doormelding als zodanig. Er is dus geen wettelijke basis voor
de wijze waarop de veiligheidsregio’s nu de regie voeren op OMS. De taak van de veiligheidsregio is
beperkt tot het ontvangen en beoordelen van meldingen.
Op de vraag hoe veiligheidsregio’s in de toekomst het beste om kunnen gaan met de verplichte
automatische doormeldingen is het scenario ‘Markt vrijgeven’ de voor de hand liggende keuze. De
veiligheidsregio’s laten het aanbieden van een ATS over aan de markt en ontvangen geen
abonnementsgelden meer. Totdat de markt is vrijgegeven zal de huidige constructie moeten worden
voortgezet, omdat anders op termijn geen verbinding meer bestaat tussen brandmeldinstallaties van
abonnees en de meldkamer in de betrokken veiligheidsregio’s.
Als de wijze van ontvangen van automatische meldingen gaat veranderen, ligt het in de rede dat de
wijze van beoordelen ook wordt aangepast. Als de inrichting van OMS verandert, moeten
veiligheidsregio’s daar hun strategie op aanpassen, ook voor het beheersen van nodeloze
alarmeringen.
De huidige overeenkomst van VRHM met Robert Bosch B.V. loopt tot en met 31 december 2020. Op
basis van nader juridisch advies kan dit contract worden uitgediend maar nadien niet meer worden
verlengd. Met ingang van 2021 ontvangt VRHM dan geen abonnementsgelden meer, jaarlijks begroot
op € 350.000.
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Bluswatervoorziening
Er zijn ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de levering van bluswater. Te denken valt
hierbij aan (noodzakelijke) beleidswijzigingen van waterleidingbedrijven. Of, en zo ja wat, hiervan
mogelijke financiële consequenties zijn, is op dit moment onduidelijk.
BHM gaat in 2017 haar bluswaterbehoefte – op basis van een brandbestrijdingsfilosofie – vaststellen.
Het gezamenlijk met gemeenten en partners toekomstbestendig maken van de bluswatervoorziening
is een complex samenspel van partijen met grote (financiële) belangen. In 2017 zal een project
uitgevoerd worden gezamenlijk met gemeenten en drinkwaterleidingbedrijven om te komen tot een
toekomstbestendig systeem van bluswatervoorziening..
Nieuwbouw kazerne Leiden Noord
Op 13 november 2014 heeft het AB besloten tot nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden Noord
(voorzien in 2018) en na ingebruikname over te gaan tot sluiting van de huidige kazernes Leiden
Noord, Leiderdorp en Oegstgeest, omdat er voor deze kazernes door de nieuwbouw onvoldoende
operationele noodzaak en meerwaarde is en de brandweerzorg in de betrokken gemeenten
verantwoord blijft. De kosten en opbrengsten van deze operatie zijn inzichtelijk gemaakt in de notitie
Financiële paragraaf nieuwbouw Leiden Noord. Er kan een substantiële kostenverlaging (begroot op
€ 436.500) van de brandweerzorg worden gerealiseerd. Hierbij is dan al rekening gehouden met de
kosten voor de nieuwe inzet van vrijwilligers uit Leiderdorp en Oegstgeest en de herhuisvesting van
de huidige kantoorwerkplekken op de kazernes. Partijen (du Prie Bouw &Ontwikkeling BV en PostNL)
zijn er tot nog toe (nog) niet in geslaagd om tot prijsovereenstemming te komen betreffende het
onderhavige vastgoedperceel. Uitstel van nieuwbouw Leiden Noord leidt tot het risico van het niet
kunnen behalen van dat deel van de bezuinigingsopgave (Meer-Anders-Minder).

6.1.3 Risicomanagement en verzekeringen
Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico’s zo veel
mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico
(opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto
verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico
(bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor
aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De
VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.
Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden
om het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar
waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond
het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.
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6.1.4 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit VRHM
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen
zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan dus worden
uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de
geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's.
De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort
tegenvallers op te vangen. Deze bestaan uit:
 De algemene reserve en de bestemmingsreserves;
 De stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde van bezittingen en de waarde
waarvoor deze op de balans staan, voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover
verkoop de continuïteit van de taakuitvoering niet aantast);
 Nog niet ingevulde begrotingsruimte;
 Een post onvoorzien. De VRHM kent (nog) geen post onvoorzien.
De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM
te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51
gemeenschappelijke regeling VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%.
Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale
bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de
deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.
Daarom kiest zij ervoor zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn
om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Naar de gewenste, c.q.
noodzakelijke bandbreedte van de weerstandscapaciteit van de VRHM heeft in 2012 onderzoek
plaatsgevonden, dat resulteerde in de Nota reserves 2012-2015. In 2016 heeft nader onderzoek
plaatsgevonden naar de risico’s die de VRHM loopt en een kwantificering hiervan in termen van een
schatting van de financiële schade en de kans dat elk van de risico ’s zich voordoet. In 2017 zal een
Nota risicomanagement en een nieuwe Nota reserves aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.
De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen
de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene
reserve van de VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar
voor het afdekken van de financiële consequenties van risico’s. Bij het vaststellen van de Nota
reserves 2012-2015 is voor de Algemene reserve een ondergrens bepaald van € 0,6 miljoen en een
bovengrens van € 1,5 miljoen.
Per ultimo 2016 bedroeg het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2016) € 1,3
miljoen. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de bestemming
en het verloop in de Nota reserves 2012-2015 zijn aangegeven (ook vigerend voor 2016). Het beleid
van de VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de
bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is derhalve
geen ‘vrij besteedbare ruimte’ opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou
worden.
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6.1.5 Financiële kengetallen
Jaarverslag 2016
Verslag Begroting Verslag
2015
2016
2016
1 Netto schuldquote
A Vaste schulden
B Netto vlottende schulden
C Overlopende passiva
Saldo schulden
D
E
F
G

12.761
3.975
1.524
18.260

15.300
2.734
2.382
20.416

18.724
3.939
2.017
24.680

1.294
107
729
2.130

1.480
696
821
2.998

4.771
309
956
6.036

Saldo

16.130

17.418

18.644

Baten

55.298

54.114

54.927

29%

32%

34%

9.928
28.966

10.148
31.436

7.579
33.149

34%

32%

23%

51.775
54.748
2.973

54.114
54.114
-

53.099
54.106
1.007

100
73
27

100
100
-

100
100
-

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

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

2 Solvabiliteitsratio
A Eigen vermogen
B Totaal passiva
Solvabiliteitsratio

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

3.000

-

1.007

55.298

54.114

54.927

5%

0%

2%
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6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)
De financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het
volgende voor:
 Tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de)
bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van de
jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
 Bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur verslag over de voortgang
van het geplande onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het
meerjarenonderhoudsplan daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan.

De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen.
In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud
van kapitaalgoederen.

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

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

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

Brandweerkazernes
Om fiscale redenen zijn 11 kazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het
einde van de BTW-herzieningsperiode. In 2014 is de eerste kazerne weer verkocht aan de gemeente
Teylingen, in 2016 waren er 10 brandweerkazernes in eigendom.
De overige locaties worden gehuurd van gemeenten en andere partijen. In sommige gevallen was een
renovatie noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij de gebruikerseisen zoals gesteld binnen
de VRHM. Deze aanpassingen zijn telkens samen met de verhuurder uitgevoerd, waarbij groot
onderhoud (kosten verhuurder) en klein onderhoud en aanpassingen (kosten VRHM) steeds
gecombineerd zijn. Om de investering rendabel te laten zijn voor beide partijen is het huurcontract
verlengd met minimaal 5 jaar.
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Sinds 2004 is de VRHM economisch eigenaar van een gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat
4a in Leiden, het onderdeel van de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer). De gemeente Leiden
heeft het juridische eigendom van het hele pand. Het aangrenzende parkeerterrein is volledig
eigendom van de VRHM.
In het pand zijn tevens twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren.
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Leiden, Gooimeerlaan 25
Daarnaast beschikt de VRHM over een loods in Leiden, waarin voertuigen en materieel zijn gestald
Waddinxveen, ROB
Bij de brandweerkazerne in Waddinxveen is in 2015 een nieuw Regionaal Oefencentrum Brandweer
(ROB) met stookgebouw gevestigd. Hierdoor kunnen realistische oefeningen in eigen beheer
plaatsvinden en hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van externe partijen.
Strategische huisvestingvisie
VRHM is begonnen met het opstellen van een Strategische huisvestingsvisie. Samenvattend kent de
huidige vastgoedportfolio de volgende kernvraagstukken waarvoor het strategische huisvestingsplan
richting dient te geven :
1. Centralisatie versus dagbezetting.
VRHM is momenteel decentraal in clusters georganiseerd. Het is de wens de organisatie
compacter en meer centraal te huisvesten om synergie en kennisdeling meer te benutten.
Centralisatie mag echter niet ten koste gaan van dekking van de dagbezetting. Met name het
tijdsvlak van de weekdagen tussen 08.00 en 17.00 uur is hierin kritisch.
2. Exit-strategie of herinrichting Hoofdzetel Leiden Zuid.
Centralisatie van de organisatie is gekoppeld aan de mogelijkheden om Leiden Zuid op een
financieel gunstige manier te verlaten of op andere wijze efficiënt te gebruiken. Een ‘stay or leave’
analyse brengt het financiële, alsmede het kwalitatieve kader van blijven of verhuizen in beeld.
3. Kostenoptimalisatie huisvesting.
Welke mogelijkheden zijn er voor optimalisatie van beheerskosten van huisvesting en levert de
heroverweging huur versus eigendom van de vastgoedportfolio hieraan mogelijk een positieve
bijdrage.
Nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug
Het AB heeft in de vergadering van 30 juni 2016, na hoofdelijke stemming, besloten tot het verwerven
van grond in eigendom en het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven op een geschiktere locatie. Daarnaast tot het verwerven van grond en
bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug in eigendom en door Brandweer Hollands Midden zelf
realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze brandweerkazerne. De Regionaal Commandant
heeft opdracht gekregen om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, te onderzoeken.
Facilitaire werkplaatsen
Na het besluit van het DT eind augustus 2015 over de facilitaire werkverdeling op de beroepslocaties
en de positionering van de nieuwe ademluchtwerkplaatsen is de projectgroep aan de slag gegaan met
(1) het ontwerp en (2) het implementatieplan. Een belangrijk onderdeel van het implementatieplan
heeft betrekking op de harmonisering van de adembeschermende middelen.
Het ontwerpteam heeft het programma van eisen van de PFU-werkplaatsen vertaald naar een
ontwerp inclusief financiële doorrekening. Voorsorterend op de ontwikkelingen op het gebied van
schoon en veilig werken heeft het project in opdracht van het DT niet alleen de ademlucht maar ook
de PFU in het ontwerp van de werkplaatsen geïntegreerd. Het project heeft ook de opdracht gekregen
om naast de PFU-werkplaatsen ook een verkenning incl. doorrekening te doen van de overige
werkplaatsen (mobiliteit en watervoerend) op de beroepskazernes.

6.2.2 Mobiliteit
In 2016 is uitvoering gegeven aan een twaalftal projecten op het gebied van Mobiliteit. De projecten
betreffen vervangingen van voertuigen volgens het meerjarenonderhoudsplan (reguliere vervanging),
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modificaties aan bestaande voertuigen en bepakkingsonderdelen en uitvoering van het materieelplan.
Een aantal projecten zijn in 2016 afgerond. Het merendeel van de projecten die in 2016 zijn gestart,
zal in 2017 worden afgerond.
Voertuigen
In 2016 zijn in het kader van de implementatie van het materieelplan de PM-voertuigen uitgefaseerd
en in veel gevallen vervangen door OOV-voertuigen. Gedurende het jaar is veel werk verzet om voor
de kerstvakantie 32 nieuwe OOV-voertuigen gebruiksklaar op de diverse kazernes af te leveren en het
beheer/onderhoud in te regelen. Na de levering zijn nog enkele modificaties uitgevoerd aan essentiële
bedieningselementen.
Daarnaast is eind 2016 een zestal nieuwe OVD-voertuigen aangeschaft en geleverd. Deze worden
begin 2017 gebruiksklaar gemaakt.
De levering van de vorig jaar bestelde TS-en is vertraagd door strengere milieunormen. In 2016 heeft
levering van de chassis wel plaatsgevonden, maar kon de leverancier de carrosserieën nog niet
opbouwen. Naar verwachting worden ze operationeel in het tweede kwartaal 2017.
Bepakking en aanpassingen voertuigen
Op alle tankautospuiten zijn vetsmeersystemen aangebracht die bijdragen aan het preventief
onderhoud. Hiermee wordt onnodige slijtage aan de pomp-as voorkomen, waardoor de inzetbaarheid
van de pomp en hiermee de tankautospuiten wordt bewaakt.
In 2016 is het vervangen van de hoge-drukslangen voltooid.

6.2.3 Personele functionele uitrusting
Om adequaat en veilig het brandweerwerk op straat uit te kunnen voeren heeft de brandweermens de
beschikking over een Persoonlijk Functionele Uitrusting (PFU).
Met de ontwikkeling van twee PFU-werkplaatsen (in Gouda en Leiden) worden de werkprocessen
beheer en onderhoud verder verbeterd.
De ademluchtoestellen die gebruikt worden voor de repressieve taken zijn geharmoniseerd naar één
merk. Te vervangen toestellen voldoen aan de regionale standaard zodat een eenduidige werkwijze
mogelijk is. De harmonisatie van dienstkleding voor brandweerpersoneel nadert haar afronding. De
laatste levering door het IFV is aanstaande.
Apparatuur die gekoppeld is aan wettelijke vervangingstermijnen (o.a. toestellen en ademluchtflessen)
is tijdig vervangen om de gestelde kwaliteit te kunnen garanderen.
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6.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)
De treasuryfunctie
In de paragraaf Financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het
Treasurystatuut. De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd:
 Het beheersen van de financiële risico’s zoals renterisico’s, liquiditeitenrisico’s en
kredietrisico’s;
 Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;
 Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.
Het Treasurystatuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie onder de voorwaarden:
 Gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën in verband met de
heersende Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
 Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee
of meerdere financiële instellingen;
 Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.
Ten aanzien van de uitvoering van de treasuryfunctie worden de volgende aspecten in acht genomen:
 De dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur van de VRHM;
 De bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij hem en de directeur
tezamen;
 Door middel van de jaarstukken wordt rekening en verantwoording afgelegd over het
gevoerde beleid. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het
renterisico en de renterisiconorm alsmede van de rentevisie;
 Het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de VRHM. De op grond van
de aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds
overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage
met een beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar. De oorzaak
hiervan ligt in het feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarvoorschotten
worden verkregen. De rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. De uitgaven zijn
meer verspreid over de maanden, maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden
waarin de inkomende geldstromen minder zijn. De investeringen voor vervanging van
duurzame goederen en maandelijkse betalingen voor salarissen zijn met name van
invloed op de liquiditeit. Renterisico’s in de sfeer van sterk wijzigende percentages zijn bij
de huidige economische situatie niet aan de orde. In de uitwerking van de
liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd;
 De VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe
investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag
aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de
aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische
levensduur van die activa;
 Bij het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van electronic banking en worden kasmutaties
zoveel mogelijk beperkt. De Bank Nederlandse Gemeenten treedt op als huisbankier;
 Tijdelijk overtollige liquide middelen worden automatisch afgeroomd tot het drempelbedrag van 0,75% van de begrote inkomsten in het betreffende begrotingsjaar, waarbij het
minimale bedrag aan liquide middelen buiten ’s Rijks Schatkist op € 300.000,- is
vastgesteld;
 Het enkel voor beleggingsdoeleinden kopen van aandelen is in de verordening
uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van
de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van
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het DB. De VRHM is te typeren als een geldvragende instelling en treedt niet als partij op
om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten;
De administrateur volgt uit hoofde van zijn functie de rente- en
kapitaalmarktontwikkelingen. In het Treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie
de rentevisie wordt bijgesteld;
De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Tabel van afgesloten onderhandse geldleningen
Leningnummer

Hoofdsom

Looptijd

Einddatum

Rente%

BNG 40.0096474

1.200.000

BNG 40.102390

2.500.000

15

3-2-2018

4,39%

20

15-12-2026

4,00%

BNG 40.106332
BNG 40.106331

2.300.000

10

27-1-2021

3,11%

2.500.000

5

27-1-2016

2,28%

BNG 40.106460

1.000.000

10

24-2-2021

BNG 40.106461

3.930.000

10

24-2-2021

BNG 40.106462

3.230.000

9

BNG 40.106463

2.930.000

8

BNG 40.110863

4.000.000
3.000.000

BNG 40.110864
Totaal

26.590.000

Saldo 1/1

Aflossing

Rente boekjaar *

Saldo 31/12

240.000,00

80.000,00

16.924,95

160.000,00

1.375.000,00

125.000,00

57.120,28

1.250.000,00

1.265.000,00

230.000,00

52.812,86

1.035.000,00

250.000,00

250.000,00

2.843,75

0,00

3,46%

550.000,00

100.000,00

23.667,82

450.000,00

4,00%

3.537.000,00

98.250,00

138.519,04

3.438.750,00

24-2-2020

3,89%

2.907.000,00

80.750,00

110.715,67

2.826.250,00

25-2-2019

3,77%

2.636.919,79

73.270,05

97.338,18

2.563.649,74

7

1-12-2023

0,28%

0,00

0,00

920,55

4.000.000,00

15

1-12-2031

0,88%

0,00

0,00

2.169,86

3.000.000,00

12.760.919,79

1.037.270,05

503.032,96

18.723.649,74

De leningenportefeuille is in 2016 uitgebreid met een lening in verband met de aanschaf van 32
operationele ondersteuningsvoertuigen, drie dienstauto’s, de verbouwing van de
ademluchtwerkplaatsen en de vervanging van ict-servers. De looptijd van deze lening bedraagt 7 jaar
voor een bedrag van € 4.000.000,-. Daarnaast is voor de aanstaande vervanging van een aantal
tankautospuiten in 2017 een lening van € 3.000.000,- met een looptijd van 15 jaar afgesloten.
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Tabel renterisicoberekening
De renterisiconormering wordt vastgesteld op basis van 20% van het begrotingstotaal per 1 januari
2015. De norm is voor 2015: € 11.471.000.
Onderstaand overzicht laat zien dat er voor 2015 een ruimte bestond van € 8.786.000. De norm is dus
niet overschreden.
2016

2017

2018

2019

1

Renteherzieningen

7.000

-

-

-

2

Aflossingen

1.037

1.559

1.559

3.823

3 = (1 + 2)

Renterisico

8.037

1.559

1.559

3.823

10.832

10.699

10.563

10.563

2.795

9.140

9.004

6.740

54.159

53.494

52.814

52.814

4

Renterisiconorm

5a = (4 > 3)

Ruimte onder renterisiconorm

5b = (4 < 3)

Overschrijding renterisiconorm

4a

Begroting conform Programmabegroting 2016

4b

Percentage

20%
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Kasgeldlimietberekening
De bepaling van de kasgeldlimiet bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal per 1 januari 2016. Het
begrotingstotaal van 2016 bedraagt conform de Programmabegroting: € 54.159.000. De kasgeldlimiet
komt op grond van deze berekening voor 2016 uit op € 4.441.000.
Alleen in het vierde kwartaal was er sprake van een lagere vlottende vordering dan de vlottende
schuld. Over de eerste drie kwartalen is geen sprake geweest van een overschrijding van de
kasgeldlimiet. De overschrijding wordt veroorzaakt door de spreiding van de ontvangsten over het jaar
waarbij de volledige opbrengsten al zijn ontvangen in het derde kwartaal van het boekjaar.

Overzicht kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

1e kwartaal

Omvang van de begroting per 1 januari 2016

54.159

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten van de grondslag

8,2%

8,2%

8,2%

8,2%

- in bedrag

4.441

4.441

4.441

4.441

Omvang vlottende korte schuld
- opgenomen gelden < 1 jaar

12.141

12.014

11.865

14.182

- schuld in rekening-courant

0

0

0

0

- gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

12.141

12.014

11.865

14.182

1

0

1

0

10.978

13.093

13.274

4.834

261

197

316

757

11.240

13.290

13.591

5.591

901

-1.276

-1.726

8.591

- toegestane kasgeldlimiet

4.441

4.441

4.441

4.441

- ruimte

3.540

5.717

6.167

-4.150

Ruimte

Ruimte

Vlottende middelen
- contanten in kas
- tegoeden in rekening-courant
- overige uitstaande gelden < 1 jaar

Toets netto vlottende schuld
- totaal netto vlottende schuld

Ruimte Overschrijding

juni 2017
Jaarstukken 2016

Pagina 42

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
(bedragen x € 1000)
De regelgeving inzake het schatkistbankieren stelt een drempelbedrag per jaar vast waarbinnen het is
toegestaan financiële middelen buiten de Schatkist te bewaren; hierbij geldt een minimum bedrag van
€ 300.000,-.
In onderstaande overzichten staat de berekening van het verschil ten opzichte van het gehanteerde
drempelbedrag. Over het jaar 2016 is het drempelbedrag niet overschreden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
(1) Berekening drempelbedrag
Begrotingstotaal verslagjaar

54.159

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

54.159

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

-

Drempelbedrag

406

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

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

22.468

25.251

26.536

27.222

91

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

247

277

288

296

Drempelbedrag

406
1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

247

277

288

296

Ruimte onder het drempelbedrag

159

129

118

110

-

-

-

-

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

Overschrijding van het drempelbedrag
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6.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

Inleiding
De VRHM richt zich op Samen Sterk voor Meer Veiligheid ten behoeve van de burgers in onze regio
en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van
productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie,
automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het
organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten.
Burgers van bij de VRHM aangesloten gemeenten verwachten dat deze rechtmatig handelt en
betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit vloeien criteria voort voor
de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid van de VRHM direct
zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van hulpdiensten, de
adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer, etc.
De VRHM beoogt een proces-ingerichte, risicogestuurde, resultaatgerichte organisatie te zijn. Dit
vereist afstemming over de behoeftestelling en het maken van coördinatieafspraken tussen en binnen
de kolommen van de VRHM en haar partners.
Van Kadernota Meer-Anders-Minder naar Korpsbeleidsplan 2016 – 2018
Op basis van de in 2014 vastgestelde Kadernota M-A-M is in 2015 gewerkt aan een Korpsbeleidsplan
voor de periode 2016 – 2018. In dit meerjarenplan is de koers bepaald hoe de brandweerorganisatie
zich in deze periode verder moet ontwikkelen, waarbij tevens invulling wordt gegeven aan de
bezuinigingsopgave zoals bepaald in de Kadernota M-A-M. Het Korpsbeleidsplan is op 31 maart 2016
vastgesteld in de vergadering van het AB.
In Hoofdstuk 9 van het Korpsbeleidsplan wordt specifiek ingegaan op de verbetervoorstellen ten
aanzien van de bedrijfsvoering. Dit betreft:
 Verbreden planning- en controlcyclus;
 Doorontwikkelen van prestatie-indicatoren;
 Invoeren van het kwaliteitszorgsysteem;
 Vaststellen van de financieringssystematiek na 2018;
 Implementeren van de versterkte facilitaire dienstverlening (project Facilitair 2.0);
 Invoeren van digitaal werken;
 Implementeren van verbetervoorstellen uit het medewerkersonderzoek;
 Implementeren van de versterkte interne communicatie (project Communicatie 2.0);
 Investeren in de verdere ontwikkeling van onze medewerkers (besluit MAM);
 Herziening van het organisatieplan Brandweer Hollands Midden (besluit MAM);
 Versterken van projectmatig werken.
Personeel algemeen
Om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren richt het personeelsbeleid zich op:
 Het optimaal benutten van capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de
medewerker;
 Onder omstandigheden de risico’s’ voor gezondheid, veiligheid en welzijn zo mogelijk
uitsluiten, dan wel tot een minimum beperken;
 Gebruik maken van marktconforme arbeidsvoorwaarden.
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Daarbij wordt van de medewerkers verwacht dat zij:
 Resultaatgericht en samenwerkingsgericht zijn;
 Ernaar streven om continu hun (vak) bekwaamheid en competenties te ontwikkelen
 Eigen verantwoording nemen voor hun loopbaan.
Leiderschapsprogramma
Investeren in onze medewerkers is een van de speerpunten van het Korpsbeleidsplan 2016-2018. Dat
wordt gedaan door In 2016 en 2017 te investeren 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. De doelen die daarbij gesteld worden zijn:
 Leiderschap creëren dat past bij de omvang van de organisatie
 Aan wie je leiding geeft is bepalend voor wat je moet kunnen
 Van vakmanschap naar leiderschap
 Iedereen kent zijn rol en kan ernaar handelen.
De voorbereiding op het leiderschapsprogramma is in 2016 gestart. In december heeft de kick off
plaatsgevonden. Verdere uitrol vindt plaats in 2017 en 2018.
Herziening Organisatieplan
Bij de start in 2011 van de VRHM is toegezegd na enkele jaren de organisatie-inrichting te evalueren
en te herijken. Daarbij kwam dat vanuit de MAM-opgave is toegezegd met minder leidinggevenden,
incl. directieleden toe te kunnen. Ook uit medewerkersonderzoek is een aantal verbeterpunten naar
voren gekomen die meegenomen moeten worden in de inrichting van de nieuwe organisatie, zoals
samenwerken, rolduidelijkheid, leiderschap / communicatie, regelruimte.
In 2016 is in een aantal werkconferenties, waarbij een brede vertegenwoordiging uit de organisatie
betrokken was, geëvalueerd hoe het Organisatieplan 2011 in de praktijk heeft gefunctioneerd. Dit
heeft geleid tot een aantal rode draden die meegenomen worden in, onder andere, de nieuwe
structuur. Eind 2016 is een concept-grofstructuur gepresenteerd in de organisatie. In de eerste helft
van 2017 wordt de fijnstructuur nader uitgewerkt.
Medewerkersonderzoek
In de eerste helft van 2016 hebben alle afdelingen en kazernes, naar aanleiding van de
onderzoeksrapportage, een verbeterplan opgesteld, hierin ondersteund door facilitators vanuit de
eigen organisatie. Dit heeft 75 verbeterplannen opgeleverd. Aan de uitvoering van de plannen wordt in
2016 en 2017 gewerkt.
De rapportage heeft ook aanleiding gegeven tot meer aandacht voor ongewenst gedrag. In 2016 is
hiermee een start gemaakt door met een paar teams aan de slag te gaan over gewenst gedrag
binnen het team. Ook werd aandacht geschonken aan de vraag, waar je terecht kunt met een klacht.
Er is aansluiting gezocht bij de LKOG en er is een Klachtenregeling opgesteld.
RI&E
In 2016 is de RI&E uitgevoerd. De aanpak was grondig, teneinde een degelijke basis voor de
voorliggende jaren neer te kunnen zetten. Onderdeel van de RI&E was een locatie-onderzoek en een
belevingsonderzoek. De inventarisatie heeft een rapportage en 87 verbeterplannen opgeleverd . In
2017 zullen drie speerpunten hieruit worden opgepakt, te weten
 Veilig werken
 Schoon werken
 Inrichten Arbo-organisatie
Arbeidsvoorwaarden
Voortvloeiend uit de nieuwe afspraken aan de CAO-onderhandelingstafel is het Individueel
Keuzebudget (IKB) voorbereid, dat per 1 januari 2017 wordt ingevoerd. Verder zijn de verlofregeling,
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werktijdenregeling en beloningsregeling aangepast en is aan de werknemers individueel een
geharmoniseerde beloningsafspraak, inclusief overgangsrecht aangeboden.
Op landelijk niveau is, na intensieve onderhandelingen met actievoering, een overeenkomst gesloten
voor nieuw FLO-overgangsrecht. De consequenties hiervan worden in 2017 uitgewerkt.
In overleg met het GO en de OR is in 2016 gewerkt aan de 17,65 problematiek, een –onderbouwdeverdeelsleutel op basis waarvan in de 24-uursdienst eenduidig en rechtmatig gewerkt kan worden aan
inroostering, verlof en overwerk.
PPMO
In april 2016 zijn de PPMO, AK en Fysieke Test in gebruik genomen. Onder regie van Active Living
wordt de planning verzorgd door het stafbureau IB en de keuring begeleid door eigen, daarvoor
geselecteerde en opgeleide, testleiders en testassistenten.
Aanbestedingen implementatie Arbo dienstverlening, Keuringsarts en verzekeringen
Begin 2016 zijn drie partijen geselecteerd voor de Arbo dienstverlening, Keuringsarts en
verzekeringen. Het fijnslijpen van de afspraken, overdracht van dossiers van vorige dienstverleners
en implementatie van de nieuwe werkwijzen zal in 2017 zijn beslag krijgen.
Versterking afdeling Personeel
In de tweede helft van 2016 is een programma van start gegaan ter versterking van de afdeling. De
goede dingen goed doen en de nieuwe dingen goed doen, staat hierbij centraal. Aandacht wordt
hierbij besteed aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van de advies- en administratieve
processen en de medewerkers.
Digitaal Personeelsdossier
In 2016 zijn de personeelsdossiers gedigitaliseerd. Nu hebben alleen de medewerkers van de afdeling
Personeel nog toegang tot de dossiers. In 2017 wordt dit verder uitgerold en kunnen medewerkers
hun eigen dossier raadplegen en leidinggevenden de dossiers van hun medewerkers.
Managementversterking, loopbaanadvies, informatievoorziening en personeels- en
salarisadministratie
De meeste uren zijn, ook in 2016, besteed aan de basisdienstverlening van de afdeling Personeel:
advies en ondersteuning aan leidinggevenden op het personele vlak, het bieden van loopbaanadvies
aan medewerkers, de coördinatie van TCO en het voeren van de personele en salarisadministratie. In
een paar informatiesessies aan leidinggevenden is aandacht besteed aan de nieuw ontwikkelde
personeelsinstrumenten en -regelingen. Vernieuwend was daarbij dat hiervan ook een film werd
gemaakt.
Beheersing Financiën
In navolging van de ingezette verbetering van de verwerkingsprocessen in 2015 is in 2016 verder
gegaan met het verfijnen van de financiële vastlegging. Deze verfijning gaat leiden tot een verbeterde
informatievoorziening naar de budgethouders en budgetbeheerders. Tevens is aandacht besteed aan
de Vernieuwing van het BBV die met ingang van 2017 tevens gaat gelden voor de
Gemeenschappelijk Regelingen.
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Facilitair algemeen
De afdeling Facilitair levert producten en diensten ter ondersteuning van de processen van alle
sectoren.
In 2016 is de implementatiefase van Facilitair 2.0 (Facilitaire basis op orde) gestart: vastgestelde
processen worden gedigitaliseerd, ondersteunende middelen (lijsten, formulieren, opdrachten etc.)
worden in digitale omgevingen beschikbaar gesteld, betrokkenen worden geïnstrueerd en in stelling
gebracht om te starten met het toepassen in de lijn.
De Facilitaire organisatie is dit jaar gestart in de nieuwe structuur, waarbij productspecialisten en
gebiedsgebonden beheerders een rol hebben om resp. meer deskundigheid in beleid te brengen en
aansluiting te vinden met de lokale onderhoudsmedewerkers.
De formatie is, conform hetgeen was beoogd, ingevuld door vaste en ingehuurde medewerkers. De
afbouw in flexibele formatie heeft niet plaatsgevonden vanwege een langere implementatietijd van de
nieuwe werkplaatsen.
Inkoop en contractbeheer
Het team Inkoop stelt jaarlijks een overzicht op van de inkoopprojecten voor het volgende
kalenderjaar. Dit geeft de organisatie inzicht in de vraag welk onderwerp op welk moment wordt
opgepakt en hoeveel capaciteit hiervoor bij team Inkoop en vanuit de organisatie zelf nodig is.
In 2016 is een aantal inkooptrajecten gestart, doorlopen of afgerond, w.o.:
 Kazerne-inrichtingsprojecten
 Ademluchtwerkplaatsen
 PPMO
 Duikpakken
 Blushandschoenen
 Nutsvoorzieningen
 Tankautospuiten
 OVD-voertuigen
 Dienstauto's
 HD-slangen
 VIMS
 Digitaal werken
 Mobiele telefonie
 Centrale servers
 Diverse multi-projecten (trainingen)
Informatiemanagement (IM)
De VRHM wordt ondersteund door informatievoorziening. De afdeling IM brengt informatie binnen
handbereik van de gebruikers. Dit gebeurt onder andere met systemen ter ondersteuning van het
personeels-, financieel-, facilitair en vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van
contentbeheer en document- en informatievoorziening, maar ook van het primaire proces (de digitale
bereikbaarheidskaart).
In 2016 hebben we twee grote aanbestedingen gedaan, namelijk van het vakbekwaamheidssysteem
en voor een digitaal platform (project ‘digitaal werken’). De implementaties hiervan lopen door in 2017.
Daarnaast zijn de bestaande systemen projectmatig verder uitgebouwd.
De centrale serveromgeving is vernieuwd, daarnaast is het team ICT verder gevormd met vaste
krachten.
Het team DIV is vooruitlopend op de herziening van het organisatieplan toegevoegd aan de afdeling
Informatiemanagement. DIV draagt actief bij aan het project ‘digitaal werken’, waarmee het richting
geeft aan de eigen toekomstige rol in een steeds verder digitaliserende organisatie.
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Communicatie
Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een randvoorwaarde voor het realiseren van
de organisatiedoelstellingen. Team Communicatie helpt de organisatie communicatiever te maken:
het zorgt ervoor dat anderen binnen de organisatie (directie, leidinggevenden, projectleiders) goed
worden ondersteund bij het brengen van hun boodschap. De medewerkers monitoren wat er bij de inen externe doelgroepen speelt en zij stimuleren de communicatie tussen medewerkers onderling en
de interactie tussen de organisatie en externe doelgroepen. Het uiteindelijke doel is de organisatie te
helpen om het leven in de gemeenten in Hollands Midden (brand)veiliger te maken. Hiervoor is in
2016 een gevarieerd pakket van producten en diensten ontwikkeld en geproduceerd. Alle producten
en diensten zijn beschreven in een producten- en dienstencatalogus die jaarlijks wordt geactualiseerd.
Implementatie visie op interne communicatie
In 2016 is gestart met de implementatie van de visie op interne communicatie die in december 2015 is
vastgesteld. In die visie is beschreven welke inspanningen we de komende jaren gaan verrichten om
de interne communicatie te verbeteren. En daarmee dus beter bij te dragen aan het realiseren van de
organisatiedoelstellingen. De VRHM gaat een ontwikkelingsproces doorlopen op de volgende vier
thema’s:
 De organisatie communicatiever maken;
 De overlegstructuren verbeteren;
 De interne communicatiemiddelen verbeteren en nieuwe middelen ontwikkelen;
 Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de interne communicatie: wat is de rol van
het DT, de leidinggevenden, de afdeling Personeel en team Communicatie
Communicatie-tiendaagse
Het project om de interne communicatie te versterken (Communicatie 2.0) onderscheidt zich van
andere projecten doordat het geen vastomlijnd start- en eindpunt heeft. In dit project staat leren
centraal. Op verschillende momenten gaan we met de vier thema’s aan de slag.
Begin 2016 zijn de interne communicatiemiddelen Rood en de interne nieuwsbrief vernieuwd. En in
juni is een communicatie-tiendaagse georganiseerd als startpunt om invulling te geven aan het
communicatiever maken van de organisatie. Het ging hierbij om bewustwording. Wat kunnen de
leidinggevenden en de medewerkers zelf doen op weg naar een communicatieve organisatie? Elke
dag verscheen er een prikkelende boodschap op het inlogscherm die in het teken stond van het
verbeteren van de interne communicatie. Deze boodschap werd dagelijks opgevolgd door een korte
video op intranet die daarbij aansloot. Verder verschenen er twee E-zines en gaf Erik Reijnders een
workshop Communicatief leiderschap tijdens de themabijeenkomst voor leidinggevenden. Ook
verschenen tijdens de tiendaagse de populaire versie van het Korpsbeleidsplan en het vernieuwde
boekje over onze verzekeringen.
Ontwikkelen nieuw intranet
De wensen die medewerkers de afgelopen jaren hebben geuit om de interne communicatie te
verbeteren (onderzoek naar interne communicatie 2014 / medewerkersonderzoek 2015) zijn
meegenomen in het aanbestedingstraject Platform Digitaal Werken in 2016. Onderdeel van dat project
is het realiseren van een nieuw sociaal gepersonaliseerd intranet dat in 2017 wordt opgeleverd. Het
intranet zal straks eenvoudig voor alle medewerkers (dus ook vrijwilligers) te raadplegen zijn. Overal
en op alle apparaten met een browser.
Het ontwikkelen van een visie op de externe communicatie (inclusief een verbeterplan voor de externe
communicatiemiddelen) stond gepland voor 2016, maar vanwege de volle ontwikkelagenda van het
team is dat verschoven naar 2017/2018.
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Prioriteiten in 2016
De tien hoofddoelstellingen uit het Korpsbeleidsplan en de zestien thema’s waaraan de komende
jaren gewerkt wordt, zijn vertaald naar projecten die in 2016 prioriteit hebben gekregen in de
werkzaamheden van team Communicatie. Bijvoorbeeld de RI&E, de doorontwikkeling van de sector
Risicobeheersing (van regelgericht naar risicogericht werken), Digitaal Werken, procesmatig werken
en Periodiek Preventief Medisch Onderzoek.
Daarnaast heeft het team leidinggevenden/projectleiders ondersteund bij het brengen van hun
boodschap. Bijvoorbeeld rondom P-kwesties: de invoering van het Individueel Keuzebudget,
wijzigingen in de CAR-UWO, beloningsbeleid en urenverdeling beroeps. Verder is advies en
ondersteuning geboden aan de Ontwikkelgroep van de sector Incidentbestrijding.
Eerste communicatiebeleidsplan
Sinds 2012 werkt team Communicatie met jaarplannen. In 2016 is het eerste meerjaren
communicatiebeleidsplan gepresenteerd. Het beslaat de jaren 2016, 2017 en 2018. Het loopt
daarmee gelijk op met het Korpsbeleidsplan.
Beleid en Strategie
De medewerkers van het team Beleid en Strategie denken mee over de betekenis van ontwikkelingen
binnen de samenleving en veranderingen in de wet- en regelgeving voor de koers van de VRHM. Zij
vervullen daarbij de rol van directieadviseur.
Planning, control en kwaliteit (PCK)
Verbeteren integrale planning- en controlcyclus
Het brandweerkorps kent in deze beleidsplanperiode een grote veranderagenda. Dit vraagt om het
zorgvuldig bewaken van volgorde en samenhang, op basis van plannen en planningen. VRHM wil
daarom de planning- en controlcyclus verbreden (scope), zodat naast de financiën inzicht en overzicht
bestaat over de voortgang van de realisatie van de plannen, waaronder het Korpsbeleidsplan 20162018.
Doel is het opzetten en implementeren van een transparante integrale planning- & controlcyclus:
 Het leggen van een koppeling tussen beleidsplannen, jaarplannen en werkplannen die de
organisatie beter in staat stelt te sturen op het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
 Het verbeteren van transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie door het creëren
van inzicht in de prestaties en kwaliteit als output, gekoppeld aan de daarvoor benodigde middelen
als input;
 Het verhogen van de informatiewaarde en leesbaarheid (format, proces, procedure) van de PCKproducten, intern en extern zo efficiënt mogelijk digitaal ondersteund.
Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en ‘good governance’
Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf
Bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid. Het AB heeft de financiële
verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening.
Jaarlijks stelt het AB het controleprotocol vast. De accountant voert jaarlijks een interim controle en
een balanscontrole uit. De accountant biedt de managementletter aan de directie en het DB aan. In
het jaarbericht wordt de controleverklaring opgenomen. Tevens wordt gewerkt aan het completeren en
verfijnen van de mandateringsregels en procedures. Uitgaande van een risicoanalyse dienen
passende beheersmaatregelen te worden getroffen. Deze dienen zoveel mogelijk in het proces zelf
plaats te vinden om controle en reparatie achteraf tot een minimum te kunnen beperken.
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Kwaliteit: Visie op kwaliteit
De VRHM wil betrouwbaar zijn naar haar partners en stakeholders en de met hen gemaakte
afspraken nakomen. Omdat zij werkt met beperkt beschikbare publieke middelen voelt zij de
verantwoordelijkheid deze zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij zij het afgesproken niveau aan
kwaliteit kan leveren. Vanuit deze verantwoordelijkheid wil zij nadrukkelijker zichtbaar maken op welke
manier invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de
bedrijfsvoering. Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio’s dient het bestuur van de
Veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend
kwaliteitszorgsysteem is een cruciale voorwaarde voor continue kwaliteitsverbetering. Hiermee
worden op systematische wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer
bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteitszorgsysteem werkt als een borging voor het continue
verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarmee versterkt het de organisatie en haar
dienstverlening. Samen met het management en het Kenniscentrum houdt het kwaliteitszorgsysteem
de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie permanent op gang.
Na het behalen van de resultaatafspraak leidt het continue proces van verbeteren niet tot het
verbeteren van het product voorbij het afgesproken resultaat maar tot kostenbesparingen. Doordat
gewerkt wordt met publieke middelen, heeft de Veiligheidsregio de plicht deze doelmatig te besteden:
vrijgekomen middelen kunnen dan elders in de organisatie efficiënter ingezet kunnen worden. Het
kwaliteitszorgsysteem zorgt voor borging van deze werkwijze.
In 2015 is de Projectopdracht Visie op Kwaliteitszorgsysteem verleend, die heeft geleid tot een Plan
van Aanpak Visie op Kwaliteitszorgsysteem. Dit Plan van Aanpak moet leiden tot een binnen de
VRHM gedragen Visie op Kwaliteitszorgsysteem.
Productdefiniëring brandweer
De brandweer van de VRHM is ingericht volgens vier hoofdprocessen. Deze vier hoofdprocessen
vallen samen met de vier gelijknamige sectoren van de lijnorganisatie. De basis van deze
hoofdprocessen wordt gevormd door de producten die elk hoofdproces levert. Ten aanzien van deze
producten dienen resultaatafspraken gemaakt te worden met de stakeholders. Deze afspraken
omtrent resultaten van de producten vormen de input voor het uniform beschrijven van de processen
per product alsmede voor het formuleren van prestatie-indicatoren. Aan de hand van de prestatieindicatoren kan bepaald worden of de resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de nieuwe
organisatie is de definiëring van de producten van de brandweer ter hand genomen. Dit blijkt een
moeizaam proces, maar wel essentieel in het kader van het programma Meer-Anders-Minder.
Zelfscan Brandweerduiken
Eén van de manieren om de kwaliteit van de duikorganisatie te maten is door middel van een
zelfevaluatie. Dit om de stand van zaken met betrekking tot het invoeren van de Werkinstructie te
toetsen en de duikorganisatie te voorzien van eventuele aandachtspunten. Het kwaliteitsbureau
brandweer/netwerk kwaliteitszorg heeft samen met vakspecialisten een zelfevaluatie ontwikkeld, de
zogenaamde Zelfscan Brandweerduiken, waarmee periodiek zelf de kwaliteit van het duiken bewaakt
kan worden. De inspanningen om de gewenste kwaliteit vast te houden en continu te verbeteren
vallen onder het begrip kwaliteitszorg, het systematisch toepassen van dit instrument draagt bij aan
het kwaliteitszorgsysteem op dit specifieke vakgebied.
In Hollands Midden zijn zes duikteams: drie beroeps en drie vrijwillig. De zelfevaluatie is in 2016 eerst
uitgevoerd met en door de betrokkenen bij het duiken. De tweede stap bestaat uit het doorvoeren van
verbeteringen op basis van het plan van aanpak uit de zelfscan.
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Versterken projectmatig werken
Voor het uitvoeren van het Korpsbeleidsplan zijn niet alleen financiële middelen nodig. De
(verander)opgaven voor de komende jaren zijn aanzienlijk en vragen grote inspanningen van de
medewerkers. Dit komt bovenop alle dagelijkse inzet om brandweerzorg te leveren. VRHM gaat
daarom de interne werkwijze verbeteren en het projectmatig werken versterken. Hiermee wordt de
beschikbare capaciteit gerichter en efficiënter ingezet en kunnen inspanningen beter worden
geprioriteerd en gestroomlijnd.
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6.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)
De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke
regelingen (9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2014). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit
het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke
regeling VRHM is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorg dragen dat het openbaar
lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen
voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico’s gewaarborgd. Op het
moment dat risico’s zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de
reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen
daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.
De VRHM gaat er vanuit dat de deelnemende gemeenten in hun begroting de vastgestelde
inwonerbijdragen opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de
programmabegroting en vermeld in de risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan
worden uitgesloten dat een beroep op de waarborgfunctie wordt gedaan.
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Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016
Activa

31-12-2016

31-12-2015

(x € 1.000)
Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met economisch nut
Totaal

27.113

Totaal vaste activa

26.836
27.113

26.836

27.113

26.836

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetechnische looptijd k orter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen ´s Rijks schatkist met een rentetechnische looptijd korter
dan één jaar
- Overige vorderingen
Totaal
Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi
Totaal

1.408

859

3.341
22

303
132
4.771

7
302

1.294

6
101
309

Overlopende activa
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal

956

Totaal vlottende activa

Totaal activa

107

729
956

729

6.036

2.130

33.149

28.966
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Balans per 31 december 2016
Passiva

31-12-2016

31-12-2015

(x € 1.000)
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Reserves
a. Algemene reserve
b. Bestemmingsreserves
- Gerealiseerde resultaat
Totaal

1.303
5.436
840

1.303
6.158
2.467
7.579

Voorzieningen
- Egalisatievoorzieningen
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Totaal
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Onderhandse leningen van
a. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Totaal

890
-

9.928

748
30
890

18.724

Totaal vaste passiva

778

12.761
18.724

12.761

27.193

23.467

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd k orter dan één jaar
- Overige schulden
Totaal
Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkbaar
volume
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
a. Voorschotten van het Rijk
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen
Totaal

3.939

3.975
3.939

3.975

1.944

1.434

73

90

-

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva

2.017

1.524

5.956

5.499

33.149

28.966
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Overzicht van baten en lasten over 2016

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

Baten

Begroting 2016*
Lasten
Saldo

51.608
1.344
535
627
54.114

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

52.365
1.454
535
692
55.046

(758)
(109)
(65)
(932)

100

(100)
(100)
858
109
65
1.032

100

858
109
65
1.032
55.146

Baten

55.146

-

Realisatie 2016
Lasten
Saldo

52.408
1.344
524
650
54.927

52.280
1.454
524
551
54.808

128
(109)
100
118

100

(100)
(100)

100

713
109
823
55.749

713
109
823
54.908

841

* Begroting na begrotingswijziging.
Voor het totaal overzicht aansluiting primaire begroting naar realisatie zie de toelichting per
programma.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
1.
2.

3.

4.

5.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. In tegenstelling tot voorgaande jaren is ten behoeve van de in 2017 ingevoerde
regeling Individueel keuze Budget (IKB) ten behoeve van het over de maanden juni 2016 tot en
met december 2016 specifiek een nog te betalen post ter grootte van € 774.970 verantwoord.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde
van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde 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, verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige)
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient een verplichting opgenomen te worden.
Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo
afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven. De afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode)
bedragen in jaren:
Soort activum
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Overige bedrijfsmiddelen

6.

7.

8.

Jaren
8-40
5-15
2-20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 19, Waardering en
afschrijving vaste activa, van de Financiële verordening VRHM van toepassing (Algemeen
Bestuur, 13 november 2016).
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor
verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en
overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming
van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een
rentetypische looptijd van één jaar of langer.
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9.

Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV
op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en
waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000)
Vaste activa
Materiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Overige materiële vaste activa
Totaal

Saldo
1-1-2016
651
14.288
8.436
3.461
26.836

(Des)
investeringen

Afschrijvingen

900
1.546
1.051
3.497

588
1.485
1.147
3.220

Saldo
31-12-2016
651
14.600
8.497
3.365
27.113

De VRHM heeft alleen vaste activa met economisch nut in eigendom.
Investeringen
In bedrijfsgebouwen is een investering gedaan voor de renovatie van de kazerne Zwammerdam voor
€ 172.000. De ademluchtwerkplaats in Gouda was per 31 december nog niet financieel afgesloten en
stond op die datum voor een bedrag van € 772.000.
In 2017 zijn 32 Operationeel Ondersteunings Voertuigen en 5 dienstvoertuigen vervangen. Hiernaast
zijn nog drie piketvoertuigen aangeschaft.
De investeringen in overige bedrijfsmiddelen bestaan uit vervangingsinvesteringen ademlucht en
bepakking (slangen). Hiernaast is een PPMO-baan zelf gemaakt en deze wordt ook geactiveerd.
Afschrijvingen
Alg gevolg van de harmonisatie van ademluchtmaterialen is een boekwaarde van € 168.000
afgeboekt. Dit bedrag is aan de reserve Versnelde organisatieopbouw onttrokken.

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetechnische looptijd korter dan één jaar
(bedragen x € 1.000)
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen ´s Rijks schatkist met een rentetechnische looptijd korter dan één
jaar
Overige vorderingen
Totaal

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015
1.408

859

3.341
22
4.771

303
132
1.294

Het saldo onder de rubriek Vorderingen op openbare lichamen betreft hoofdzakelijk de verrekening
van hoogteassistentie ad € 196.000, een voorschot GMK van € 751.000 en vorderingen op het IFV en
andere Veiligheidsregio’s voor een totaal bedrag van € 307.000.
De Uitzettingen in ’s Rijks Schatkist betreffen de liquide middelen die conform de regeling
schatkistbankieren decentrale overheden binnen ’s Rijks Schatkist dienen te worden aangehouden.
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Hiermee voldoet de VRHM aan de drempelwaarde voor het aanhouden van gelden buiten ’s Rijks
Schatkist, De drempelwaarde is in 2016 niet overschreden. Het overzicht van de berekening van de
benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is opgenomen in de paragraaf Financiering.

Liquide middelen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015

Kassaldi
Banksaldi
Totaal

7
302
309

6
101
107

Het per 31 december aangehouden saldo aan liquide middelen blijft binnen de normering conform de
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. Alle overtollige liquide middelen zijn gestort bij het
Ministerie van Financiën en verantwoord binnen de post Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar.

Overlopende activa
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal

956
956

729
729

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitontvangen bedragen
Saldo
Saldo
ten laste van volgende begrotingsjaren komen
31-12-2016 31-12-2015
(bedragen x € 1.000)
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige
Totaal

673
265
18
956

398
200
131
729

Nog te ontvangen bedragen
Onder deze post is nog een vordering van € 263.000 voor BPM nieuw aangeschafte voertuigen. Voor
de eindafrekening op de brandmeld abonnementen is een post van € 150.000 opgenomen en er staat
nog een vordering open van € 135.000 op de Veiligheidsregio Haaglanden voor het efficiencyvoordeel
als gevolg van de invoering van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarnaast staan nog
diverse posten open: € 55.000 op de Politie voor het aandeel in de Oranje Kolom, € 39.000 voor de
afrekening Impuls en € 39.000 voor een detachering bij het IFV.
Vooruitbetaalde bedragen
De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op ICT-licenties en voorschotten voor energie.
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Vaste passiva
Eigen vermogen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015

Reserves
Gerealiseerde resultaat
Totaal

6.739
840
7.579

Reserves
(bedragen x € 1.000)

7.461
2.467
9.928

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Totaal

1.303
5.436
6.739

1.303
6.158
7.461

De algemene reserve is in 2016 niet gemuteerd.

Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1-1-2016

Samenwerken loont
Kwaliteitsprojecten Brandweer
FLO
Flankerend beleid
Multiteam/netcentrisch werken/LCMS
Garantie 1e tranche
Specifieke risico's
Versnelde organisatieopbouw
Nieuwe brandweerconcepten
GMK
Transitieakkoord Meldkamer
Inzet CGS
Versterking Gemeentelijk kolom

708
454
91
542
101
715
1.600
357
500
438
400
109
143

Totaal

6.158

Resultaat
2015

Dotatie

100

109
(109)

-

100

Onttrekking

Saldo
31-12-2016

5
235
100
23
225
125
109
-

703
219
91
542
78
715
1.600
132
375
438
400
143

822

5.436
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Samenwerken loont
Doel van de reserve:
Ter dekking van de kosten van (multi)projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de VRHM.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot Realisatie
108
5

Verschil
103

Toelichting mutaties 2016:
Ter dekking kosten trainingsdagen MDOTO en huren van een externe vergaderruimte.

Kwaliteitsprojecten Brandweer
Doel van de reserve:
Ter dekking van de kosten van projecten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie
en haar dienstverlening.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot Realisatie
250
235

Verschil
15

Toelichting mutaties 2016:
Kosten externe inhuur ten behoeve van het Project Vakbekwaamheid 2.0 en Project Ademlucht.

FLO
Doel van de reserve:
Het afdekken van toekomstige lasten voor FLO.

Mutaties 2016:
Dotatie
Onttrekking

Begroot Realisatie
100
100
100
100

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
(Maximale) Onttrekking ter grootte van dotatie ten behoeve van (gedeeltelijke) dekking kosten voor het FLOovergangsrecht.
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Flankerend beleid
Doel van de reserve:
Het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen voor de organisatie en
haar medewerkers op te vangen.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot
-

Realisatie
-

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
N.v.t.

Multiteam/netcentrisch werken/LCMS
Doel van de reserve:
Met de introductie van netcentrisch werken wordt deze reserve gebruikte voor de transitie van MultiTeam
naar LCMS.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot Realisatie
50
23

Verschil
27

Toelichting mutaties 2016:
Externe kosten opleidingen en examens piketfunctionarissen informatiemanagement.

Garantie 1e tranche
Doel van de reserve:
Voor het kunnen garanderen van de uitkering (1e tranche) efficiency.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot
-

Realisatie
-

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
N.v.t.
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Specifieke risico's
Doel van de reserve:
Voor het opvangen van twee specifieke risico, te weten:
1. Het opvangen van de doelmatigheidstaakstelling van het Rijk, om de afspraken uit het Beleidsplan 20122015 te kunnen realiseren. Voor de planperiode is hiermee en bedrag gemoeid van € 629.000.
2. Daarnaast is nog onbekend in hoeverre de samenvoeging van de meldkamer Haagen en Hollands Midden
transitie-, frictie- of desintegratiekosten met zich meebrengt. Dit kan zich uiten in het derven van
huurpenningen, bijdrage in de nieuwe meldkamer of in de personele sfeer. Hiervoor wordt een bedrag van
bijna 1 miljoen euro gereserveerd.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot
-

Realisatie
-

Verschil
-

Begroot Realisatie
225
225

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
N.v.t.

Versnelde organisatieopbouw
Doel van de reserve:
Voor het behalen van de structurele efficiencywinst.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Toelichting mutaties 2016:
Kosten externe inhuur ten behoeve van de Projecten Professionalisering Functioneel Beheer van Algemene
Organisatieontwikkeling.

Nieuwe brandweerconcepten
Doel van de reserve:
Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het behalen van structurele
effectiviteitswinst.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot Realisatie
125
125

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
Kosten externe inhuur ten behoeve van het Project Doorontwikkeling Risicobeheersing.
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GMK
Doel van de reserve:
Ter dekking van het verschil in facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ten
opzichte van de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en) GMK.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot Realisatie
109
109

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
Verschil in facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ten opzichte van de begrote
inwonerbijdragen in de programmabegroting GMK 2016.

Transitieakkoord Meldkamer
Doel van de reserve:
In het (concept) landelijke Transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst' was afgesproken dat de
veiligheidsregio's hun deel van de achterblijvende materiële kosten van de meldkamers mede dekken uit de
eenmalige BDuR-uitkering (decembercirculaire 2012) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze
eenmalige BDuR-uitkering 2012 bedroeg € 400.000 is was nog niet bestemd.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot
-

Realisatie
-

Verschil
-

Begroot
-

Realisatie
-

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
N.v.t.

Inzet CGS
Doel van de reserve:
Vervallen in 2016.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Toelichting mutaties 2016:
N.v.t.
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Versterking Gemeentelijk kolom
Doel van de reserve:
De versterking van de gemeentelijke kolom was één van de prioriteiten uit het regionaal beleidsplan 20122015. Voor de uitvoerig van deze prioriteit was echter niet voorzien in structurele financiering door de
gemeente. Om invulling te geven aan deze beleidsprioriteit is een aantal ontwikkelingen noodzakelijk c.q. in
gang gezet. Tevens zin er ontwikkelingen op landelijk niveau, die financieel doorvertaald worden naar de
veiligheidsregio's en voor rekening komen van de gezamenlijke gemeenten. Gelet op het positieve
rekeningresultaat en de financiële positie van de gemeenten, is voorgesteld deze gemeentelijke kosten
eenmalig te dekking uit het positieve rekeningresultaat 2012.

Mutaties 2016:
Onttrekking

Begroot
-

Realisatie
-

Verschil
-

Toelichting mutaties 2016:
N.v.t.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
Groot onderhoud gebouwen
Individueel loopbaanbeleid
Totaal

Saldo
1-1-2016
748
30
778

Toevoeging

Aanwending

162
162

Saldo
31-12-2016

20
30
50

890
890

Egalisatievoorzieningen
Voorziening Groot onderhoud gebouwen
In de financiële verordening is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjarenonderhoudsplanning
wordt opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle eigendomspanden.
Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening
groot onderhoud gestort.
In 2016 is een extra dotatie gedaan voor de gebouwtechnische aanpassingen die opgenomen zijn in
de Risico Inventarisatie en Evaluatie.
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening Individueel Loopbaan Beleid (ILB)
Op grond van de CAO had iedere medewerker recht op een individueel loopbaan budget van € 500
per jaar (2013 tot en met 2015). Het restant van de voorziening is in 2016 aangehouden voor die
medewerkers die reeds een verplichting in 2015 waren aangegaan en waarbij de effectuering van de
opleiding pas in 2016 kon plaatsvinden. Het deel dat in 2016 niet door de medewerkers is onttrokken
aan de voorziening is ten gunste gebracht van het resultaat. Hiermee is deze voorziening per 31
december 2016 beëindigd.
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van binnenlandse
banken en overige financiële instellingen
(bedragen x € 1.000)
Leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten
Totaal

Saldo
1-1-2016

12.761
12.761

Nieuw

Aflossing

Saldo
31-12-2016

1.037
1.037

18.724
18.724

7.000
7.000

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Treasury.
Nieuwe leningen
De leningenportefeuille is in 2016 uitgebreid met twee leningen voor een totaal bedrag van
€ 7 miljoen. De eerste lening van € 4 miljoen kent een looptijd van 7 jaar bij een rentepercentage van
0,28%. De tweede lening kent een looptijd van 15 jaar bij een rentepercentage van 0,88% van
€ 3 miljoen. De leningen zijn aangetrokken ter financiering van voertuigen (€ 4,7 miljoen), de
verbouwing en de inrichting van de ademluchtwerkplaats in Gouda (€ 2 miljoen) en de vervanging van
ICT-apparatuur (€ 400.000).
Rentelast 2016
De rentelast over de langlopende leningen was in 2016 € 503.000.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
(bedragen x € 1.000)
Overige schulden
Totaal

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015

3.939
3.939

3.975
3.975

De post overige schulden bestaat voor het grootste gedeelte (€ 3.898.000) uit crediteuren.
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Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren
komen
Totaal

1.944

1.434

73

90

2.017

1.524

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume
In het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) is een reservering van
€ 775.000 van nog uit te betalen vakantiegeld over juni tot en met december 2016.
Naast de specifieke post ten behoeve van de reservering IKB vakantiegeld 2016 bestaat het restant
voor een bedrag van € 978.000 uit een groot aantal facturen waarvan de kosten ten laste van 2016
dienen te worden gebracht en waarbij de factuur in 2017 is ontvangen dan wel stond gedateerd.

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
Voorschotten van het Rijk
(bedragen x € 1.000)
Subsidie Kwalilteitsverbeteringen
Totaal

Saldo
1-1-2016

Toevoeging
90
90

Aanwending

-

Saldo
31-12-2016

17
17

73
73

Per 31/12/2016 is er een nog niet volledig aangewende subsidie op de balans opgenomen. De
verwachting is dat in 2016 de afrekening gaat plaatsvinden en dat de subsidie dan behouden mag
blijven en in de exploitatie van 2017 verantwoord mag worden.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Overeenkomst tot compensatie boekverlies
De VRHM is economisch eigenaar van de gemeenschappelijke meldkamer aan de Rooseveltstraat
4a. Dit economisch eigendom is destijds verworven voor 20% van de nieuwbouwkosten. Gelijktijdig is
een overeenkomst tot compensatie boekverlies met de gemeente Leiden gesloten. Door een 40-jarige
annuïteit wordt de overige 80% van de nieuwbouwkosten aan de gemeente Leiden gecompenseerd.
De overeenkomst loopt tot en met 2045.
De verplichting per 31 december 2016 bedraagt € 6,9 miljoen.
Overeenkomst openbaar brandmeldsysteem
Met ingang van 1 januari 2003 is een overeenkomst gesloten met Robert Bosch B.V. voor de
instandhouding van het openbaar brandmeldsysteem. Het contract is aangegaan voor de duur van vijf
jaren. Rekening houdend met verlenging eindigt het op 31 december 2020. Het onderhoud aan het
systeem geschiedt door dit bedrijf. Jaarlijks ontvangt de VRHM een vergoeding. De baten uit
brandmeldabonnementen bedroegen in 2016 € 353.000.
Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2014 is het aantal abonnementen
afgenomen.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2016
Algemeen
Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vier programma’s
onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven
per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2016 aan, alsmede
het verschil tussen begroting en realisatie.
In de toelichting op het overzicht van de baten en lasten over 2016 worden deze resultaten op het
niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid
In geen enkel programma is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de
begroting.
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Programma Brandweer
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

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

4.770.000
5.450.000
15.600.000
12.317.987
13.500.000
707.514
52.345.501

(30.118)
50.000
19.882

4.770.000
5.450.000
15.600.000
12.287.869
13.500.000
757.514
52.365.383

4.545.666
5.602.423
15.790.229
12.210.103
13.516.407
615.096
52.279.923

224.334
(152.423)
(190.229)
77.766
(16.407)
142.418
85.460

Gemeentelijke bijdragen
Rijksbijdragen
Overige baten
Totaal baten

42.829.787
6.808.201
2.000.000
51.637.988

(30.118)
(30.118)

42.829.787
6.778.083
2.000.000
51.607.870

42.850.788
6.834.408
2.722.480
52.407.676

(21.001)
(56.325)
(722.480)
(799.806)

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

707.513

50.000

757.513

(127.753)

885.266

(250.000)
(107.500)

(50.000)
-

(250.000)
(107.500)
(225.013)
(125.000)

(235.289)
(4.601)
(225.013)
(125.000)
(23.232)
(740.888)

(14.711)
(102.899)
(26.768)
740.888

(225.013)
(125.000)
-

(50.000)
-

Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding en Projectkosten
Binnen deze producten is een aantal functies niet ingevuld. In het kader van MAM zullen deze functies
op langere termijn ook verdwijnen. Deels is er sprake van een verschuiving met de projectkosten.
Management en bedrijfsvoering en Materieel en huisvesting
Er zijn geen bijzonderheden te noemen over deze posten.
Overige baten
De bijdragen van derden bestaan uit diverse posten die onzeker zijn en daarom voorzichtig geraamd
zijn. Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door:
 € 550.000 inkomsten voor personeel voor ziekte en detachering.
 € 315.000 baten voorgaande jaren. Dit is onder andere een huurcorrectie over meerdere jaren
van € 105.000.
Reserves
Reserve samenwerken loont en Reserve Multi team
De projecten die samenhangen met deze reserves zijn iets vertraagd.
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Programma GMK
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Programma GMK
DVO
Totaal lasten

1.453.512
1.453.512

-

1.453.512
1.453.512

1.453.512
1.453.512

-

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

1.178.261
134.769
31.000
1.344.030

-

1.178.261
134.769
31.000
1.344.030

-

109.482

-

1.178.261
134.769
31.000
1.344.030
109.482

109.482

-

(109.482)
-

-

(109.482)
-

-

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Reserves
Gerealiseerd resultaat

-

(109.482)
-

De begroting van de ‘Blauwe’ en de ‘Witte’ meldkamer worden vanaf 2014 niet meer in de begroting
van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen. Dit als gevolg van het Aanpassingsbesluit
Politiewet 2012 (besluit van 30 november 2012 tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet
2012), waarbij op grond van het gewijzigd artikel 35, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s de
korpschef van het landelijk politiekorps zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer
politie, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer. Ingevolge de Tijdelijke Wet
Ambulancezorg, van kracht per 1 januari 2014, is de zorg voor het in stand houden van een
meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de (gemeenschappelijke) meldkamer, de
verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde ‘gekorte
herijkte’ beheersbegroting. De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samen gehuisvest
met de meldkamer van Haaglanden. In 2016 is als bate voorgaande jaren de verrekening van het
efficiencyvoordeel van samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden over 2014
geboekt.
Het programma GMK is binnen het budgettaire kader van de begroting 2016 gerealiseerd.
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Programma Veiligheidsbureau
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

Progr. Veiligheidsbureau
Kassiersfunctie Veiligheidshuis
Kassiersfunctie Slachtofferhulp
Veiligheidsbureau
Totaal lasten

180.000
148.082
207.134
535.216

-

180.000
148.082
207.134
535.216

180.000
148.956
195.428
524.384

(874)
11.706
10.832

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

279.216
180.000
66.000
10.000
535.216

-

279.216
180.000
66.000
10.000
535.216

279.216
180.000
55.168
10.000
524.384

10.832
10.832

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat

-

-

-

-

-

-

Het programma GMK is binnen het budgettaire kader van de begroting 2016 gerealiseerd.

juni 2017
Jaarstukken 2016

Pagina 73

Programma Oranje Kolom
Primitieve
Begroting

BegrotingsBegroting
wijziging na wijziging

Realisatie

Verschil

14.631
30.000
287.038
130.000
44.900
110.000
10.000
65.000
691.569

18.500
27.901
279.687
125.071
38.260
28.151
33.102
550.672

3.8692.099
7.351
4.929
6.640
81.849
23.10265.000
140.897

560.354
67.000
23.061
650.415

2
(787)
(23.061)
(23.846)

Progr. Oranje Kolom
Kassiersfunctie Rode kruis
Landelijke afdrachten
Afdelingskosten
Piketvergoedingen
Coördinatietaken
Opleiden en trainen
Professionalisering Crisiscommunicatie
Projectkosten
Totaal lasten

14.631
30.000
287.038
130.000
44.900
125.000
10.000

-

641.569

65.000
50.000

Gemeentelijke bijdragen
Rijksbijdragen
Overige bijdragen
Bijdragen van derden (e-learning)
Totaal baten

560.356
66.213

-

15.000
641.569

(15.000)
(15.000)

560.356
66.213
626.569

(15.000)

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

-

65.000

65.000

(99.743)

164.743

Reserve versterking OK
Gerealiseerd resultaat

-

(65.000)
-

(65.000)
-

(99.743)

(65.000)
99.743

Het lasten voor het programma Oranje Kolom waren in 2016 € 141.000 lager dan begroot. Daarbij is
inbegrepen € 65.000 die in 2016 middels een begrotingswijziging onttrokken is aan de reserve BGC.
BGC is in 2016 tijdelijk onderbezet geweest waardoor een aantal activiteiten niet volop is uitgevoerd
(onder andere opleiden, trainen oefenen Team Bevolkingszorg en ontwikkeling continuous learning).
Het beeld is dat, bij voldoende capaciteit binnen BGC in 2017, de huidige budgettaire kaders
voldoende zijn voor de activiteiten ten behoeve van de Oranje Kolom op regionaal niveau (bij
ongewijzigd beleid). Het budget van 2016 € 65.000 hoeft daarom niet gereserveerd te worden voor
2017 en valt vrij in het jaarrekeningsaldo.
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Incidentele baten en lasten programma Brandweer
De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2016 onder het programma brandweer
opgenomen:

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000)

Boekwinst op verkoop vaste activa
Baten voorgaande jaren
Detacheringen
Totaal baten
Lasten voorgaande jaren
Inhuur voor organisatie opbouw
Totaal lasten
Totaal incidentieel

105
315
360
780
210
1.500
1.710
(930)

Naast de baten en lasten die zich in het jaar 2016 hebben voorgedaan, zijn er ook lasten die eenmalig
lager zijn:
 Lagere personele lasten als het nog niet vervullen van vacatures: € 1 miljoen.
 Onderuitputting kapitaallasten voertuigen (van het huidige wagenpark) als gevolg van het nog
niet vervangen van voertuigen: ongeveer € 750.000.
Baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen van
huisvestingslasten met gemeenten.
Onder de andere programma’s was geen sprake van materiële incidentele baten en lasten.

juni 2017
Jaarstukken 2016

Pagina 75

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
Algemeen
De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en met
ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een
maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen
die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn
(maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode
van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.
Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere
vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen.
Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven
het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde
betaling. Het teveel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan de
(semi-) publieke instelling.
Het maximum voor 2016 is € 179.000. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele
(gewezen) functionaris of inhuur die een bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder
vermelden wij de personen die de wetgever als topfunctionarissen zien voor een gemeenschappelijke
regeling.

Topfunctionarissen met een bezoldiging
Naam

Functie

H.E.N.A. Meijer

Directeur
Veiligheidsregio

Jaar

Bruto
beloning

Kosten
vergoeding
belastbaar

Beloningen
betaalbaar
op termijn

Totaal

2014
2015
2016

126.662
128.494
131.692

9.000
11.370
11.095

58.730
53.547
22.140

194.393
193.411
164.927

In 2015 was er sprake van het overgangsrecht.
De heer Meijer is in genoemde jaren het hele jaar directeur geweest en heeft een full time
dienstverband gehad.
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Topfunctionarissen zonder een bezoldiging
Leden Dagelijks Bestuur

Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2014 – 31/12/2016

T.P.J. Bruinsma

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2014 – 14/12/2014

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

15/12/2014 – 31/12/2016

M. Schoenmaker

Lid

1/1/2014 – 31/12/2016

E.M. Timmers-van Klink

Lid

1/1/2014 – 31/3/2014

K.J.G. Kats

Lid

1/1/2014 – 31/12/2016

G. Goedhart

Lid

1/1/2014 – 31/12/2016

F. Buijserd

Lid

1/1/2014 – 1/7/2014

J. Wienen

Lid

1/1/2014 – 21/9/2016

Mw. L. M. Driessen

Lid

1/1/2014 – 31/12/2016

Mw. K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2014 – 31/12/2016

J. F. Koene

Lid

1/12/2016 – 31/12/2016

Naam

Gemeente

Periode

T.P.J Bruinsma

Alphen aan den Rijn

1/1/2014 – 31/12/2014

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

1/1/2015 – 31/12/2016

C. van der Kamp

Bodegraven-Reeuwijk

1/1/2014 – 31/12/2016

M. Schoenmaker

Gouda

1/1/2014 – 31/12/2016

A. van Erk

Hillegom

1/1/2014 – 31/12/2016

Mw. K.M. van der Velde

Kaag en Braassem

1/1/2014 – 31/12/2016

J. Wienen

Katwijk

1/1/2014 – 21/9/2016

J.F. Koene

Katwijk

1/12/2016 – 31/12/2016

T.P.J Bruinsma

Krimpenerwaard

1/1/2015 – 3/4/2016

R.S. Cazemier

Krimpenerwaard

4/4/2016 – 31/12/2016

H.J.J. Lenferink

Leiden

1/1/2014 – 31/12/2016

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

1/1/2014 – 31/12/2016

Mw. L Spruit

Lisse

1/1/2014 – 31/12/2016

F. Buijserd

Nieuwkoop

1/1/2014 – 31/12/2016

Leden Algemeen Bestuur
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J.P.J. Lokker

Noordwijk

1/1/2014 – 31/12/2014

J. Rijpstra

Noordwijk

1/1/2015 – 31/12/2016

G. Goedhart

Noordwijkerhout

1/1/2014 – 31/12/2016

Mw. E.M. Timmers-Van Klink

Oegstgeest

1/1/2014 – 31/3/2014

J.B. Waaijer

Oegstgeest

1/4/2014 – 28/2/2016

E.R. Jaensch

Oegstgeest

1/3/2016 – 31/12/2016

Mw. A.L.E.C. van der Stoel

Teylingen

1/1/2014 – 31/8/2014

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

1/9/2014 – 31/12/2016

J.M. Staatsen

Voorschoten

1/1/2014 – 30/8/2016

Mw. P.J. Bouvy-Koene

Voorschoten

21/9/2016 – 31/12/2016

B. Cremers

Waddinxveen

1/1/2014 – 31/12/2016

Mw. E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2014 – 31/12/2016

K.J.G. Kats

Zuidplas

1/1/2014 – 31/12/2016

A. Van Erk
Mw. B.F.A. van der Kluit-De
Groot

Bergambacht

1/1/2014 – 31/12/2014

Nederlek

1/1/2014 – 31/12/2014

J. de Priëlle

Ouderkerk

1/1/2014 – 31/12/2014

A. F. Bonthuis
Mw. A.Z. EvenhuisMeppelink

Schoonhoven

1/1/2014 – 31/12/2014

Vlist

1/1/2014 – 31/12/2014

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
overgegaan in de gemeente Krimpenerwaard.

juni 2017
Jaarstukken 2016

Pagina 78

Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

SISA-overzicht BDUR/BZK

Betaaldatum

Document-nummer Omschrijving betaling

Bedrag

Nadere specificatie
ontvangen bijdragen BZK
2016
Regio Hollands Midden

Rekeningnummer
285082493

15-01-16

216010

BDUR 1e kwartaal

1.721.323,70

285082493

15-04-16

216072

BDUR 2e kwartaal

1.721.324,00

285082493

15-07-16

216135

BDUR 3e kwartaal

1.721.324,00

285082493

13-10-16

216197

BDUR 4e kwartaal

1.721.324,30

285082493

13-10-16

216197

BDUR Extra uitkering

57.112,00
6.942.408,00
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V&J

A2

Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding
(BDUR)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Besteding (jaar T)

Besluit
veiligheidsregio's
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
Veiligheidsregio's
Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01

€ 6.942.408
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Overige gegevens
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Voorstel resultaatbestemming 2016
Het boekjaar 2016 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt in de behaald:
Programma Brandweer
Programma GMK
Programma Veiligheidsbureau
Programma Oranje Kolom
Totaal resultaat 2016

€ 740.888
€
€
€ 99.743
€ 840.631

Voorgesteld wordt het resultaat als volgt toe te bestemmen:
1. Storting in de Reserve GMK: € 149.884
Met het oog op de opstelling van de programmabegroting 2018 respectievelijk
meerjarenramingen 2019-2021 is het saldo van de bestemmingsreserve GMK onvoldoende om
de hogere facturering te dekken uit de inwonerbijdragen tot en met 2021. Dit vraagt om een
aanvullende dekking.
2. Restitutie van het restant naar de deelnemende gemeenten: € 690.747
De algemene reserve van de VRHM is voldoende toereikend om te dienen als algemene buffer
om de risico’s van de organisatie te dekken, dotatie in de algemene reserve wordt dus niet nodig
geacht.

Verkort komt de resultaatbestemming 2016 op het volgende neer:
Storting in de reserve GMK
Restitutie aan gemeenten
Totaal resultaat 2016

€ 149.884
€ 690.747
€ 840.631
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Controleverklaring
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Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder
Maatregelenpakket

Maatregel

MAM
Gereal.
taakstelling in 2016

Heroverwegen formatie- en functieplan Vermindering van de formatieruimte binnen de
kantoor- en beroepsorganisatie
Vermindering leidinggevenden repressieve
organisatie (OvD’en)
Herijken (repressieve)materieel- en
Uitfaseren tankautospuiten
personeelssterkte op basis van
Uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen
risicoprofiel.
Uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
Uitbreiding Operationeel Ondersteunende-voertuigen
Invoering strategische voorraad t.b.v. extreme
weersomstandigheden
Invoering specialisme rietenkapbrandbestrijding
Nieuwbouw Leiden Noord (sluiten kazernes
Oegstgeest en Leiderdorp)
Harmonisatie van de adembescherming
Herijken takenpakket Risicobeheersing Herijken takenpakket Risicobeheersing
Herijken werkprocessen
Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en
Vakbekwaamheid
vakbekwaam blijven
Totaal

-600.000

-22.000

-60.000
-400.000
-300.000
60.000

-40.000

100.000

100.000

Vervalt

44.400

15.600

20.000
40.000
-400.000
-150.000
-500.000

-168.000

-150.000
-2.340.000

-85.600

15.600

Heroverwegen formatie- en functieplan
De piketgroepen van de OVD-en zijn samengevoegd en kennen een afbouwregeling. Vanaf
november 2016 is er één formatieplaats binnen de directie bezuinigd.
Herijken (repressieve) materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel
De tankautospuiten zijn eind 2016 afgestoten en dit levert een bezuiniging op vanaf 2017. Het project
over de hulpverleningsvoertuigen loopt nog. De taak van de First Responders is ingevoerd en de
materialen hiervoor zijn aangeschaft. Het gedeelte dat vervalt heeft betrekking op de
opleidingskosten, deze worden aangeboden door de RAV. De OOV voertuigen zijn in het najaar van
2016 aangeschaft.
De materialen voor extreme weeromstandigheden en rietenkapbrandbestrijding zijn nog niet
aangeschaft. De ademluchtbescherming is geharmoniseerd in 2016 en de effecten hiervan zullen
vanaf 2017 zichtbaar zijn.
De M-A-M bezuiniging die wordt gerealiseerd door de nieuwbouw van kazerne Leiden Noord wordt
niet gerealiseerd in 2016-2018, maar waarschijnlijk vanaf 2020.
Herijken takenpakket Risicobeheersing
Als gevolg van het herijken van de taken zijn al drie formatieplaatsen bespaard.
Herijken werkprocessen Vakbekwaamheid
Het project is in volle gang. De financiële effecten hiervan zijn na 2016 zichtbaar.
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Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2016
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 29 juni 2017, agendapunt B.X;
gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

besluit :
I.
de jaarstukken 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
vast te stellen;
II.
décharge voor het gevoerde beheer te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het
bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
III.
het resultaat van de jaarrekening 2016, € 840.631 als volgt te bestemmen:

Storting in de reserve GMK
Restitutie aan gemeenten
Totaal resultaat 2016

€ 149.884
€ 690.747
€ 840.631

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017.
de secretaris,

de plaatsvervangend voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

Mevr Mr.Drs. J.W.E. Spies

Ingezonden op 30 juni 2017 aan:
het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
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B.4

1. Samenvatting Voorstel
Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
advocaten) aangaande het Openbaar meldsysteem (OMS) luidt de conclusie dat er op langere
termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het huidige OMSstelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast is de conclusie getrokken
dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte
blijft. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio’s nu de regie voeren
op het tot stand komen van OMS.
Pels Rijcken stelt dat het scenario waarbij de markt wordt vrijgegeven, juridisch het meest zuiver en
het best te verdedigen is. Het is bij een dergelijke transitie van het OMS-stelsel van belang dat deze
zorgvuldig verloopt, zodat gebruikers te allen tijde gegarandeerd zijn van goede brandweerzorg. De
huidige OMS-gebruikers zijn immers afhankelijk van OMS voor het naleven van de verplichtingen op
grond van de bouwregelgeving. Tegelijkertijd mag het nieuwe OMS-stelsel voor veiligheidsregio’s niet
leiden tot nodeloze alarmeringen.
Veiligheidsregio Hollands Midden past, conform het landelijk juridisch advies, de strategie van
geleidelijkheid toe om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.
Daarbij wordt met name rekening gehouden met niet alleen de juridische waarde van de huidige
overeenkomst, maar ook een zorgvuldige transitie naar een nieuw werkend en dekkend systeem
gericht op de continuïteit van de uitvoering van de (kern)taken.
Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een overeenkomst met Robert Bosch B.V. die eindigt op 31
december 2020. Veiligheidsregio Hollands Midden zegt deze overeenkomst tussentijds niet op en
continueert gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van
de toeslag meldkamervergoeding. Gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het
juridisch advies wordt de overeenkomst na 2020 niet verlengd en/of vernieuwd. Het jaar 2020 sluit
ook aan op de huidige (organisatorische en technologische) ontwikkelingen van de landelijke
meldkamerorganisatie.

2. Algemeen
Onderwerp:

Transitie Openbaar
Meldsysteem (OMS)

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

29 juni 2017

B.4

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden, conform het landelijk juridisch advies van het kantoor van de
landsadvocaat Pels Rijcken, de strategie van geleidelijkheid toepast op de gewijzigde situatie van het
Openbaar Meldsysteem om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.
2. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden de overeenkomst met Robert Bosch B.V., die eindigt op 31
december 2020, tussentijds niet opzegt en gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht
door Bosch aan de VRHM van de toeslag meldkamervergoeding continueert.
3. Dat gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies de
overeenkomst na 2020 niet wordt verlengd en/of vernieuwd.

4. Toelichting op het besluit
Achtergrond OMS
Het huidige OMS-stelsel is gegroeid vanuit de zorgvuldige wijze waarop eerst gemeenten en
vervolgens de veiligheidsregio’s met de brandweertaak zijn omgegaan in een tijd waarin technologie
nog niet zo ver was ontwikkeld. Zo werd de alarmtransmissie, de ontvangst van de melding en het
beheer van het technische systeem op de meldkamer doorgaans als één geheel beschouwd.
Daarnaast was de capaciteit van het meldkamersysteem beperkt. Aanbestedingen met uiteindelijk
een gunning aan één OMS-leverancier die aan alle relevante normen voldeed, of het in eigen beheer
organiseren lag daardoor voor de hand om zo ook te voorkomen dat binnen één meldkamer met
meerdere OMS-systemen moest worden gewerkt.
Recente technologische ontwikkelingen maken echter een andere inrichting van het OMS-stelsel
mogelijk. Dit is ook wenselijk gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien
meldkamergebieden. Naast de samenvoegingen van regionale meldkamers wordt tevens een nieuwe
techniek geïntroduceerd waarbij de doormelding naar de meldkamer via een web-based internet
portal tot stand kan komen. Zo doende komt er dus een knip tussen het technische systeem dat op
de meldkamer door de brandweer wordt beheerd en de alarmlijnverbinding naar de
brandmeldcentrale van de abonnee. De nieuwe technologie zal gefaseerd op basis van technische en
organisatorische mogelijkheden in de periode 2018 - 2020 beschikbaar komen.
Transitie van het Openbaar Meldsysteem
Abonnees die dat wensen kunnen voorlopig nog gebruik blijven maken van bestaande technologie en
dienstverlening die door huidige leverancier/Veiligheidsregio wordt aangeboden. Abonnees die naar
aanleiding van vorenstaande versneld willen overstappen kunnen, indien mogelijk, hiervoor contact
opnemen met de nieuwe beoogde leverancier van het transmissiesysteem en de Veiligheidsregio.
Het contract en de lijn die via de Veiligheidsregio-leverancier combinatie loopt dient met de
gebruikelijke termijn opgezegd te worden. Na de overstap betalen abonnees geen vergoeding meer
aan de Veiligheidsregio voor gebruik van de lijn of daaraan verbonden kosten.
Voor de in ontvangstname van OMS meldingen op de meldkamer gelden technische-, kwaliteits- en
veiligheidseisen, die zijn vastgelegd in de NEN-normen en de landelijke meldvoorwaarden. De
huidige set van “aansluitvoorwaarden” wordt vervangen door een set van “voorwaarden voor
ontvangst en beoordeling van automatische meldingen”. Daarmee is geborgd dat de voor de
hulpverleningsdiensten noodzakelijke informatie ook daadwerkelijk in de juiste vorm beschikbaar
komt.
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Voor alleen het in ontvangstnemen van meldingen die voldoen aan de landelijke meldvoorwaarden
worden door de Veiligheidsregio geen kosten in rekening gebracht. Bij de overstap naar de nieuwe
transmissietechniek dient wel rekening gehouden te houden met kosten voor het aanpassen van de
brandmeldcentrale op de web-based portal en de daaraan verbonden gebruikskosten. Deze kosten
worden in rekening gebracht door de leverancier van eigen keuze.
Het is van belang dat de introductie van de nieuwe techniek zorgvuldig verloopt, zodat voldaan wordt
aan de verplichtingen op grond van de bouwregelgeving en gebruikers te allen tijde gegarandeerd
zijn van goede brandweerzorg. De nieuwe techniek mag tenslotte niet leiden tot nodeloze
alarmeringen.
Op welke termijn kunnen de overeenkomsten worden gewijzigd?
De overgang naar de nieuwe transmissietechniek zal zorgvuldig en geleidelijk plaatsvinden. In de
fase waarin de nieuwe landelijke meldkamers worden ingericht, zullen de bestaande systemen
vooralsnog worden voortgezet. Daarbij komt dat de 25 Veiligheidsregio’s allemaal verschillende
afspraken hebben met hun leveranciers. Bestaande en nieuwe aanbieders moeten in de gelegenheid
worden gesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe werkwijze.
De termijn waarop de transitie zal plaatsvinden is afhankelijk van de regionale situatie en de tijd die
nodig is voor een goede voorbereiding. De looptijd en opzegbaarheid van bestaande
overeenkomsten kunnen een rol spelen. Voor leveranciers is niet langer sprake van exclusiviteit.
Naast het gegeven dat nieuwe techniek wordt geïntroduceerd, kunnen bestaande overeenkomsten
vooralsnog blijven doorlopen. Er is dan een situatie waarbij nieuwe en bestaande abonnees kunnen
kiezen voor het moment van overgang. Een kanttekening hierbij is dat, indien nog sprake is van een
lopend contract, dit wel in goed overleg met de bestaande leverancier zal moeten plaatsvinden. De
leverancier zou zich immers benadeeld kunnen voelen. Deze regio’s doen er goed aan om in hun
contract met de leverancier te kijken waartoe zij zich jegens de leverancier hebben verplicht.
Het streven is dat direct na het beschikbaar komen van de nieuwe landelijke meldvoorwaarden
gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe web-based techniek, daar waar de meldkamersystemen
daar al op zijn voorzien. Het streven is er bovendien op gericht dat de implementatie is afgerond op
het moment dat alle regionale meldkamers zijn samengevoegd tot tien meldkamerlocaties (planning
2020) en het beheer daarvan op basis van wetgeving aan de politie is overgedragen.
Na de introductie van de nieuwe techniek is het ook mogelijk om objecten vrijwillig aan te sluiten op
de meldkamer via tussenkomst van de Veiligheidsregio. Voorwaarde is dan wel dat voldaan wordt
aan de algemene meldvoorwaarden.
Moet nu per direct gestopt worden met het innen van abonneegelden?
Of is het innen van abonneegelden nog mogelijk voor de duur van het lopende contract om zo een
ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken?
In een gesprek met Pels Rijcken is duidelijk geworden dat het niet wordt aangeraden om overhaaste
beslissingen te nemen, maar dat het beter is om een strategie van geleidelijkheid toe te passen. De
regio’s hebben bij het bepalen van het moment waarop op een ander systeem wordt overgestapt ook
rekening te houden met organisatorische en strategische belangen, zoals het naleven van contracten,
het belang van een werkend en dekkend systeem en een zorgvuldige transitie, ook richting de
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burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Geconcludeerd is dat de overgang
derhalve fasegewijs per gebied kan plaatsvinden afhankelijk van de organisatorische mogelijkheden,
zodat de veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken steeds zo goed mogelijk is
gewaarborgd. Daarom is het verstandig om lopende overeenkomsten te laten doorlopen en deze niet
tussentijds open te breken slechts vanuit de gedachte dat het per direct anders móét. Aan een
bestaande overeenkomst zijn ook rechten en verplichtingen verbonden. Daarnaast geldt dat een
landelijk alternatief nog niet 100% gereed is. Het is wel van belang om hier landelijk zoveel mogelijk
een lijn in te trekken.

5. Consequenties
Financieel:
De huidige overeenkomst van VRHM met Robert Bosch B.V. loopt tot en met 31 december 2020. Op
basis van nader juridisch advies kan dit contract worden uitgediend maar nadien niet meer worden
verlengd. Met ingang van 2021 ontvangt VRHM dan geen abonnementsgelden meer, jaarlijks begroot
op € 350.000.
Dit effect zal worden meegenomen bij de vaststelling van het benodigd kostenniveau Brandweer
Hollands Midden vanaf 2019 en de daarbij benodigde dekking.

6. Aandachtspunten / risico’s
Het is goed om te beseffen dat het risico gelopen wordt dat het iemand opvalt dat er in sommige
regio’s geen kosten meer in rekening worden gebracht. Daarom is het belangrijk dat er een landelijke
communicatiestrategie is die loopt langs lijnen van geleidelijkheid, die een dergelijk verschil tussen
regio’s logisch duidt.
Strategisch gezien kan daarom in de communicatieboodschap de wens worden geuit aan te sluiten
bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamerorganisatie, waarin tevens recente
technologische ontwikkelingen worden meegenomen.
Het advies van het netwerk Finance & Control gaat, afhankelijk van de lokale situatie, uit van een
twee sporen beleid, d.w.z. web-based techniek wordt met de nieuwe ontvangstvoorwaarden de
toekomst, maar tegelijkertijd wordt ook nog tijdelijk het oude systeem aangeboden aan abonnees die
liever nog even de kat uit de boom kijken. De verwachting is net zoals bij de vrije energiemarkt
destijds, dat de eerste tijd er ook nog “klanten” zijn die voorlopig bij hun oude leverancier blijven. Als
daarvoor dan een reële integrale kostprijs wordt berekend aan de abonnee wordt niet in strijd met de
Wet Markt en Overheid gehandeld. Een kanttekening hierbij is dat, indien nog sprake is van een
lopend contract, dit in goed overleg met de bestaande leverancier zal moeten plaatsvinden. De
leverancier zou zich immers benadeeld kunnen voelen en contractbreuk kunnen claimen. Deze
regio’s doen er goed aan om in hun contract met de leverancier te kijken waartoe zij zich jegens de
leverancier hebben verplicht. Overigens is de inschatting dat aanbieders geen belang hebben om te
gaan klagen.
Na het beschikbaar komen van de landelijke aansluitvoorwaarden in 2017, worden in 2018 de eerste
pilots op basis van de nieuwe web-based techniek uitgevoerd. Vanaf 2019 wordt structurele invulling
aan de nieuwe situatie gegeven, waarbij in fases per nieuw (LMO) meldkamergebied nieuwe
leveranciers worden toegelaten. Het is van belang om de objectieve eisen die je hebt als VR in acht
te nemen. Dat wil zeggen, rekening houden met de wijze waarop het vanuit de historie is
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georganiseerd; bestaande rechten (lopende contracten); nieuwe ontwikkelingen (technisch, en
richting LMO) die nog moeten worden ingeregeld met daarop passende aansluitvoorwaarden.
Daarom is een redelijke overgangstermijn te rechtvaardigen. Continuering van de huidige vorm van
aanbieding/aansluiting ná 2020 vereist een sterke onderliggende argumentatie.
Samenvatting en conclusie (Pels Rijcken)
Neem geen overhaaste beslissingen maar werk langs de lijnen van geleidelijkheid naar de overstap
toe. Pas dus geen harde knip toe, een fasegewijze introductie is communicatief gezien goed uit te
leggen. Voor veiligheidsregio’s is een ordelijke overgang noodzakelijk zodat zij zich er organisatorisch
op kunnen voorbereiden. Van belang is dat gezamenlijk één algemene landelijke
communicatieboodschap wordt aangehouden:
Communicatieboodschap:
In het transitieakkoord is bepaald dat er 10 gemeenschappelijke meldkamers worden gerealiseerd
met een eindtermijn rond het jaar 2020/2021. In de komende jaren zal, na het uitvoeren van
technische pilots, en het beschikbaar komen van landelijke aansluitvoorwaarden voor het OMSsysteem, een nieuwe techniek worden geïntroduceerd. Deze nieuwe techniek komt beschikbaar voor
alle aanbieders op de markt die aan de uniforme aansluitvoorwaarden voldoen. De introductie
zalfasegewijs per regio en mogelijk per samenvoegingsgebied plaatsvinden afhankelijk van de
organisatorische en bestuurlijke mogelijkheden, zodat de veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering
van onze kerntaken steeds zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

7. Implementatie en communicatie

-

Planning
2017 Beschikbaar komen van de landelijke aansluitvoorwaarden
2018 Na pilots starten de eerste regio’s op basis van de nieuwe techniek
2019 Vanaf dit jaar gaan overige regio’s gefaseerd (LMO) over.

8. Bijlagen
-
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B.5

1. Samenvatting voorstel
Door het vertrek van de heer F.J. Koen, waarnemend burgemeester van Katwijk per 18 mei 2017 is
een vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Met ingang van 18 mei 2017 is de heer C.L. Visser benoemd tot burgemeester van Katwijk. De heer
Visser wordt voorgedragen als lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
De waarneming van de portefeuille (GHOR), inclusief de Dijkringen 14, 15 en 44 zal door
burgemeester Van der Velde worden gecontinueerd tot aan de vorming van het nieuwe DB, na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

2. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming DB-lid C.L. Visser

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
Veiligheidsbureau
P. Kessels
29 juni 2017

B.5

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden voor te stellen:
1. met ingang van 30 juni 2017 de heer C.L. Visser, 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 waarneming van de portefeuille
(GHOR), inclusief de Dijkringen 14, 15 en 44 door burgemeester Van der Velde worden
gecontinueerd tot aan de vorming van het nieuwe DB, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

4. Toelichting op het besluit
Door het vertrek van de heer F.J. Koen, waarnemend burgemeester van Katwijk, per 18 mei 2017 is
een vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Met ingang van 18 mei 2017 is de heer Visser benoemd tot waarnemend burgemeester van Katwijk.
Voorgesteld wordt de heer C.L. Visser te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.

5. Kader
Aanwijzing geschiedt door het Algemeen Bestuur op basis van artikel 16, lid 4 GR VRHM. De
eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 29 juni 2017. De benoeming van de heer
Visser gaat in op de dag volgend op deze vergadering.

6. Consequenties
Financieel:

N.v.t.
Capaciteit:
n.v.t.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
Burgemeester Van der Velde blijft de portefeuille (GHOR), inclusief de dijkringen 14, 15 en 44
waarnemen tot aan de vorming van het nieuwe DB, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

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

9. Bijlagen
N.v.t.

10. Historie besluitvorming
N.v.t.
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B.6
f.

1. Samenvatting voorstel
Ontwerpbegroting 2018
Het Algemeen Bestuur besluit de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen programma
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) vast te
stellen voor finale vaststelling door het bestuur RDOG Hollands Midden op 5 juli 2017. De
ontwerpbegrotingen 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB zijn opgenomen in de
ontwerpbegroting 2018 RDOG Hollands Midden.
De DPG zal in het Algemeen Bestuur de tot 29 juni 2017 door het bestuur RDOG Hollands Midden
ontvangen commentaren van gemeenteraden over de ontwerpbegroting 2018 RDOG HM mondeling
inbrengen. Het Algemeen Bestuur kan dan in hun besluitvorming deze informatie betrekken.
Risicoanalyse
In de begrotingsuitgangspunten 2018 van het programma GHOR en deelprogramma IZB is
aangekondigd de risicoanalyse 2015 van het programma GHOR voor de ontwerpbegroting 2018 te
actualiseren.
Actualisatie van deze risicoanalyse is nu gepland in het Dagelijks Bestuur van 14 september 2017 en
het Algemeen Bestuur van 5 oktober 2017. RDOG Hollands Midden is voornemens om deze
geactualiseerde risicoanalyse, voorzien van het advies van het Algemeen Bestuur, tegelijk en in
samenhang met de geactualiseerde risico-inventarisatie van de RDOG Hollands Midden te
agenderen in het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden van 9 november 2017. Op 20 december
2017 is RDOG Hollands Midden van plan de geactualiseerde risicoanalyse als onderdeel van hun
Kadernota voor de begroting 2019 voor zienswijzen naar de gemeenten te sturen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2018 en
meerjarenramingen van het
programma GHOR 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
E.Breider, VRHM
29 juni 2017

B.6

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

05 juli 2017

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB,
waarvan een samenvatting is opgenomen in de ontwerpbegroting 2018 RDOG Hollands Midden,
vast te stellen ter finale vaststelling door het bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma GHOR 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
GHOR en het deelprogramma IZB.
De ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen voor het programma GHOR en het deelprogramma
IZB zijn gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur op 23 februari 2017 vastgestelde
begrotingsuitgangspunten 2018.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 6 april 2017 positief geadviseerd de ontwerpbegroting 2018
programma GHOR en deelprogramma IZB voor hun zienswijzen voor te leggen aan de
gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden.
Het bestuur RDOG Hollands Midden heeft een samenvatting van deze ontwerpbegroting 2018
opgenomen in de ontwerpbegroting 2018 RDOG Hollands Midden.
Het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 13 april 2017 besloten de ontwerpbegroting
2018 programma GHOR en deelprogramma IZB, als onderdeel van de ontwerpbegroting 2018 RDOG
Hollands Midden, voor hun zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden van de gemeenten in
de regio Hollands Midden. Gemeenteraden hebben tot 5 juli 2017 gelegenheid zienswijzen kenbaar
te maken aan het bestuur RDOG Hollands Midden. Op die datum vindt finale besluitvorming plaats in
de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden. De ontwerpbegroting 2018
RDOG Hollands Midden is vanaf datum verzending ervan naar de gemeenteraden beschikbaar via
www.rdoghm.nl.
Risicoanalyse
In de begrotingsuitgangspunten 2018 van het programma GHOR en deelprogramma IZB is
aangekondigd de risicoanalyse 2015 van het programma GHOR voor de ontwerpbegroting 2018 te
actualiseren.
Actualisatie van deze risicoanalyse is nu gepland in het Dagelijks Bestuur van 14 september 2017 en
het Algemeen Bestuur van 5 oktober 2017. RDOG Hollands Midden is voornemens om deze
geactualiseerde risicoanalyse, voorzien van het advies van het Algemeen Bestuur, tegelijk en in
samenhang met de geactualiseerde risico-inventarisatie van de RDOG Hollands Midden te
agenderen in het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden van 9 november 2017. Op 20 december
2017 is RDOG Hollands Midden van plan de geactualiseerde risicoanalyse als onderdeel van hun
Kadernota voor de begroting 2019 voor zienswijzen naar de gemeenten te versturen.

5. Kader
Zie bijgevoegde ontwerpbegroting 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB.

6. Consequenties
De financiële consequenties voor gemeenten zijn opgenomen in bijlage 1 van bijgevoegde
ontwerpbegroting 2018.

7. Aandachtspunten / risico’s
Zie bijgevoegde ontwerpbegroting 2018.
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8. Implementatie en communicatie
29 juni 2017

Algemeen Bestuur

5 juli 2017

Algemeen Bestuur
RDOG Hollands
Midden

Verzoek voor vaststelling ontwerpbegroting 2018
programma GHOR en deelprogramma IZB ter finale
vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden
Verzoek tot finale vaststelling ontwerpbegroting
2018 RDOG Hollands Midden waarin opgenomen
de ontwerpbegroting 2018 programma GHOR en
deelprogramma IZB

9. Bijlagen
Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB.

10. Historie besluitvorming
25 juni 2015

Algemeen Bestuur

30 juni 2016

Algemeen Bestuur

23 februari 2017

Algemeen Bestuur

6 april 2017

Dagelijks Bestuur

Vaststelling risicoanalyse GHOR Hollands Midden
met afspraken over bodem en plafond algemene
reserve
Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het
bestuur VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden
Positief advies aan het bestuur RDOG Hollands
Midden voor vaststelling Begrotingsuitgangspunten
2018 programma GHOR en deelprogramma IZB
Positief advies aan bestuur RDOG Hollands Midden
voor vaststelling ontwerpbegroting 2018 programma
GHOR en deelprogramma IZB voor het aanbieden
ervan aan gemeenteraden voor hun zienswijzen.
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Programmabegroting

2018

Geneeskundige Hulpverlening
en Infectieziektebestrijding

Netwerk zorg
en veiligheid
versterkt

1

Bestuurlijke samenvatting
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2018 programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB). De kaders
waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend
aan wet- en regelgeving en vastgesteld beleid.
Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten
Wij hebben gebruik gemaakt van de handreiking
van het netwerk Finance en Control van Brandweer
Nederland en GHOR. De handreiking beoogt een
eenduidige interpretatie en verwerking van de
wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit vernieuwing
BBV. Nieuw is met name het inzicht naar
taakvelden en het overzicht van overhead.
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
(AB van 1 december 2016). Met dit beleidsplan
informeert GHOR Hollands Midden het bestuur en
haar partners hoe zij bijdraagt aan het versterken
van de multidisciplinaire crisisbeheersing van de
veiligheidsregio. Het gaat hierbij om de
voorbereiding van de zorgketen op de taken in de
geneeskundige hulpverlening in de regio Hollands
Midden met als doel optimale zorg te verlenen.

Bestuurlijke afspraken
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG
Hollands Midden (30 juni 2016) regelen 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.
Wat gaan we doen in 2018?
Voor het programma Geneeskundige Hulpverlening
zijn strategische en operationele doelen in 2018
opgenomen voor de primaire processen.
Voor het deelprogramma IZB zijn tevens doelen en
activiteiten in 2018 aangegeven.
Risicomanagement
Op basis van de Risicoanalyse GHOR 2015 is de
bodem en het plafond van de algemene reserve van
het programma Geneeskundige Hulpverlening
vastgesteld. Actualisatie van deze risicoanalyse is
nu gepland in het DB van 14 september 2017 en het
AB van 5 oktober 2017. RDOG HM is voornemens
om deze geactualiseerde risicoanalyse, voorzien
van het advies van het AB, tegelijk en in
samenhang met de geactualiseerde risico-

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen Hollands Midden (brief van de
werkgroep van 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
resultaatbestemming 2012), tenzij een
bijgestelde risicoanalyse leidt tot wijzigingen
van bodem en plafonds.

inventarisatie van de RDOG HM te agenderen in het
DB RDOG HM van 9 november 2017. Op 20
december 2017 is RDOG HM voornemens de
geactualiseerde risico-inventarisaties als onderdeel
van hun Kadernota voor de begroting 2019 voor
zienswijzen naar de gemeenten te versturen.
Besluitvorming begroting 2018
23-02-2017

AB VRHM. Vaststelling
begrotingsuitgangspunten 2018

29-03-2017

AB RDOG HM. Finale vaststelling
begrotingsuitgangspunten 2018

06-04-2017

DB VRHM. Vaststelling ontwerpbegroting 2018

13-04-2017

DB RDOG HM; aanbieding aan gemeenteraden
voor hun zienswijzen

08-06-2017

DB VRHM: beschikbare zienswijzen op
begroting + advies aan AB VRHM

29-06-2017

AB VRHM. Vaststelling begroting 2018.

05-07-2017

AB RDOG HM. Finale vaststelling als onderdeel
begroting 2018 RDOG HM.
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Leeswijzer
VRHM en RDOG HM zijn gehouden de
ontwerpbegroting op te stellen volgens het Besluit

De financiële begroting bestaat uit twee onderdelen:

Begroting en Verantwoording provincies en

het overzicht van lasten en baten in de begroting

gemeenten.

en de uiteenzetting van de financiële positie en de
toelichting.

De ontwerpbegroting 2018 programma
Geneeskundige Hulpverlening en

Voor het deelprogramma IZB is tevens een

meerjarenramingen 2019-2021 kent een beleids- en

programmaplan opgenomen. Aangezien het

een financieel deel.

deelprogramma IZB onderdeel is van de
programmabegroting GGD HM (en deze onderdeel

De beleidsbegroting volgt zoveel mogelijk de opzet

is van de ontwerpbegroting 2018 RDOG HM) is het

van de programmabegroting VRHM 2018:

financiële deel van de begroting van het



wettelijke grondslag;

deelprogramma IZB beperkt tot een overzicht van



uitgangspunten van beleid;

de gemeentelijke bijdragen in 2018.



relevante ontwikkelingen;



ambitieniveau;



van toepassing zijnde beleidsnotities;



prestatieverloop en kerngegevens.

In het programmaplan Geneeskundige
Hulpverlening zijn strategische en operationele
doelen in 2018 opgenomen voor elk primair proces:


adviezen risicobeheersing;



operationele voorbereiding:
-

onderhouden en monitoren afspraken met
zorgpartners;

-

bijdragen aan planvorming in
veiligheidsregio verband.

-

parate en vakbekwame operationele
GHOR-organisatie;



incidentbestrijding.

Document versie 29 juni 2017
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1. Programma Geneeskundige Hulpverlening
Ineke van Steensel, manager GHOR. Tevens
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid:

delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en

‘Verbinden van veiligheid en zorg’

Missie

regie en coördinatie bij daadwerkelijke crises.

Wij zien onze missie als ‘het verbinden van het
dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar
bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan
(voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening
in de regio.
Ambitie
Wij willen dat zorgpartners ons positief blijven
waarderen als professionele uitvoerder van de Wet
veiligheidsregio’s (Wvr) en tevens zien als goede
adviseur. Wij willen dat zorgpartners de
meerwaarde blijven ervaren van het delen van
kennis en van ontwikkelingen in crisisbeheersing.
En ook hen te blijven inspireren zich in te zetten
voor de voorbereiding op crisisomstandigheden, ook
al is dit voor hen geen kerntaak
Organisatie
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) beschikt
over het ondersteuningsbureau GHOR en over een

‘Samen met onze netwerkpartners hebben wij in

operationele organisatie die op ieder moment bij

de afgelopen jaren resultaten behaald in de

een crisis kan worden ingezet. Wij werken in het

voorbereiding op crisisomstandigheden. De

ondersteuningsbureau met 15 personen (12 fte) aan

basis is er: afspraken met partners staan. Ook

de uitvoering van het programma. Iedereen heeft

samenwerking in het netwerk van zorg,

een operationele functie, voor de GHOR en/of voor

veiligheid en openbaar bestuur hebben we

VRHM.

verstevigd’.
Netwerkorganisatie
Meerwaarde
Voor zorgpartners zorgen wij voor verbinding in het
zorgnetwerk van organisaties en personen, die
samen (willen) werken, met als doel: een goede
voorbereiding op crisisbeheersing en aansluiting
ervan op de veiligheidsregio (VRHM).
Voor VRHM zit de meerwaarde vooral in onze
relatie met de zorgpartners. Ook kennis van hun

GHOR Hollands Midden is een netwerkorganisatie.
Daarom hebben we vaste relatiebeheerders voor de
zorgpartners. Overleg met het netwerk zorg,
veiligheid en bestuur is georganiseerd op
strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Binnen VRHM nemen we deel aan alle
werkgroepen, gericht op de uitvoering van het
VRHM beleid en werkplannen.

processen en de vaardigheid die kennis te
gebruiken voor de geneeskundige hulpverlening in
de regio is voor VRHM van belang.

Kwaliteit
Onze bureauorganisatie is sinds 2008 ISO/HKZ
gecertificeerd. We willen als netwerkorganisatie

Kernbegrippen in ons werk zijn verbinden van de

blijven leren en open blijven staan voor

netwerken zorg, veiligheid en bestuur, informatie

mogelijkheden tot verbeteren.
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Bestuur

met coördinatie, aansturing en regie van de

VRHM behartigt de belangen van de deelnemende

geneeskundige hulpverlening in het kader van

gemeenten in de regio Hollands Midden voor onder

rampenbestrijding en crisisbeheersing en adviseert

andere ‘het instellen en in stand houden van een

zij andere overheden en organisaties op het gebied

GHOR’. In de gemeenschappelijke regelingen van

van de geneeskundige hulpverlening. De Wvr regelt

RDOG HM en VRHM is geregeld dat RDOG HM

dat de geneeskundige keten jaarlijks over haar

verantwoordelijk is voor het programma

voorbereiding op crisissituaties rapporteert aan het

Geneeskundige Hulpverlening. Belangrijke

bestuur van de veiligheidsregio, dat dient te

voorwaarde is dat het AB RDOG HM eerst advies

beoordelen of de inrichting van de geneeskundige

vraagt aan het AB VRHM over begroting, rekening

keten kwalitatief verantwoord is toegerust.

en bestemming resultaat voordat het AB RDOG HM
Uitgangspunten van beleid

hierover besluit.

Het beleidsplan 2017-2020 GHOR Hollands Midden
Wettelijke basis

sluit aan op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-

Eisen aan geneeskundige hulpverlening zijn gesteld

2019 ’Gericht verder!’ (in het versterken van

in o.a. Wvr, Wet publieke gezondheid (Wpg), Wet

crisisbeheersing en crisisorganisatie van VRHM).

op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg,

Het beleidsplan GHOR is opgesteld met

Wet Toelating ZorgInstellingen, Wet Kwaliteit,

crisismedewerkers van ziekenhuizen,

Klachten en Geschillen Zorg. Zorginstellingen en

huisartsenposten, RAV, GGD en

individuele beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen),

veiligheidsmedewerkers van verpleeg- en

zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die

verzorgingshuizen en afgestemd met partners uit

zij leveren en daardoor ook voor hun voorbereiding

VRHM en met omliggende GHOR-regio’s.

daarop. Op basis van de Wvr is de GHOR belast

Strategie

Doelen

Beleidsprioriteit VRHM

Het laten aansluiten van de
werkvelden veiligheid en
zorg.

1.De voorbereiding (en informatievoorziening) van de
zorgketen sluit aan bij de voorbereiding (en
informatievoorziening) van de veiligheidsregio.

2. Zorgpartners zijn geïnformeerd over nieuwe thema’s en
ontwikkelingen in crisisbeheersing.

3. Veiligheidspartners en bestuur zijn geïnformeerd over
nieuwe thema’s en ontwikkelingen bij de zorgpartners.
4. In hun voorbereiding op crisisomstandigheden houden
zorgpartners rekening met gevolgen van (regionale) risico’s.
5. Zorgpartners beschikken tijdig over een actueel en juist
beeld van de situatie bij een (beginnende) ramp of crisis.
Van voorbereiding op
geneeskundige

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

hulpverlening en

Informatie gestuurd werken
Omgevingsgericht werken

Omgevingsgericht werken

Risicogericht werken
Omgevingsgericht werken

Risicogericht werken
Informatie gestuurd werken

Informatie gestuurd werken
Risicogericht werken
Omgevingsgericht werken

continuïteit van zorg door
afzonderlijke zorgpartners
naar een voorbereiding van

7. Het systeemdenken in de zorgketen is geïntroduceerd en

de zorgketen als een

resulteert in afspraken voor de keten als systeem.

Informatie gestuurd werken
Risicogericht werken
Omgevingsgericht werken

systeem.
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Adviezen risicobeheersing
Wettelijke grondslag

planvorming en advisering aan gemeenten over

Door de Wvr is de adviestaak multidisciplinair

vergunningverlening.

geworden. Artikel 1 en m.n. paragraaf 5 regelen de
Beleidsnotities

taak van de GHOR.

Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan
Uitgangspunten van beleid

Visie Risicobeheersing 2016

GHOR doet haar werk vanuit de visie ‘risicogericht

Kader evenementenveiligheid VRHM

werken’: zoveel mogelijk bijdragen aan bevorderen

Landelijke Handreiking geneeskundige advisering

van veiligheid en minder op het voorkomen van

gebouwde omgeving

onveiligheid.

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid
bij publieksevenementen Inspectie V en J en IGZ

Ambitieniveau

2016

GHOR levert een bijdrage aan de integrale
benadering van risico’s door VRHM: verschillende
disciplines participeren, met een benadering vanuit
uiteenlopende perspectieven zoals brandveiligheid,
waterveiligheid, gezondheid, bereikbaarheid,
zelfredzaamheid en continuïteit vitale infrastructuur,
in een ‘all-hazard’ benadering (alle negatieve
gevolgen tellen mee). Het betrekken van voordelen

Prestatieverloop
Aantal

2014

2015

2016

Adviezen risicovolle evenementen

75

60

103

Standaard adviezen reguliere

124

239

202

199

299

305

evenementen
Totaal

(economisch/sociaal) en belangen van een

In %

risicovolle activiteit maken hiervan deel uit.

Tijdige adviezen

De bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgt hiermee

risicovolle

haar plek.

evenementen

Ontwikkelingen

Waardering GHOR

Omgevingswet: minder en ruimere regelgeving.

Vergunningverleners bij gemeenten in de regio Hollands Midden

Gemeenten krijgen regierol. Ook een wijziging in de

zijn zeer positief zijn over contact, samenwerking, overleg en

rol van de veiligheidsregio (en dus ook GHOR) voor

advisering door de GHOR voor vergunningverlening

Norm

>95

2014

100

2015

2016

100

100

publieksevenementen (klantonderzoek 2015).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Voorkomen en/of verminderen van

Adviezen over te nemen

>95% van de door VRHM aan de

beïnvloedbare risico’s voor de

maatregelen voor beïnvloedbare

GHOR gevraagde adviezen voor

volksgezondheid en het vergroten

risico’s bij vergunningverlening

vergunningverlening

van de zelfredzaamheid.

evenementen en bij grootschalige

publieksevenementen is binnen 10

bouw- en infrastructurele projecten.

werkdagen verstrekt.

Zorgpartners houden in hun

Bijdragen aan de integrale

voorbereiding op

benadering van risico’s door de

crisisomstandigheden rekening met

VRHM (w.o. deelnemen aan

gevolgen van (regionale) risico’s

werkgroepen en projecten).
Afstemming met zorgpartners van
adviezen en bijdragen aan VRHM.
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Operationele voorbereiding: Afspraken met zorgpartners
ding: Afspraken met zorgpartners
Wettelijke grondslag

Beleidsnotities

Wvr artikel 33 en 34: grondslag voor afspraken

Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan

zorgpartners en monitoren ervan over hun

Regionaal Crisisplan, Leidraad COBRA 2015

voorbereiding op crisisomstandigheden.
Wpg: functie DPG, verantwoordelijkheid

Prestatieverloop

infectieziekten A.

Kwalitatieve prestaties
Verstevigde samenwerking in het netwerk zorg, veiligheid en

Uitgangspunten van beleid

openbaar bestuur.

GHOR bevordert voor zorgpartners verbinding en

Structureel georganiseerde bestuurlijke, beleidsmatige en

samenwerking in het zorgnetwerk, met als doel: een

operationele afstemming met zorgpartners.

goede voorbereiding op crisisbeheersing en

Afspraken met zorgpartners over ieders taak in de geneeskundige

aansluiting ervan op VRHM.

hulpverlening en over de voorbereiding op crisisomstandigheden.
Afspraken zijn in lijn met de afspraken in VRHM-plannen

Ambitieniveau
Samenwerking met zorgpartners tot één soepele

Aantal

keten voor een verantwoorde zorg in crisessituaties.

Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners

2016
32

Dialoog over nieuwe thema’s/ontwikkelingen.
Blijvend positieve waardering als ‘professionele

Beeld van zorgpartners van GHOR, juni 2016:

uitvoerder van de Wvr’ en ‘adviserende partner’;
Gewaardeerd als ‘verbindende kennisdeler’ en
‘anticiperende netwerkregisseur.
Ontwikkelingen
Door decentralisatie van zorgtaken en langer thuis
wonen is accurate beeldvorming van
zelfredzaamheid van personen/organisaties lastiger.
Door zorgpartners als complex ervaren
rampenstructuur en geneeskundige hulpverlening:
expertise vanuit verschillende perspectieven is voor
zorgpartners nodig voor een juiste aanpak.

Waardering GHOR
Verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg zijn zeer
tevreden met contact, samenwerking met en kennisbijeenkomsten
van de GHOR (klantonderzoek 2015).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Voorbereiding en informatie-

Actuele afspraken over

Accountmanagement, afstemming

voorziening van de zorgketen

voorbereiding op en inzet van de

zorgpartners, thema-

sluiten aan op die van VRHM (en

geneeskundige hulpverlening en

bijeenkomsten, adviseren en

vice versa).

over continuïteit van zorg bij crises.

ondersteunen bij oefeningen.

Dialoog met zorgpartners over

Actuele afspraken met de

Borgen en evalueren van

nieuwe thema’s in crisisbeheersing.

zorgketen, functionerend als één

afspraken met/tussen zorgpartners

systeem, voor geneeskundige

in VRHM-plannen/convenanten

hulpverlening en zorgcontinuïteit.

(en vice versa).

Inzicht in voorbereiding van de

Bestuurlijke rapportage over

zorgketen als één systeem voor de

voorbereiding op geneeskundige

geneeskundige hulpverlening.

hulpverlening in de regio.
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Operationele voorbereiding: Bijdragen planvorming en convenanten van de veiligheidsregio
Wettelijke grondslag

functionarissen van de hoofdstructuur bij aan als

Wvr artikel 15, 16 en 17 beschrijven een deel van

proef om te beoordelen of planvorming hierdoor

de taken die een Veiligheidsregio heeft in de

beter aansluit op de praktijk.

voorbereiding (preparatie) van de hulpdiensten op
te nemen acties bij branden, rampen, crises en

Beleidsnotities

zware ongevallen. Hoofdstuk 4 en 5.3 van de

Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan

memorie van toelichting gaan hier verder op in.

Regionaal Crisisplan
Diverse landelijke onderwerp specifieke richtlijnen
en kadernota’s

Uitgangspunten van beleid
Voor VRHM zit de meerwaarde van GHOR vooral in
de relatie met de zorgpartners. Ook kennis van hun

Prestatieverloop

processen en vaardigheid die kennis te gebruiken

Realisatie 2015, 2016

voor de geneeskundige hulpverlening in de regio is

Afspraken in VRHM-plannen en convenanten zijn in lijn met de

voor VRHM belangrijk voor een goede

afspraken met zorgpartners over hun voorbereiding op

(voorbereiding op) de crisisbeheersing in de regio.

geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg bij crises.

Ambitieniveau

Alle vastgestelde VRHM-plannen en convenanten zijn door de

Het belang van zorginstellingen in de regio is

GHOR monodisciplinair gedeeld met de operationele GHOR-

vertegenwoordigd in de plannen en convenanten

functionarissen en indien relevant met andere zorgpartners.

die de veiligheidsregio maakt. Eigen planvorming
van deze instellingen (zie operationele
voorbereiding: afspraken met zorgpartners) m.b.t.
het optreden tijdens rampen en crises is
aangesloten op de planvorming die de overige
hulpdiensten hebben opgesteld.
Ontwikkelingen
Op dit moment zijn standaard GHOR, brandweer,
gemeenten en politie vertegenwoordigd in de
projectgroepen die de multidisciplinaire plannen
opstellen. Sinds kort sluiten hier ook operationeel

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Voorbereiding en informatie-

Geneeskundige en

Bijdragen aan integraal adviseren

voorziening van de zorgketen

gezondheidskundige aspecten zijn

over VRHM-plannen/convenanten

sluiten aan op die van VRHM.

een integraal onderdeel van

(w.o. deelnemen aan en/of leiden

VRHM-plannen en convenanten.

van werkgroepen en projecten).

Veiligheidspartners en bestuur zijn

Afstemming met zorgpartners van

geïnformeerd over nieuwe thema’s

adviezen en bijdragen aan VRHM.

en ontwikkelingen bij de
zorgpartners.
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Operationele voorbereiding: Parate en vakbekwame GHOR-crisisorganisatie
norm

2014

2015

2016

Wvr artikel 32: DPG is belast met de operationele

Uitgevoerd volgens planning

Vakbekwaamheid

>90%

88%

91%

100%

leiding van de geneeskundige hulpverlening.

Mono evaluaties

>90%

100%

100%

100%

Wettelijke grondslag

Wvr Besluit personeel: eisen aan (GHOR-)functies.
Kwalitatieve prestaties

Uitgangspunten van beleid

Continuïteit in bezetting van de operationele GHOR-functies.

Een vakbekwame crisisorganisatie GHOR en

Hoge betrokkenheid van de operationele functionarissen.

proportionele informatievoorziening zijn essentieel.

Operationele GHOR-functionarissen voldoen aan wettelijke en
landelijke eisen.

Ambitieniveau
De juiste informatie moet op de juiste wijze en op

Actuele afspraken met GGD, RAV en GHOR Rotterdam Rijnmond
over leveren van personeel, informatie en materieel.

het juiste moment bij de juiste mensen beschikbaar
zijn. GHOR wil samen met zorgpartners en

Kerngegevens

veiligheidsregio onderzoeken wat hiervoor nodig is.

Operationele functies in de parate organisatie
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)- hard piket
Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

Ontwikkelingen

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN-GZ)- hard piket

Meer informatie is beschikbaar. Informatie delen

Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON-GZ)

met elkaar gaat steeds gemakkelijker. Behoefte aan

Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)- hard piket

overzicht in complexe grootschalige (crisis)situaties

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG)- hard piket

is groot.

Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc)

Beleidsnotities

Parate eenheden

Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan

Aantal GHOR-functionarissen

161

161

31

Landelijk Crisismodel GHOR, Raad van DPG’en

Aantal GHOR-functionarissen in

26

26

24

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

hard piket op 31-12

Eindrapport GGB model, Veiligheidsberaad

Aantal piketvoertuigen

6

6

6

2014

2015

2016

Toelichting: vanaf 2016 is de Grootschalige Geneeskundige

Prestatieverloop

Bijstand gestart; GHOR niet meer verantwoordelijk voor GNK en

Waardering GHOR

SIGMA-leden. Vanaf 1 januari 2016 is de verantwoordelijkheid

Gem. waardering van 7 tot 7,5 voor jaarprogramma Opleiden

voor opgeschaalde GGD processen overgedragen aan GGD.

Trainen Oefenen, informatie erover en uitvoering ervan (2015).

Vanaf 1 januari 2017 is het aantal GHOR-functionarissen met hard
piket weer op sterkte met 27.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Voorbereiding en operationele

Beschikken over samenhangende en

Actuele afspraken voor voorbereiding

informatievoorziening van de zorgketen

actuele informatie, middelen en

en inzet geneeskundige hulpverlening.

sluiten aan op die van VRHM.

afspraken en over vakbekwame
operationele GHOR-functionarissen.
Bijdragen aan en uitvoeren van VRHM-

>90% van de GHOR-functionarissen is

beleid/plannen voor de vakbekwaamheid

opgeleid, getraind en geoefend

van de VRHM-crisisorganisatie.

volgens de OTO-detailjaarplanning
GHOR.
Deelnemen aan werkgroepen (w.o.
multidisciplinaire oefenevaluaties van
de hoofdstructuur).
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Incidentbestrijding
Wettelijke grondslag
Wvr artikel 32: DPG is belast met de operationele

Beleidsnotities

leiding van de geneeskundige hulpverlening.

Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Crisisplan

Wvr Besluit personeel: eisen aan (GHOR-)functies.

AAR, multi evaluatie proces van de veiligheidsregio.

Uitgangspunten van beleid

Prestatieverloop

Bij een ramp of crisis geeft de DPG leiding aan de

Aantal

2014

2015

2016

geneeskundige keten en is aanspreekpunt voor

GHOR-inzetten

95

76

68

bestuur en veiligheidspartners. De kwaliteit van het

GRIP-inzetten

15

9

7

Norm

2014

2015

2016

voorbereidende werk komt hier tot uiting.
Ambitieniveau

Op tijd aanwezig bij GRIP

>95%

98%

92%

57%

Bij een (beginnende) ramp of crisis: leiding geven,

Uitgevoerde GHOR-

>90%

100%

100%

100%

coördineren en adviseren voor een adequate en

evaluaties

efficiënte geneeskundige hulpverlening en het
zorgen voor het in stand houden van continuïteit
van zorg in crisisomstandigheden. De inzet is
gericht op het beperken van (volg)schade en een
snelle terugkeer naar de normale situatie.

Toelichting 2016: Alle GRIP inzetten waren GRIP 1. Bij 3x GRIP 1
is de opkomsttijd door de OvDG niet behaald: norm is 30 minuten
en gemiddelde overschrijding 6 minuten. De verlate opkomsttijden
hadden geen nadelige consequenties voor de GHOR-inzet tijdens
het incident. Deze 3 incidenten vonden s ’nachts plaats, waarvan 2

Ontwikkelingen

in het uiterste zuiden c.q. noorden van de regio.

Door decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten
en het langer thuis wonen van personen is het
complexer bij een ramp of crisis een eenduidig
beeld te krijgen van de mate van zelfredzaamheid
van personen en organisaties om de juiste zorg te
organiseren.

Kwalitatieve prestaties
GHOR stemt behoeften aan (operationele) informatievoorziening
af met zorgpartners en binnen de veiligheidsregio.
Binnen de VRHM-werkgroepen is ingezet op gezamenlijke
systemen, gezamenlijke informatie vanuit basisregisters en

Capaciteit van de reguliere acute zorg is regelmatig

gezamenlijke werkafspraken.

een knelpunt: coördinatie van opgeschaalde acute
zorg kan hierdoor dilemma’s geven voor de
geneeskundige hulpverleningsketen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Inzet/organisatie en operationele

Leiding geven aan geneeskundige

>95% van het totaal aantal

informatievoorziening van de

hulpverlening en zorgen voor het in

gealarmeerde GHOR-

zorgketen sluiten aan op die van de

stand houden van continuïteit van

functionarissen bij GRIP-inzetten

veiligheidsregio. Zorgpartners

zorg in crisisomstandigheden en

(vanaf GRIP 1) voldoen aan de

beschikken tijdig over een actueel

aanspreekpunt voor bestuur en

vastgestelde c.q. wettelijke

en juist beeld van de situatie.

veiligheidspartners.

verplichte opkomsttijden.
Deelname aan alle VRHMevaluaties.
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Financiële begroting programma Geneeskundige Hulpverlening
Overzicht overhead

GHOR vergoedt aan RDOG HM kosten voor de

Met het wijzigingsbesluit van het BBV wordt een

RDOG HM-diensten van bedrijfsvoering zoals

definitie overhead geïntroduceerd. Als gevolg van

personeelszaken, juridische zaken, inkoop, ICT en

deze wijziging wordt overhead van het programma

financiën. Ook dit bedrag is tot de overhead

Geneeskundige Hulpverlening afzonderlijk

gerekend.

verantwoord.

Huisvestingskosten van het ondersteuningsbureau
GHOR zijn niet gerekend tot de overhead omdat

Uitgangspunten van beleid

deze kantoorruimte ook tevens het Actiecentrum

Overhead zijn de kosten die verband houden met

GHOR is en daarom gebruikt wordt voor het

de sturing en de ondersteuning van het primaire

primaire proces.

proces.
Kerngegevens

Loonkosten voor DPG, manager GHOR,
communicatie, financiën en secretariële

Personeel

ondersteuning van het bureau zijn gerekend tot

2014

Formatie bureau GHOR

overhead.

Salarissen
Overige kosten
Totaal

2016

12,1

12,2

14

14

14

Aantal medewerkers 31-12-2016

Overhead (x €1000)

2015

12,4

2017

2018

2019

2020

2021

391

395

395

395

395

14

14

14

14

14

405

409

409

409

409
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Wettelijke grondslag

mogelijk te voorkomen, te beperken, te beheersen

BBV artikel 11: Het weerstandsvermogen bestaat uit

en/of te accepteren. Dit kan door het vermijden van

de relatie tussen:

het risico, het verminderen van de impact van het



de weerstandscapaciteit (de middelen waarover

risico of het overdragen van het risico (bijvoorbeeld

het programma beschikt of kan beschikken om

door te verzekeren). Een risico wordt beschouwd

de niet begrote kosten te dekken);

als een samenstel van de kans dat zich een situatie

alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn

voordoet en het mogelijke effect die deze situatie

getroffen en die van materiele betekenis

kan hebben.

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Centrale vragen in de risicobeoordeling zijn:




Uitgangspunten van beleid

Wat kan ons overkomen / wat kan er mis gaan?
en welke belangrijke ontwikkelingen kunnen
zich daarin voordoen? (risico-inventarisatie).

Door de bijdrage aan advisering over


risicobeheersing en risicogerichtheid in

(risicoanalyse).

veiligheidsregio verband is de GHOR zich bewust
van en vertrouwd met onzekerheden en neemt

Hoe erg is dat wat ons kan overkomen?



Welke maatregelen zijn mogelijk om de

verantwoordelijkheid hierin. Bovendien opereert de

belangrijke risico’s te voorkomen, te

GHOR als netwerkorganisatie in een complexe

verminderen of beter te beheersen

omgeving die in beweging is, waardoor zij als

(risicobeheersing) of te accepteren.

organisatie sterk afhankelijk is van de mate waarin
partners bijdragen willen leveren aan de realisatie

Geschatte kosten voor maatregelen zijn gebaseerd

van haar doelstellingen. Ook deze situatie bevordert

op ervaringen.

het bewustzijn met en het managen van

De huidige methode in risicomanagement is

onzekerheden door de GHOR.

gebaseerd op onderstaand waarderingsoverzicht

Het risicomanagement is erop gericht de schadelijke

risico’s.

gevolgen van de in kaart gebrachte risico’s zoveel
Waarderingsoverzicht risico’s
Kans op risico

Effect van het risico
1.Zeer gering

2.Laag

3.Middel

4.Hoog

5.Catastrofaal

1.Zeer gering
2.Laag
3.Middel
4.Hoog
5.(Vrijwel) zeker
Oranje gearceerd zijn de belangrijkste risico’s. Bron: Risicoanalyse GHOR 2015.

Ambitieniveau
De aan de gemeenschappelijke regelingen VRHM

een eigen verantwoordelijkheid en acht het

en RDOG HM deelnemende gemeenten staan er

onwenselijk om telkens als zich een onverwachte

garant voor dat het programma Geneeskundige

tegenvaller zich voordoet, de deelnemende

Hulpverlening te allen tijde over voldoende middelen

gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij

beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen

te springen. Daarom kiest GHOR ervoor een zekere

voldoen. Daarmee is het weerstandsvermogen in

weerstandscapaciteit zelf op te bouwen om

principe altijd 100%. Echter, GHOR heeft hierin ook

onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.
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Beleidsnotities

RDOG HM voldoet hiervoor premie en kent een

Risicoanalyse GHOR Hollands Midden 2015

beperkt eigen risico.

Nota Reserves en voorzieningen RDOG HM

Daar waar het risico is verzekerd, maakt dit geen
onderdeel meer uit van het vraagstuk rond het

Bestuurlijk

weerstandsvermogen, omdat het financiële risico is

Op basis van de bestuurlijk vastgestelde

belegd bij een derde, de verzekeringsmaatschappij.

Risicoanalyse GHOR Hollands Midden 2015 is de

Monitoring van risico’s en maatregelen om deze

bodem en het plafond van de algemene reserve

risico’s te voorkomen, te beperken en te beheersen

vastgelegd. In 2017 wordt deze risicoanalyse

vindt plaats als onderdeel van de planning en

geactualiseerd; de ambitie is aan te sluiten bij de

control cyclus, is onderwerp van het

risicomanagement methode van RDOG HM of

continuïteitsplan GHOR en van het

VRHM. De geactualiseerde risicoanalyse wordt ter

kwaliteitsmanagementsysteem GHOR.

besluitvorming voorgelegd in het DB van 14
september 2017 en het AB van 5 oktober 2017.

Prestatieverloop

RDOG HM is voornemens de geactualiseerde

De stand van de algemene reserve bedraagt op

risicoanalyse van het programma Geneeskundige

1 januari 2017 €110.000. De bodem van de

Hulpverlening, voorzien van het advies van het AB,

algemene reserve is gebaseerd op die risico’s

tegelijk en in samenhang met de geactualiseerde

waarvan de kans beoordeeld is op ‘laag’ en de

risico-inventarisatie van de RDOG HM agenderen in

effecten op ‘hoog’ of ‘catastrofaal’. De financiële

het DB RDOG HM van 9 november 2017. Op 20

impact van deze belangrijkste risico’s bedraagt

december 2017 is RDOG HM van plan de

€45.000. Het plafond voor de algemene reserve is

geactualiseerde risico-inventarisaties als onderdeel

gebaseerd op alle belangrijkste (elkaar niet

van de Kadernota voor de begroting 2018 voor

overlappende) risico’s zijnde €110.000.

zienswijzen naar de gemeenten te versturen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Risicobeheer

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het

RDOG HM heeft diverse verzekeringspolissen

geheel van middelen die de organisatie

afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen

daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in

personeel, schade aan opstellen en materieel.

financiële zin af te dekken.

Weerstandscapaciteit

2017

2018

2019

2020

2021

(x €1000) per 01-01
Algemene reserve
Onvoorzien
Totaal

110

110

110

110

110

19

19

19

19

19

129

129

129

129

129

Risico’s

risico’s opgenomen waarvoor geen maatregelen zijn

Om de risico’s van het programma in kaart te

getroffen en die van grote materiele betekenis

brengen is in samenwerking met de medewerkers

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

van het bureau een risico-inventarisatie opgesteld.

Opgenomen risico’s in de 1 bestuursrapportage

Risico’s hebben betrekking op primaire processen

2017 (AB 29 juni 2017) zijn hierin verwerkt.

en op strategische en ondersteunende processen.

Uit de tabel op de volgende pagina blijkt dat deze

In totaal zijn 46 risico’s in beeld gebracht (stand van

grotere risico’s kunnen worden afgedekt met het

1 juni 2017). In onderstaand overzicht zijn de

weerstandvermogen.

e
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Kans, Effect, Financieel gevolg

Gebeurtenis/situatie

Gevolgen

Kans

5

Professionalisering GAG-s pool en de daarmee

Hogere kosten voor GAGs-adviezen. Risico dat

Effect

3

samenhangende kostenstijging voor Hollands

spreiding van deze kosten vanaf 2018 naar GGD

Financieel gevolg:

Midden vanaf 01-01-2018 (van €30.000 naar

niet mogelijk is (maakt ook gebruik van GAGs-

€25.000

€54.000).

adviezen).

Kans

1

Een langdurig incident of gelijktijdige incidenten

Risico vormt de benodigde externe inhuur ter

Effect

5

legt een zware druk op de parate GHOR-

versterking van de personele capaciteit voor

Financieel gevolg:

organisatie, die m.u.v. Officieren van Dienst

uitvoering van de primaire processen. Ook hogere

€20.000- €30.000

Geneeskundig, bestaat uit bureaumedewerkers.

dan begrote vervangingskosten voor ingezette
uren OvDG’en en GAGs.

Kans

5

De middelen aan informatievoorziening in de

GGD GHOR Nederland vernieuwt GHOR4all en

Effect

3

opgeschaalde fase voor de zorgpartners (zoals

verwacht in deze een (investerings)bijdrage van

Financieel gevolg:

GHOR4all) voldoen niet meer aan

GHOR-regio’s.

€10.000 - €30.000

informatiebehoeften van partners en GHOR.

Financiële gevolgen voor GHOR van nieuwe

Onderzocht wordt welke informatiemiddelen

middelen aan informatievoorziening in de zorgketen

voldoen voor de zorgpartners en GHOR.

vormt tevens een risico.

Gelijktijdige uitstroom/langdurig ziekte van 2 of

Risico vormt externe inhuur. Tevens hoger dan

meer bureaumedewerkers met hard piket in een

begrote activiteiten voor Opleiden Trainen Oefenen

operationele GHOR-functie.

van nieuwe instroom aan tijdelijke of nieuwe

Kans
Effect

1
5

Financieel gevolg:
€20.000-€30.000

piketfunctionarissen.

Overzicht van baten en lasten in de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021
Beleidsuitgangspunten van het AB VRHM op 23 februari 2017 en AB RDOG HM op 29 maart 2017
BPI in €

Jaar

Gemeentelijke bijdrage in € x 1.000

Aantal inwoners regio Hollands Midden

2017

2,45

774.565

1.898

2018

2,48

779.718

1.934

Programmabegroting 2017

Programmabegroting 2018

Meerjarenraming

(x €1.000)

Taakveld

Overhead

0.4

405

405

409

409

409

409

409

Onvoorzien

0,8

19

19

19

19

19

19

19

Crisisbeheersing

1.1

1.535

1.535

1.519

1.519

1.519

1.519

1.519

1.959

1.959

1.947

1.947

1.947

1.947

1.947

Subtotaal lasten

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Dekkingsbronnen:
Ov.baten-overhead

0.4

Gemeentelijke bijdr.

0.7

-1.898

1.898

-1.934

-1.934

-1.934

-1.934

-1.934

Ov.baten-primair

1.1

-13

13

-13

-13

-13

-13

-13

-1.911

1.911

-1.947

-1.947

-1.947

-1.947

-1.947

48

0

0

0

0

-48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal dekking

Voor bestemming
Mutatie reserves
Na bestemming

0.10
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2. Deelprogramma Infectieziektebestrijding
Niek Wille, manager Algemene
GezondheidsZorg van GGD Hollands Midden,
onderdeel van RDOG Hollands Midden.
Tevens Operationeel Directeur Publieke
Gezondheid:

Ambitie
Wij willen drie soorten maatregelen uitvoeren,
namelijk beheersing en terugdringen van
infectieziekte-druk, verhoging van de
(team)capaciteit en verbreding van de expertise.

‘Op naar een professionele infectieziektebestrijding’

Hiermee komen wij tegemoet aan het verzoek van
het AB (30 juni 2016) en het verzoek van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (april 2015).
Organisatie IZB
Ons team IZB monitort de verspreiding van
infectieziekten. Bij een signaal van een
infectieziekte spoort het team de bron op en deze
wordt zo mogelijk uitgeschakeld. Vervolgens spoort
het team contacten op die risico op infectie hebben
opgelopen, waarschuwt ze en adviseert
beschermende maatregelen. Ook ontwikkelt het
team voorlichting voor burgers en professionals
over preventieve maatregelen (als vaccinatie of
antibiotica).Burgers kunnen met vragen over
infectieziekten bij het team terecht. Wij adviseren

‘Wij zijn goed onderweg om aan de landelijke

gemeenten bij hun beleid en hebben een

eisen aan Infectieziektebestrijding te voldoen.

netwerkfunctie in de regio. Bij grootschalige

Met aandacht op het voorkomen van

uitbraken kan een outbreak management team

infectieziekten, het verwerken van aangiften,

worden ingesteld. Ook is het team betrokken bij

bron- en contactopsporing, afhandeling van

onderzoek, vaak in samenwerking met verschillende

infectieziekteproblematiek en indien nodig

partijen. Ons team bestaat uit 15 personen

onderzoek bijvoorbeeld bij grootschalige

waaronder sociaal verpleegkundigen, artsen en

infectieziekten. En dat doen we in actieve en

deskundigen infectiepreventie.

intensieve samenwerking met onze regionale
netwerkpartners, GHOR en met het RIVM’.

Kwaliteit
De organisatie van AGZ is ISO/HKZ gecertificeerd.

In 2017 is ons team IZB (naast A-ziekten ook
andere categorieën) uitgebreid. Dat was nodig
omdat de formatie nog gebaseerd was op de
infectieziektedreigingen uit de jaren ’70 en ’80 en de
toenmalige bestrijdingsnormen. In de veel gebruikte
metafoor: ‘het waterniveau is gestegen maar de
dijken zijn qua hoogte en breedte niet gewijzigd’.

15

Bestuur
In de bestuurlijke afspraken tussen VRHM en

Ambitieniveau

RDOG HM (2016) is de verdeling van

Voldoen aan de landelijke normen (VISI 2 norm)

verantwoordelijkheden tussen beide besturen voor

voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van

het deelprogramma IZB vastgelegd. Artikel 2 regelt

IZB. VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur

dat het bestuur RDOG HM advies vraagt aan het

Infectieziekten. In samenwerking tussen VNG,

bestuur VRHM over begroting en verantwoording

VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland is in 2004

van het deelprogramma IZB.

deze norm afgesproken waaraan de formatie van
artsen, verpleegkundigen en administratieve

Wettelijke grondslag
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van
het college van B&W, waarvoor zij onder andere
voor deze taak een GGD in stand houdt. Aan deze
taak zijn in de Wpg 41 artikelen gewijd. Het bestuur
van de veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding op de bestrijding van een epidemie
van infectieziekten behorende tot groep A, evenals
op de bestrijding van een nieuw subtype humaan

ondersteuning in een regio moet voldoen om de
taken van de infectieziekte bestrijding 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.
Ontwikkelingen

influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de

Het aantal ouderen neemt toe, waardoor het aantal

volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De

personen dat gemakkelijker vatbaar is voor

voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor

infectieziekten ook toeneemt. Het toegenomen

de bestrijding van een infectieziekte uitbraak

reisgedrag en de toestroom van mensen uit andere

behorende tot groep A of een directe dreiging

werelddelen beïnvloeden de aanwezigheid van

daarvan (Wpg artikel 6 lid 4).

infectieziekten. Bekende maatregelen zijn niet altijd
effectief en vaccins zijn niet altijd meer toereikend

Uitgangspunten van beleid

om infectieziekten te voorkomen. De infectieziekte-

Met IZB wordt bedoeld de algemene

bestrijding is in de afgelopen jaren veranderd. De

infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-

complexiteit is toegenomen en vaker wordt een

bestrijding, en zonder reizigers- en technische

beroep gedaan op GGD’en.

hygiënezorg. Beleidsuitgangspunten zijn de missie
en de visie RDOG HM en de begroting 2017 van het

Beleidsnotities

deelprogramma IZB. Met de opdracht om de

Generiek operationeel draaiboek Infectieziektecrisis

gezondheid van alle inwoners in Hollands Midden te

regio Hollands Midden

bewaken, te beschermen en te bevorderen, in het
bijzonder van de meest kwetsbaren. RDOG HM

Prestatieverloop

werkt actief samen met partijen in het sociaal

Meldingen Infectieziekten

domein, veiligheidsdomein, gezondheidszorg en

A-ziekten

openbaar bestuur. RDOG HM zet actief kennis en

categorie B2 en C uit de Wpg

2015

2016

0

0

455

470

haar netwerk in om de maatschappelijke taken van
haar opdrachtgevers te helpen verwezenlijken.
Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Bijdragen aan het voorkómen van

Aandacht aan preventie en goede

Verhoogde kwaliteit en professionaliteit

infectieziekten.

hygiëne.

van de diensten van IZB.

Voldoen aan de VISI 2 norm in de

Versterkte samenwerking in het

Beleid voor antibiotica resistentie (ABR)

uitvoering van de wettelijke taken IZB.

regionale netwerk, met GHOR,

en crisisbeheersing van IZB.

academische werkplaatsen en het
RIVM.
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Financiële begroting deelprogramma Infectieziektebestrijding
Deelprogramma IZB
Het deelprogramma IZB is naast voorbereiding en bestrijding van A-ziekten belast met (wettelijke) taken voor de
infectieziektebestrijding uit de Wpg. Het deelprogramma is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden.
De beleidsbegroting en financiële begroting van het programma GGD HM zijn, naast die van het programma
Geneeskundige Hulpverlening en programma RAV HM, onderdeel van de ontwerpbegroting RDOG HM.
Binnen het programma GGD HM wordt in de financiële begroting rekening gehouden met de eisen uit het
wijzigingsbesluit BBV. Toerekening van overhead, ook aan het deelprogramma IZB, vindt plaats binnen het
programma GGD HM.
De taken uitgevoerd in het deelprogramma IZB behoren tot het taakveld 7.1 Volksgezondheid.
Risico’s
De krappe formatie voor het team IZB was een risico uit de vorige risicoanalyse van RDOG HM (2015). Door de
genomen maatregelen per 2017 is de omvang van dit risico beperkt.
Bijdrage Per Inwoner 2017 en 2018

Beleidsuitgangspunten van het AB VRHM op 23 februari 2017 en AB RDOG HM op 29 maart 2017
BPI in €

Jaar

Aantal inwoners regio Hollands Midden

Gemeentelijke bijdrage in €x 1.000

2017

1,56

774.565

1.209

2018

1,58

779.718

1.232
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Bijlage 1 Gemeentelijke bijdrage voor het programma Geneeskundige Hulpverlening

Gemeente

Aantal inwoners

Bijdrage per

1-1-2016

inwoner
2018
€

Alphen aan den Rijn

2,48

107.960

267.741

Bodegraven-Reeuwijk

33.451

82.958

Gouda

71.189

176.549

Hillegom

21.089

52.301

Kaag en Braassem

26.108

64.748

Katwijk

64.239

159.313

Krimpenerwaard

54.653

135.539

122.561

303.951

Leiderdorp

26.968

66.881

Lisse

22.606

56.063

Nieuwkoop

27.433

68.034

Noordwijk

25.760

63.885

Noordwijkerhout

16.140

40.027

Oegstgeest

23.209

57.558

Teijlingen

36.013

89.312

Voorschoten

25.211

62.523

Waddinxveen

26.072

64.659

Zoeterwoude

8.119

20.135

40.937

101.524

779.718

1.933.701

Leiden

Zuidplas
Totaal

18

19

B.7
.

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).
De 1e bestuursrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB tot en met april 2017.
RDOG Hollands Midden verwacht de beoogde resultaten voor beide (deel)programma’s binnen de
begroting 2017 uit te voeren.

2. Algemeen
Onderwerp:

1e Bestuursrapportage 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
29 juni 2017

B.7

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

05 juli 2017

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
IZB met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden .

4. Toelichting op het besluit
De 1e bestuursrapportage 2017 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB tot en met april 2017.
Voor het programma Geneeskundige Hulpverlening worden de afspraken uit het werkplan 2017
uitgevoerd binnen de begroting 2017. Voor het deelprogramma IZB worden de afspraken uitgevoerd
zoals opgenomen in de begroting 2017.

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 is het beleidsplan GHOR 2017-2020, de
begroting 2017 en het werkplan 2017.
Basis voor het deelprogramma IZB is de visie en het beleid van RDOG Hollands Midden en de
begroting 2017.

6. Consequenties
Financieel:
RDOG Hollands Midden verwacht de beoogde doelen en resultaten voor het programma
Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB binnen de begroting 2017 uit te voeren.
Overig:
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Zie bijlage 1.

8. Implementatie en communicatie
De 1e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB
2016 wordt in de vergadering van 5 juli 2017 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies van het bestuur VRHM.

9. Bijlagen
Eerste bestuursrapportage 2017 GHOR en IZB.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016
30 juni 2016

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

01 december 2016
16 maart 2017

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG HM
Begroting 2017 programma Geneeskundige
Hulpverlening en deelprogramma IZB
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
1e begrotingswijziging 2017 programma
Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB
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1e Bestuurlijke rapportage 2017 GHOR en IZB

Programma Geneeskundige Hulpverlening
Inhoud
Het programma Geneeskundige Hulpverlening wordt uitgevoerd door de GHOR. De GHOR is belast
met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering op dat
gebied. Uitvoering wordt gegeven aan de uitvoering van het regionaal beleidsplan VRHM: de GHOR
bevordert het informatie gestuurd werken, het risicogericht werken en het omgevingsgericht
(net)werken bij de voorbereiding op crisisomstandigheden van haar netwerkpartners.
Speerpunten uit het werkplan 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.
Ontwikkelingen
Overleg met care en cure zorgpartners
De periodieke overleggen met zorgpartners zijn volgens afspraken uitgevoerd. Onderwerpen waren
o.a. informatiedeling in de crisisomstandigheden, risico hoog water, slachtofferinformatie en
zorgcontinuïteit. Op 23 februari is de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van
ziekenhuizen, huisartsen, RAV, verzorg- en verpleeghuizen en gehandicaptenzorg uit Hollands
Midden. Zij zijn geïnformeerd over de bestuurlijke dilemma’s op het gebied van
pandemie/infectieziektebestrijding en terrorismegevolgbestrijding. De interactieve bijeenkomst op 29
mei 2017 met vertegenwoordigers van zorgpartners is voorbereid. Aandacht wordt besteed aan ‘groei
in samenwerking’ over de voorbereiding van de hulpdiensten waaronder de GHOR en andere
organisaties op een groot evenement.
Terrorismegevolgbestrijding (TGB)
Met de (6) GHOR-regio’s, met reële risico’s voor terroristische aanslagen is overlegd over
uitgangspunten en maatregelen bij terrorismegevolgbestrijding voor de geneeskundige keten. GHOR
Hollands Midden neemt actief deel aan dit overleg. Voor de uitvoering van de gemaakte afspraken is
GHOR Hollands Midden afhankelijk van het tempo van uitvoering bij andere regio’s en landelijke
besluitvorming. Voor de (cure) zorgpartners heeft de GHOR diverse bijeenkomsten over planvorming
TGB geïnitieerd, gericht op een goede voorbereiding van de gehele zorgketen en de individuele
zorgpartners. Een Informatiekaart TGB voor de cure partners is ontwikkeld ; traumachirurgen, crisis
coördinatoren, huisartsenposten (ook van GHOR Haaglanden) zijn betrokken bij planvorming.
Belangrijk onderwerp is de zorgcapaciteit bij een groot aantal gewonden en het effect op de (reguliere)
zorg continuïteit.

1

Adviezen risicovolle evenementen
GHOR Hollands Midden heeft 22 adviezen vertrekt voor de te nemen maatregelen voor beïnvloedbare
risico’s bij de vergunningverlening risicovolle publieksevenementen. Voorbeelden waren de
voorbereiding van de schaatstochten, Bloemencorso en Koningsdag in diverse gemeenten. De GHOR
heeft hierbij het advies betrokken van RAV en GGD in Hollands Midden.
Omgevingswet
In de VRHM wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de invoering van de
Omgevingswet. Hoewel de wet pas in 2019 wordt ingevoerd, werken gemeenten nu al in de geest van
de omgevingswet en experimenteren met de nieuwe werkwijze, waarin minder regels gelden en meer
co-creatie. Burgers hebben meer inspraak; het adviesrecht van een veiligheidsregio zal anders
ingevuld worden. Het is dus belangrijk om te bepalen welke aspecten van ruimtelijk planvorming
invloed hebben op het optreden van de (geneeskundige) hulpverlening en deze boodschap actief
onder de aandacht te brengen van gemeenten. GHOR Hollands Midden onderzoekt samen met
andere GHOR-regio's wat de visie is op planvorming, welke partners we nodig hebben om deze visie
te verkopen en op welk moment in het planvormingsproces we het meest effect kunnen
hebben. Daarnaast maakt de GHOR zich hard om binnen de VRHM het adviesproces zo efficiënt
mogelijk in te richten met een zo gering mogelijke doorlooptijd.
Verwachte resultaten
De GHOR verwacht dat zij de beoogde resultaten binnen de begroting 2017 realiseert.
Risico’s en maatregelen ter beheersing van de risico’s
GRIP1-incidenten
Aantal, aard en duur van GRIP-incidenten is een onzekere factor. In de begroting 2017 is hiervoor een
post onvoorzien 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 reguliere werk. Een financieel risico vormt de hiervoor benodigde externe inhuur ter
versterking van de personele capaciteit.
Informatievoorziening in de opgeschaalde fase voor zorgpartners
De huidige middelen zoals GHOR4all voldoen niet meer aan de informatiebehoeften van partners en
GHOR. Onderzoek naar adequate informatiemiddelen vindt plaats. GGD GHOR Nederland vernieuwt
GHOR4all en verwacht een (investerings)bijdrage van de GHOR-regio’s. Financiële gevolgen voor
GHOR van nieuwe middelen aan informatievoorziening in de zorgketen vormt tevens een risico.
Geschat financieel gevolg: €10.000 – €30.000.
Opleiding Training Oefenen (OTO)
Door personeelsschaarste bij RAV Hollands Midden staat uitvoering van OTO-activiteiten voor
operationele GHOR-functionarissen onder druk. Uitvoering van andere reeds geplande OTOactiviteiten waarbij RAV operationele functionarissen leveren wordt per keer beoordeeld.

1

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure is de naam van de werkwijze waarmee wordt bepaald hoe de
coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt.
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Geneeskundige Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGs)
Rotterdam-Rijnmond levert een pool van GAGs aan omliggende regio’s. Vanaf 1 januari 2016 is de
bijdrage van elk van deze GHOR-regio’s verhoogd van €20.000 tot 37.000 per regio. Voor RotterdamRijnmond blijkt dit niet voldoende voor het leveren van een professionele GAGs-pool.
Voorgenomen afspraken door GGD GHOR Nederland voor de inzet van GAGs leiden per 1 januari
2018 voor de regio Hollands Midden opnieuw tot een kostenstijging (vanaf 1 januari 2018: kosten
GAG’s €55.000). GHOR overlegt met GGD Hollands Midden voor een reële kostenverdeling, omdat
ook de GGD gebruik maakt van GAGs-adviezen.

Deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB)
Inhoud
Het deelprogramma IZB wordt uitgevoerd door GGD Hollands Midden, onderdeel van RDOG Hollands
Midden. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een
epidemie van infectieziekten behorende tot de groep A, evenals op de bestrijding van een nieuw subtype
humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (Wpg, artikel 6 lid 2).
Met IZB wordt hier bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en
zonder reizigers- en technische hygiënezorg.
Speerpunten:
 De ambitie is te voldoen aan een kwalitatief verantwoorde uitvoering van IZB volgens de landelijke
VISI-2-norm2.
 Opstellen van een regionaal risicoprofiel antibiotica resistentie.
 Bevorderen van de aanpak antibiotica resistentie in de regio.
Ontwikkelingen
Voorbereiding op een uitbraak van A-ziekten
Sinds de monitoring van Ebolacontacten in 2014 heeft GGD Hollands Midden geen meldingen van Aziekten meer ontvangen.
GGD Hollands Midden is vanaf het najaar 2016 op drie niveaus actief:
 Landelijk: deelname aan het platform preparatie A-ziekten waarin een blauwdruk preparatie Aziekte in de publieke zorg wordt opgesteld en deelname aan de plenaire bijeenkomst 'Platform
Preparatie voor A-ziekten' bij het RIVM.
 Provinciaal: deelname aan het samenwerkingsoverleg Quarantaine dat zich richt op oplossingen
bij acute behoefte aan quarantainefaciliteiten binnen de provincie Zuid-Holland.
 Regionaal: begin 2017 is gestart met de periodieke herziening van de regionale draaiboeken.
Momenteel ligt het draaiboek massavaccinatie voor. Ook is een uitbraakoefening in juni
2017 voorbereid. Het team is opnieuw geïnstrueerd m.b.t. het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
2

VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. Via een afgesproken methodiek is in samenwerking tussen VNG,
VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland in 2004 een norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en
administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de negen deeltaken van de infectieziektebestrijding op een
kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. In 2013 is deze norm geactualiseerd op o.a. basis van de toegenomen infectiedruk,
diagnostische mogelijkheden.
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Antibioticaresistentie (ABR); Zorgnetwerk Holland West
De minister van VWS heeft in 2016 besloten dat in Nederland 10 regionale netwerken de verspreiding
van resistentie de aanpak moet versterken door goede samenwerking in de zorgketen: publieke
gezondheid, eerstelijnsgezondheidzorg, curatieve zorg, langdurige zorg.
VWS ondersteunt vanaf mei 2017 financieel de ontwikkeling en bestendiging van de regionale aanpak
en de voorbereiding van het netwerk, het ‘kwartier maken’.
Een subsidieaanvraag is ingediend bij VWS voor de basisfinanciering van het Zorgnetwerk Holland
West voor de periode mei 2017 – april 2019. In de aanvraag staat beschreven dat het netwerk
uitvoering geeft aan 9 landelijk vastgestelde taken, de samenstelling van de stuurgroep en van een
Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT ontwikkelt beleid en transmurale werkafspraken in
overleg met het werkveld, adviseert zorgverleners en –instellingen, ook in acute situaties zoals bij een
uitbraak. Het RCT vertegenwoordigt de volgende disciplines: internist-infectioloog, arts-microbioloog,
specialist Ouderenzorg, arts Maatschappij & Gezondheid, huisarts, deskundige Infectiepreventie,
epidemioloog/datamanager. De kwartiermaker ondersteunt het proces.
Het Convenant Aanpak Antibioticaresistentie is opgesteld en inmiddels door 31 ketenpartners
ondertekend.
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B.10

1. Samenvatting voorstel
Vrijdag 19 mei 2017 zijn de veiligheidsregio’s door de Brandweerkamer en het bestuur van de VNG in
het kader van de ledenraadpleging gevraagd om, namens het bestuur van de betreffende
veiligheidsregio, hun stem uit te brengen over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht
2017. De ledenraadpleging loopt tot en met vrijdag 16 juni 2017 en het bestuur van de VNG
bespreekt op 6 juli 2017 de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord
bekrachtigt en de afspraken definitief worden. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2018 de afspraken
uit het principeakkoord in werking treden.
Het principeakkoord gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het FLO-overgangsrecht
voorziet in een regeling om eerder te stoppen met werken voor brandweerpersoneel. De regeling
geldt voor medewerkers, die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die
sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben.
Het FLO-overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2006 en bevat afspraken over eerder stoppen met
werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Dit overgangsrecht
is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving. Zo wordt in het huidige
FLO-overgangsrecht financieel in een periode van 3 jaar non-activiteit voorzien door gebruikmaking
van de levensloopregeling. De levensloopregeling eindigt op 1 januari 2022; vanaf die datum is het
niet meer mogelijk om levenslooptegoed op te bouwen of op te nemen.
Vanwege zowel de noodzaak tot beheersing van de kosten, als goed werkgeverschap heeft de
Brandweerkamer met de bonden nieuwe afspraken willen maken over het FLO-overgangsrecht.
Belangrijkste afspraken principeakkoord
1. Langer doorwerken en nieuwe uittredeleeftijden tot max. 59 jaar. Uittreden op huidige
staffelleeftijd blijft mogelijk
2. Netto inkomensgarantie van 75% in de non-actieve periode.
3. Vergoeding in laatste maand van actieve dienst: € 1.500 of € 3.500 bruto
4. Vanaf 55 jaar een inkomensvangnet bij arbeidsongeschiktheid.
5. Compensatie AOW-gat voor inactieven (vanaf 2006) uitgaande van AOW leeftijd 67 jaar.
Procesafspraak (2018) verdere verhoging AOW-leeftijd.
6. Afspraken voor FLO-afwijkende leeftijden (56 t/m 59 jaar + 60 jaar OvD).
7. Levenslooptegoeden worden ingezet ter financiering nieuwe aanspraken (ook de niet-LOGA-pad
volgers).
8. Beoogde ingangsdatum: 1 januari 2018.
Financiën
Op 9 mei 2016 heeft de Brandweerkamer mandaat gegeven voor 132% (gemiddelde G4 op basis van
een pakketvergelijking) van de kosten van het huidige FLO-overgangsrecht. De uitwerking van het
principeakkoord blijft landelijk binnen het afgegeven mandaat van de Brandweerkamer.
In een vergelijking tussen de kosten van het FLO-overgangsrecht 2006 en de uitkomsten van het
principeakkoord (FLO-2018) komt voor de Veiligheidsregio Hollands Midden een bedrag uit van

€ 31,7 mln. (FLO-2018) t.o.v. 23,2 mln. (FLO-2006) voor de periode 2018-2047. Het FLO-2018 is dus
voor de VRHM € 8,5 mln. (= 36,6%) duurder over een periode van 30 jaar (gemiddeld € 283.000).
Als gevolg van de afspraak in het principeakkoord dat het onderscheid in aanspraken tussen
medewerkers die op 31 december 2005 een FLO-leeftijd van 55 jaar hadden (Leiden en Alphen) en
medewerkers die een hogere FLO-leeftijd hadden, in VRHM het geval met het repressief personeel
van Gouda (was 57 jaar), wordt opgeheven, wordt het FLO-2018 daardoor al € 4,8 mln. duurder (van
€ 4,6 mln. naar € 9,4 mln.). Een stijging van 104,4%. Dit is de oorzaak dat VRHM boven het landelijk
afgesproken mandaat zit.
Besluit Dagelijks Bestuur (vergadering van 8 juni 2017)
Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met:
1. Het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017, aangezien de financiële uitwerking
landelijk binnen het door de Brandweerkamer gegeven mandaat blijft;
2. In de vergadering van het najaar 2017 te besluiten over de financiële dekking, rekening houdend
met:
a. het verschil van jaarlijkse verrekening van de kosten die voortvloeien uit het FLOovergangsrecht op basis van nacalculatie met gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden en
met gemeente Gouda, waarmee een zogenoemde ‘clean cut’ is afgesproken waarbij sprake
is van opvolgend werkgeverschap zonder afkoop,
b. evaluatie van de methodiek van verrekening van de nacalculatie en ‘clean cut’ ten opzichte
van de Cebeon routekaart- en norm;
3. In de vergadering van het najaar 2017 besluiten over de eventuele consequenties voor de
Maatwerkregeling Regionale Officieren in het kader van het principe akkoord.

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

Principeakkoord Reparatie
FLO-overgangsrecht 2017
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E.H. Breider
Concerncontroller
29 juni 2017
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K.J.G. Kats (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en
BVB een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De leden van de
Brandweerkamer, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad van Brandweercommandanten
zijn meegenomen in het proces en geïnformeerd over de inhoud van de afspraken.
Het principeakkoord gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het FLO-overgangsrecht
voorziet in een regeling om eerder te stoppen met werken voor brandweerpersoneel. De regeling
geldt voor medewerkers, die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die
sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben.

2
Agendapunt. B.10 AB VRHM 29 juni 2017

Het FLO-overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2006 en bevat afspraken over eerder stoppen met
werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Dit overgangsrecht
is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving:
 De levensloopregeling verdwijnt.
 De AOW-leeftijd stijgt.
 De fiscale ruimte voor extra pensioenopbouw is sterk verminderd.
 Veranderend bruto-netto traject voor inactieven met de invoering van de Wet uniformering
loonbegrip in 2013 waardoor medewerkers vanaf 104 weken inactiviteit netto minder overhouden
dan in de eerste 104 weken van inactiviteit.
Deze (fiscale) wijzigingen van wetten, en de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd hebben de
materiele betekenis van het FLO overgangsrecht verminderd. Uittredende medewerkers houden netto
minder over dan beoogd en de regeling sluit niet meer aan bij de (hogere) pensioengerechtigde
leeftijd. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de regeling FLO-overgangsrecht 2006 explosief door het
vervallen van de fiscaal gunstige levensloopregeling en de boete op arrangementen voor vervroegd
uittreden.
Vanwege zowel de noodzaak tot beheersing van de kosten, als goed werkgeverschap heeft de
Brandweerkamer met de bonden nieuwe afspraken willen maken over het FLO-overgangsrecht.

4. Implementatie en communicatie
Terugblik proces vanaf september 2016
 29 september 2016: Informeel overleg
 7 oktober 2016: Eerste formele overleg. Principe afspraak over langer doorwerken en verhoging
van de uittredeleeftijden.
 17 oktober 2016: Collectieve acties brandweer worden in het hele land opgeschort.
 29 oktober 2016: Tweede formele overleg. Partijen bereiken principeakkoord op hoofdlijnen
 25 maart 2017: Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel.
 16 juni 2017: ledenraadpleging
 6 juli 2017: besluit of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken definitief worden
 1 januari 2018: beoogde datum in werking treden afspraken uit het principeakkoord

5. Bijlagen
1. Brief 17 mei 2017 van de VNG aan de besturen van de Veiligheidsregio’s inzake
Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017
2. Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel
3. Bijlagen bij Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel
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Brief aan de Veiligheidsregio’s
T.a.v. het bestuur

Datum

17 mei 2017
Ons kenmerk

ECWGO/U201700407
Bijlage(n)
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Brandweerkamer van de VNG
Onderwerp

Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017

Samenvatting
Dit is een ledenraadpleging over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017. De
ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni a.s. en het bestuur van de VNG bespreekt op 6 juli a.s. de
uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken
definitief worden.
Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en
BVB een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De leden van de
Brandweerkamer, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad van Brandweercommandanten
zijn meegenomen in het proces en geïnformeerd over de inhoud van de afspraken.
De Veiligheidsregio’s kunnen reageren via een antwoordformulier. Hiertoe krijgen de
contactpersonen een digitale link.
De Brandweerkamer heeft met het principeakkoord bereikt dat:
 Er inkomenszekerheid is voor medewerkers die gebruik maken van het FLOovergangsrecht.
 De nieuwe afspraken leiden tot een financieel verantwoorde regeling van het FLOovergangsrecht.
 De afspraken maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar zijn, omdat door de meeste
medewerkers net als andere Nederlanders twee jaar langer wordt doorgewerkt, gegeven
het verhogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar.
 De bedrijfsvoering vereenvoudigd wordt.

Het principeakkoord en de bijlagen, vindt u in de bijlagen bij deze brief.
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Geacht bestuur,
Dit is een ledenraadpleging over het principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht
brandweerpersoneel. Veiligheidsregio’s kunnen melden of ze instemmen met het akkoord. De
ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni a.s. het bestuur besluit op 6 juli of de VNG het akkoord
bekrachtigt. Als de VNG en de vakbonden het akkoord bekrachtigen, wordt de cao definitief.
Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en
BVB een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De leden van de
Brandweerkamer, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad van Brandweercommandanten
zijn meegenomen in het proces en geïnformeerd over de inhoud van de afspraken.
De Veiligheidsregio’s kunnen tot en met 16 juni a.s. een reactie geven op de ledenraadpleging. De
contactpersoon bij de Veiligheidsregio krijgt een link naar het antwoordformulier.
In deze ledenbrief staan achtereenvolgens:
 Een algemene toelichting op het akkoord (paragraaf 1)
 Afspraken over langer doorwerken (paragraaf 2)
 Afspraken over de non-actieve periode en de inkomensgarantie (paragraaf 3)
 Afspraken die leiden tot verbetering van de efficiency van de bedrijfsvoering (paragraaf
4)
 Afspraken over de transitie; overgang van de huidige naar de nieuwe regeling
(paragraaf 5)
 Afspraken over de mogelijkheid van eerder uittreden (paragraaf 6)
 Afspraken over het verschuiven van de uittredeleeftijd repressieve dienst (paragraaf 7)
 Afspraken over de inkomensaanvulling in een niet-repressieve functie bij de werkgever
(paragraaf 8)
 Afspraken over de levensloopregeling en de levenslooptegoeden (paragraaf 9)
 Afspraken over medewerkers met een afwijkende FLO-leeftijd (paragraaf 10)
 Afspraken over compensatie van het AOW-gat voor inactieven (paragraaf 11)
 Procesafspraken (paragraaf 12)
 Overige afspraken (paragraaf 13)
 Financiën (paragraaf 14)
 De procedure van de ledenraadpleging en bekrachtiging van het akkoord (paragraaf
15).
 Een slotwoord (paragraaf16)
Het principeakkoord en de bijlagen vindt u in de bijlagen bij deze brief.
1. Algemene toelichting op het akkoord
1.1. Inleiding en achtergrond
Het principeakkoord gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. Het FLO-overgangsrecht
voorziet in een regeling om eerder te stoppen met werken voor brandweerpersoneel. De regeling
geldt voor medewerkers, die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die
sindsdien een bezwarende functie gehouden hebben.
Het FLO-overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2006 en bevat afspraken over eerder stoppen met
werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Dit
overgangsrecht is onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2/11






De levensloopregeling verdwijnt.
De AOW-leeftijd stijgt.
De fiscale ruimte voor extra pensioenopbouw is sterk verminderd.
Veranderend bruto-netto traject voor inactieven met de invoering van de Wet uniformering
loonbegrip in 2013 waardoor medewerkers vanaf 104 weken inactiviteit netto minder
overhouden dan in de eerste 104 weken van inactiviteit.

Deze (fiscale) wijzigingen van wetten, en de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd hebben de
materiele betekenis van het FLO overgangsrecht verminderd. Uittredende medewerkers houden
netto minder over dan beoogd en de regeling sluit niet meer aan bij de (hogere)
pensioengerechtigde leeftijd. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de regeling FLO-overgangsrecht
2006 explosief door het vervallen van de fiscaal gunstige levensloopregeling en de boete op
arrangementen voor vervroegd uittreden.
Vanwege zowel de noodzaak tot beheersing van de kosten, als goed werkgeverschap heeft de
Brandweerkamer met de bonden nieuwe afspraken willen maken over het FLO-overgangsrecht.
1.2. Bereikte resultaten:
De Brandweerkamer heeft met het principeakkoord bereikt dat:
 Er inkomenszekerheid is voor medewerkers die gebruik maken van het FLOovergangsrecht.
 De nieuwe afspraken leiden tot een financieel verantwoorde regeling van het FLOovergangsrecht.
 De afspraken maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar zijn, omdat door de meeste
medewerkers net als andere Nederlanders twee jaar langer wordt doorgewerkt, gegeven
het verhogen van de AOW leeftijd naar 67 jaar.
 De bedrijfsvoering vereenvoudigd wordt.
2. Afspraken over langer doorwerken
2.1 Brandweerpersoneel gaat twee jaar langer doorwerken.
In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over langer doorwerken. De meeste medewerkers
gaan twee jaar langer werken dan in de huidige regeling. Dit sluit aan bij de situatie van andere
werkenden in Nederland, die door het verschuiven van de AOW leeftijd naar 67 jaar, ook twee jaar
langer moeten werken.
Medewerkers die dicht tegen hun uittredeleeftijd aan zitten werken 1,5 of 1 jaar langer.
2.2 Systematiek
De aanspraken op grond van de huidige regeling worden bepaald door het aantal dienstjaren dat de
medewerker had op 1 januari 2006. Op basis hiervan zijn de medewerkers verdeeld in vijf cohorten,
op basis van dienstjaren:
≥ 20
dienstjaren
15 tot20
dienstjaren
10 tot 15
dienstjaren
5 tot10
dienstjaren
0 tot 5
dienstjaren
Deze indeling is niet gewijzigd in het principeakkoord. Per cohort zijn afspraken gemaakt over
langer doorwerken. De drie cohorten met de minste dienstjaren gaan elk twee jaar langer werken.
Medewerkers die in het cohort 15 tot 20 dienstjaren vallen werken 1,5 jaar langer, en medewerkers
met 20 dienstjaren of meer gaan één jaar langer werken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3/11

2.3 Berekening duur langer doorwerken
De afspraken over langer doorwerken bestaan uit een combinatie van een hogere uittredeleeftijd uit
de repressieve dienst, en meer werken voordat de medewerker uittreedt uit de repressieve dienst.
2.3.1 Hogere uittredeleeftijd
De uittredeleeftijd repressieve dienst gaat met 1 jaar omhoog, met uitzondering van het cohort 0 tot
5 dienstjaren.
Tabel 1 verhoging uittredeleeftijd
Cohort
≥20 dienstjaren op 1/1/2006
15 tot 20 dienstjaren 1/1/2006
10- tot15 dienstjaren op
1/1/2006
5 tot10 dienstjaren op 1/1/2006
0 tot5 dienstjaren op 1/1/2006

Uittredeleeftijd FLO
overgangsrecht 2006 (was)

Uittredeleeftijd FLO
overgangsrecht 2017 (wordt)

55
56
57

56
57
58

58
59

59
59

2.3.2 Meer werken
In de huidige regeling wordt, m.u.v. de doelgroep ≥ 20 dienstjaren, voorafgaand aan de
uittredeleeftijd verplicht 1 tot en met 4 jaren in deeltijd gewerkt. Medewerkers werken 50% van hun
werktijd tegen 90% van hun inkomen; dit is de zogeheten 50/90 regeling.
In het principeakkoord is de 50/90 regeling vrijwel geheel vervallen. Medewerkers werken volledig
door tot het bereiken van de uittredeleeftijd. Alleen het cohort 5 tot 10 dienstjaren werkt nog 1 jaar
50/90. Hierdoor wordt er door medewerkers effectief meer gewerkt.
De combinatie van verhoging van de uittredeleeftijd en meer werken voorafgaand aan de
uittredeleeftijd leidt ertoe dat de meeste medewerkers effectief 2 jaar langer werken.
In bijlage 1 van het principeakkoord (bijlage 2 bij deze brief) worden de huidige en de nieuwe
uittredeleeftijden weergegeven, per cohort. In deze bijlage is tevens zichtbaar gemaakt dat alle
cohorten volledig doorwerken tot aan de nieuwe uittredeleeftijd, met uitzondering van het cohort 510 dienstjaren.
3. De non-actieve periode en de inkomensgarantie
3.1 Duur van de non-actieve periode
Aansluitend aan het uittreden uit de repressieve dienst volgt een periode van non-activiteit. De duur
van deze non-actieve periode bedraagt 5, 6, 7 of 8 jaar, afhankelijk van het cohort waartoe de
medewerker behoort.

Tabel
Cohort
≥ 20 dienstjaren op 01/01/2006
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15 tot 20 dienstjaren op 01/01/2006
10 tot15 dienstjaren op 01/01/2006
5 tot10 dienstjaren op 01/01/2006
0 tot5 dienstjaren op 01/01/2006

7 jaren
6 jaren
5 jaren
5 jaren

In bijlage 1 van het principeakkoord staat per cohort de duur van de non-actieve periode
aangegeven. De non-actieve periode eindigt bij het bereiken van de 64-jarige leeftijd. De
medewerker gaat vervolgens met ontslag en gebruik maken van het ABP-keuzepensioen.
3.2 Inkomenszekerheid tijdens de non-actieve periode
In het principeakkoord is afgesproken dat de medewerker gedurende de non-actieve periode een
netto-inkomensgarantie van 75% heeft, volgens het fiscale kader dat geldt voor een actieve
medewerker.
De inkomenszekerheid bestaat eruit dat de medewerker altijd netto 75% ontvangt van het inkomen
dat een medewerker in de maand van uitbetaling van de uitkering FLO-overgangsrecht had
ontvangen wanneer hij in actieve dienst was geweest, Hierdoor wordt de medewerker met een
uitkering FLO-overgangsrecht niet geraakt door fiscale maatregelen die inactiviteit extra financieel
belasten. Krijgen echter actieve medewerkers te maken met fiscale maatregelen, dan gelden die
ook onverkort voor de medewerker in de non-actieve periode.
De berekeningsgrondslag voor de netto-inkomensgarantie is opgenomen in het principeakkoord.
4.Verbetering efficiency bedrijfsvoering.
In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt die de efficiency van de bedrijfsvoering bij de
brandweer verbeteren.
Op grond van de huidige regeling hebben de cohorten met 0 tot 20 dienstjaren een verplichte
periode van deeltijdwerken, voorafgaand aan de uittredeleeftijd uit de repressieve dienst. Voor het
cohort met twintig dienstjaren of meer behoort dit tot één van de keuzemogelijkheden die de
medewerker heeft. In deze periode werkt de medewerker de helft van de werktijd tegen 90% van
zijn inkomen. De beperkte beschikbaarheid compliceert de inroostering van de medewerkers in de
repressieve dienst. In het principeakkoord is de mogelijkheid van deeltijdwerken vrijwel volledig
vervallen.
5. Afspraken over de overgang van de huidige naar de nieuwe regeling (de transitie)
In het principeakkoord is afgesproken hoe de overgang van medewerkers die op 29 oktober 2016
actief waren vanuit de huidige regeling naar de nieuwe regeling plaatsvindt, de transitie.
5.1 Invoeringsdatum nieuwe regeling
Op 1 januari 2018 treden de afspraken uit het principeakkoord in werking. Voor medewerkers die
nog geen gebruik maken van het FLO overgangsrecht, maar wel tot de doelgroep behoren, gaan de
nieuwe regels gelden.
Voor medewerkers die al gebruik maken van het FLO-overgangsrecht zijn afspraken gemaakt of, en
zo ja hoe zij instromen in de nieuwe regeling. Dit zijn de afspraken over de transitie.

5.2 Nieuwe regels gelden voor medewerkers die op 29 oktober 2016 in actieve dienst waren.
Medewerkers die op 29 oktober 2016 in actieve dienst waren stromen in de nieuwe regeling in.
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‘In actieve dienst’, betekent dat de medewerker werkzaam is, hetzij volledig omdat de medewerker
nog geen gebruik maakt van het FLO-overgangsrecht, hetzij in deeltijd omdat de medewerker in de
fase van het FLO-overgangsrecht zit, waarin hij vrijwillig of verplicht in deeltijd werkt. De afspraken
over de transitie gaan alleen over medewerkers die al gebruik maken van het huidige FLOovergangsrecht, of gebruik maken van de mogelijkheid hun keuze te schuiven.
De peildatum is 29 oktober 2016, omdat op die datum het principeakkoord op hoofdlijnen is
gesloten.
De medewerker die op 29 oktober 2016 niet actief is gaat niet mee naar de nieuwe regeling. Voor
deze groep medewerkers zijn separate afspraken gemaakt (zie hiervoor paragraaf 11).
5.3 Wijze van instromen
5.3.1 Actief op 1 januari 2018
De medewerker die op 1 januari 2018 actief is werkt door tot aan de nieuwe, voor hem geldende,
uittredeleeftijd. Wanneer de medewerker zich op deze datum in een actieve variant van het FLOovergangsrecht bevindt, (50% werken tegen 90% inkomen of 100% werken met een bonus van
20% van het salaris) én nog niet de voor hem geldende nieuwe uittredeleeftijd heeft bereikt, dan
wordt de actieve variant van het FLO-overgangsrecht per 1 januari 2018 omgezet in de 100/100variant. Hij gaat dus weer volledig werken tot aan zijn nieuwe uittredeleeftijd.
Aansluitend heeft hij recht op een non-actieve periode met de netto-inkomensgarantie voor de duur
die hoort bij het cohort waartoe hij behoort. Zie hiervoor bijlage 1 bij het principeakkoord.
De aanspraken die de medewerker heeft genoten op grond van de huidige regeling in de actieve
FLO-varianten 50/90 of 100/20 worden niet verrekend met de aanspraken op grond van de nieuwe
regeling.
5.3.2. Niet actief op 1 januari 2018
De medewerker die op 29 oktober 2016 actief was, en in de periode vanaf 29/10/2016 tot 1/1/2018
inactief geworden is op grond van de huidige regeling, stroomt in de nieuwe regeling in.
De duur van zijn non-actieve periode op grond van de nieuwe regeling wordt verrekend met de
periode van non-activiteit die hij heeft genoten op grond van het huidige FLO-overgangsrecht.
Deze wijze van instromen van in de nieuwe regeling kent zeer veel varianten, omdat de
medewerker onder het huidige overgangsrecht een groot scala aan keuzemogelijkheden heeft. In
bijlage 2 van het principeakkoord (bijlage 3 bij deze ledenbrief) zijn die varianten uitgewerkt in 51
scenario’s.
Ten behoeve van de uitvoering is een bijlage 2 bij het akkoord beschikbaar waarin per scenario een
toelichting ten behoeve van de praktijk gegeven wordt. Deze hoort niet bij het akkoord maar is
beschikbaar via www.vng.nl/
5.4 Vergoeding
In het principeakkoord is afgesproken dat de medewerker in de laatste maand van actieve dienst
een vergoeding ontvangt; deze vergoeding wordt berekend naar rato van zijn betrekkingsomvang.
Medewerkers met minder dan 10, of meer dan 19 dienstjaren in een bezwarende functie op
1/1/2006, ontvangen een vergoeding van € 1500, - bruto.
Medewerkers met 10 tot 20 dienstjaren in een bezwarende functie op 1/1/2006, ontvangen een
vergoeding van € 3500 mits en voor zover zijn inkomensafhankelijke ziektekostenpremie volgens
lokale uitvoering van het FLO-overgangsrecht van 2006 in de levensloopperiode werd doorbetaald
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door de werkgever, onder toepassing van de groene tabel. Indien dat niet het geval is, ontvangt ook
deze medewerkers een vergoeding van € 1500, - bruto.
6. Afspraken over eerder uittreden
In het principeakkoord is afgesproken dat de medewerker ervoor kan kiezen om uit te treden op de
uittredeleeftijd die voor hem geldt op grond van de huidige regeling; de oude staffelleeftijd. Dit is 1
jaar eerder dan de nieuwe uittredeleeftijd, met uitzondering van het cohort 0-5 dienstjaren. Voor dit
cohort is de uittredeleeftijd ongewijzigd gebleven.
De medewerker heeft aansluitend recht op de duur van de non-actieve periode in overeenstemming
met de nieuwe regeling. Het eventuele financiële gat dat ontstaat doordat hij niet langer wil
doorwerken is voor eigen rekening. Gebruikmaking van de oude staffelleeftijd mag niet leiden tot
substantiële meerkosten voor de werkgever. Indien dit wel het geval is, zullen de Brandweerkamer
en de bonden met elkaar in overleg treden.
7. Verschuiven uittredeleeftijd repressieve dienst
In het principeakkoord staat een afspraak over verschuiving van de uittredeleeftijd.
De medewerker kan ervoor kiezen zijn uittredeleeftijd naar een later moment te verschuiven.
Hieraan is als voorwaarde verbonden dat de medewerker een positieve uitslag heeft van de PPMOkeuring. Onder een positieve uitslag wordt verstaan: G1 en G2.
De toestemming wordt verleend voor telkens 1 jaar. De medewerker die zijn uittredeleeftijd
repressieve dienst verschoven heeft kan niet meer de keuze maken voor een inkomensaanvulling
in een niet-repressieve functie bij de werkgever.
8. Inkomensaanvulling in een niet-repressieve functie bij de werkgever
In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te voorzien in een
inkomensaanvulling na uittrede uit de repressieve dienst, bij de werkgever.
De medewerker heeft in de non-actieve periode, voor zover er bij de werkgever formatieve ruimte
is, de mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten en hierdoor te voorzien in een
inkomensaanvulling.
De beschikbare formatieve ruimte en de aard van de werkzaamheden worden bepaald in overleg
met de OR.
Afgesproken is dat de vergoeding voor de werkzaamheden wordt bepaald aan de hand van de
zwaarte van die werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding is dus niet gebaseerd op de
waardering van de repressieve functie die de medewerker had toen hij uittrad. De medewerker mag
zijn inkomen aanvullen tot bruto 100% van zijn berekeningsgrondslag op jaarbasis.
Partijen hebben afgesproken dat de CAR-UWO niet integraal van toepassing is, en dat de
medewerker alleen een vergoeding ontvangt voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. De
medewerker heeft geen aanspraak op vakantieverlof, doorbetaling bij ziekte, re-integratie etc.
Afspraken over rechtspositie worden vastgelegd in een op de aanstelling aanvullende
overeenkomst. Afgesproken is dat partijen juridisch advies zullen inwinnen over de vraag hoe deze
uitgangspunten vormgegeven moeten worden.
9. De levensloopregeling
In het principeakkoord is een aantal basisprincipes afgesproken ten aanzien van de
levensloopregeling.
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9.1 De levensloopregeling
In het huidige FLO-overgangsrecht wordt financieel in een periode van 3 jaar non-activiteit voorzien
door gebruikmaking van de levensloopregeling. De levensloopregeling eindigt op 1 januari 2022;
vanaf die datum is het niet meer mogelijk om levenslooptegoed op te bouwen. De opgebouwde
tegoeden worden uitgekeerd aan de medewerkers.
9.2 Basisprincipes
De Brandweerkamer en de bonden hebben afgesproken de mogelijkheden van de
levensloopregeling maximaal te benutten; dit met het oog op de kosten van het principeakkoord.
Partijen zijn overeengekomen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van wettelijke oplossingen,
die ertoe leiden dat de werkgevers geen fiscale boete opgelegd krijgen. Dit betekent dat
medewerkers levenslooptegoed opbouwen zo lang als dat wettelijk is toegestaan (tot 1 januari
2022), en dat voor medewerkers die tot die datum gebruikmaken van het FLO-overgangsrecht
levenslooptegoed in die periode wordt opgenomen ter financiering van de in die periode uit te
betalen netto uitkering van 75%. In de uitwerking van het akkoord zal nader bezien worden door
partijen hoe dit uitgangspunt precies zijn beslag moet krijgen.
De Brandweerkamer en de bonden hebben verder afgesproken dat het door de medewerkers
opgebouwde levenslooptegoed, voor medewerkers die voor 2022 nog geen gebruik maken van het
FLO-overgangsrecht, ingezet wordt voor de financiering van de netto-inkomensgarantie gedurende
de non-actieve periode. Dit betekent dat als de medewerker het opgebouwde levenslooptegoed niet
– meer- kan inzetten voor levensloopverlof omdat de regeling geëindigd is, het opgebouwde tegoed
gebruikt wordt voor financiering van de netto-inkomensgarantie.
Voor de medewerker die het LOGA-pad verlaten, of nooit gevolgd heeft, wordt een berekening
gemaakt van het opgebouwde levenslooptegoed als had hij het LOGA-pad wel volledig gevolgd.
Het resultaat hiervan wordt in mindering gebracht op de aanspraken van de medewerker op de
netto-inkomensgarantie.
Met het verdwijnen van de levensloopregeling per 2022 verdwijnt ook de individuele
levenslooppolis. Bestaande levenslooppolissen lopen uiterlijk door tot en met 31 december 2021 en
worden uiterlijk op deze datum via de werkgever fiscaal belast en uitgekeerd aan de medewerker.
In het principeakkoord is afgesproken om ten aanzien van dit netto tegoed de mogelijkheid van een
netto pensioen / spaarvariant nader te onderzoeken. Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag
of er mogelijkheden zijn om door middel van een netto product een inkomensvoorziening te treffen
in de non-actieve periode, zonder dat de werkgever over de uitkering een fiscale boete van 52%
verschuldigd is.
10. Medewerkers met een afwijkende FLO-leeftijd
10.1 FLO-leeftijd van 56 tot en met 59 jaar.
In het principeakkoord is afgesproken dat het onderscheid in aanspraken tussen medewerkers die
op 31 december 2005 een FLO-leeftijd van 55 jaar hadden, en medewerkers die een hogere FLOleeftijd hadden (56, 57, 58, 59) wordt opgeheven.
Het huidige FLO overgangsrecht gaat in beginsel uit van een FLO-leeftijd van 55 jaar. Dat was voor
de inwerkingtreding van de huidige regeling de meest voorkomende leeftijd waarop medewerkers
met functioneel leeftijdsontslag gingen. Als een medewerker op 31 december 2005 een hogere
FLO-leeftijd had, dan heeft dat gevolgen voor verschillende onderdelen van het huidige FLOovergangsrecht. Dit onderscheid is geschrapt. In het principeakkoord is afgesproken dat voor deze
groep medewerkers de nieuwe regeling van toepassing wordt, inclusief de nieuwe uittredeleeftijden.
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In de onderdelen F tot en met J van bijlage 2 is uitgewerkt hoe de transitie plaatsvindt van de
huidige naar de nieuwe regeling.
10.2 FLO-leeftijd 60 jaar.
Medewerkers met een FLO-leeftijd van 60 jaar hebben in het huidige FLO-overgangsrecht recht op
opbouw van levenslooptegoed; het doeltegoed is afhankelijk van het aantal dienstjaren dat de
medewerker had op 31 december 2005. In het principeakkoord is afgesproken dat de leeftijdsgrens
van 60 jaar wordt losgelaten, en de medewerker wordt de gelegenheid geboden door te werken tot
aan de AOW-leeftijd. Het opgebouwde levenslooptegoed wordt afgefinancierd in het kader van de
nieuwe regeling. Hoe dit precies zijn beslag zal krijgen wordt nog nader onderzocht.
11. Compensatie AOW-gat
Voor medewerkers die op 29 oktober 2016 inactief zijn, zijn in het principeakkoord afspraken
gemaakt over compensatie van het AOW-gat. Dit zijn medewerkers die gebruik gemaakt hebben
van het FLO-overgangsrecht en met pensioen zijn, of medewerkers die in de fase van non-activiteit
(levensloopperiode of gedeeltelijk betaald verlof) van het huidige FLO-overgangsrecht verkeren.
De afspraak over compensatie van het AOW-gat onderscheidt twee doelgroepen:
1. Medewerkers die vanaf 2006 tot 2013 gebruik zijn gaan maken van het FLOovergangsrecht. Deze groep medewerkers kon niet weten dat de AOW-leeftijd omhoog zou
gaan en heeft daar keuzes in het FLO-overgangsrecht niet op kunnen afstemmen. In het
principeakkoord zijn afspraken gemaakt over compensatie van het AOW-gat; dit sluit aan bij
regelingen in andere overheidssectoren.
2. Medewerkers die vanaf 1 januari 2013 met een AOW-gat zijn geconfronteerd.
In het principeakkoord is afgesproken dat deze medewerkers een compensatie voor het
AOW gat ontvangen. Voorwaarde voor deze compensatie is dat de medewerker niet kon of
mocht doorwerken, vanwege lokaal beleid, afwijzing van een individueel verzoek of
vanwege gezondheidsredenen.
Niet in alle gevallen is achteraf duidelijk te maken waarom geen verzoek is gedaan door de
medewerker, of waarom het verzoek is afgewezen. Daarom is in het principeakkoord afgesproken
om een landelijke commissie in te richten die het bevoegd gezag adviseert in kwesties waarin de
medewerker op eigen gezag vanwege zijn gezondheidstoestand geen verzoek heeft ingediend, of
wanneer de medewerker meent dat een afwijzing van het verzoek om langer door te werken
gebaseerd is op disfunctioneren.
12. Procesafspraken
In het principeakkoord zijn twee procesafspraken gemaakt:
12.1 Verdere stijging AOW-leeftijd
De afspraken in het principeakkoord hebben betrekking op de verhoging van de AOW leeftijd van
65 naar 67 jaar. De Brandweerkamer en de vakbonden hebben afgesproken om in 2018 bij elkaar
te komen om te bezien of het noodzakelijk is om nadere afspraken te maken, in verband met
gewijzigde regelgeving op het gebied van AOW en pensioen. De verdere stijging van de AOWleeftijd leidt ertoe dat partijen in 2018 opnieuw met elkaar om tafel zullen gaan.
12.2 Gezamenlijke lobby inzake rechtspositie voor medewerkers in bezwarende functies
In het principeakkoord is afgesproken samenwerking te zoeken met andere sectoren met
bezwarende beroepen met als doel een gezamenlijke lobby te starten. Deze is erop gericht dat dat
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bij wetgevingstrajecten rekening wordt gehouden met de rechtspositie van medewerkers in
bezwarende functies.
13. Overige afspraken
De Brandweerkamer en de bonden hebben in het principeakkoord afspraken gemaakt over een
inkomensvangnet bij ziekte en het verlenen van eervol ontslag aan het einde van het de nonactieve periode.
Het inkomensvangnet bij ziekte bestaat eruit dat de medewerker die gedeeltelijk of geheel, maar
niet duurzaam, arbeidsongeschikt is voor de bezwarende functie vanaf de leeftijd van 55 jaar de
volgende aanvullende aanspraken heeft:
- De loonkorting wegens ziekte duurt ten hoogste 2 maanden.
- Herplaatsing in een andere functie vindt plaats in de vorm van een detachering. De
achtergrond hiervan is dat de medewerker niet als gevolg van ziekte zijn rechten op grond
van zijn bezwarende functie verliest.
14. Financiën
In deze paragraaf staat een toelichting op de kosten van het principeakkoord.
Het vertrekpunt bij de onderhandelingen is het geactualiseerde kostenplaatje van het huidige FLOovergangsrecht; dit is in beeld gebracht voor de 4 grootste veiligheidsregio’s. De geactualiseerde
kosten, zijn de kosten van de huidige regeling in ongewijzigde vorm.
In de berekening van de geactualiseerde kosten / kosten principeakkoord is uitgegaan van de
volgende uitgangspunten:
 Kosten huidig FLO-overgangsrecht o.b.v. een pakketvergelijking waarin meegenomen de
indirecte kosten meerbezetting bij 50/90.
 Kosten tweede loopbaanverplichting bij de doelgroep < 20 dienstjaren op 1 januari 2006.
 Gemiddelde VOP-storting van € 18.500,-.
 Verhoging AOW-leeftijd naar 67 jaar.
 Verdwijnen van de Levensloopregeling per 2022, en uitbetaling van het levenslooptegoed per
december 2021 aan de werknemer.
 Een verrekening het in 2021 uitbetaalde levenslooptegoed met de gegarandeerde netto uitkering
van 75% op moment dat dit tegoed voor hem wordt ingezet ter financiering van de nieuwe
rechten.
 Werkgever draagt Zvw-bijdrage in groene loonheffingstabel volledig en voor eigen rekening af.
 Kosten tweede loopbaanverplichting en VOP zijn niet opgenomen in de berekening.

15. Ledenraadpleging en bekrachtiging van het akkoord
De veiligheidsregio’s kunnen over het akkoord stemmen. De bij de VNG geregistreerde
contactpersonen van de veiligheidsregio’s krijgen een link naar een digitaal antwoordformulier. De
contactpersonen worden geacht te reageren namens het bestuur van hun organisatie.
U kunt uiterlijk 16 juni reageren. De VNG verwerkt dus tot en met 16 juni reacties.

Het bestuur van de VNG bespreekt op 6 juli a.s. de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan
of de VNG het akkoord bekrachtigt. Ook de vakbonden organiseren ledenraadplegingen bij hun
eigen achterbannen. Als de VNG en de vakbonden het akkoord bekrachtigen, wordt het akkoord
definitief.
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16. Tot slot
De Brandweerkamer en het bestuur van de VNG zijn blij dat dit akkoord er ligt, en leggen het
daarom positief voor. Met dit principeakkoord markeren de werkgevers en alle
werknemersvertegenwoordigers de wens om het FLO-overgangsrecht te repareren en een einde te
maken aan de financiële onzekerheid voor medewerkers.
Hoogachtend,
Brandweerkamer van de VNG

dr. P.F.G. Depla
voorzitter
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B.11

1. Samenvatting voorstel
Conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie
van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende
boekjaar.

2. Algemeen
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Voorstel t.b.v.
vergadering:
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Vervolgtraject
besluitvorming:

Bestuursrapportage
voorjaar 2017
Veiligheidsregio Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller
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29 juni 2017
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Bijlage(n):

-

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2017
In de begroting 2017 (AB 30 juni 2016) is het bestuurlijk vastgestelde financieel kader bepaald voor
2017. Gemeld wordt dat er nog geen sluitende werkbegroting voor 2017 kan worden opgesteld.
Naast het feit dat het financieel kader wordt beperkt door de afgesproken routekaart Cebeon, is het
financieel negatief effect van de herijking van de BDuR met ingang van 2017 merkbaar. De
opbrengsten van het bezuinigingsprogramma MAM blijven nog achter als gevolg van beperkt
natuurlijk verloop in de vrijwilligerskorpsen waar materieelreductie heeft plaatsgevonden. Daarnaast
wordt ook de VRHM geconfronteerd met het effect van de substantiële verhoging van de
pensioenpremie ABP. Ook de inhuur van extern personeel op de cumulatie in 2017 van een groot
aantal projecten (Digitaal Werken, het Vakbekwaamheid Informatie Management Systeem,
Vakbekwaamheid 2.0 en Herziening Organisatieplan) is van substantiële invloed aan de lastenkant.
Met de financiële inzichten tot en met april 2017 zal het Directieteam voor de zomervakantie
maatregelen treffen om binnen het financiële kader te blijven.
3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen
3.2.1 Algemeen
Regionaal risicoprofiel 2016-2019
Op 26 november 2015 heeft het AB het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden 2016-2019
vastgesteld. Risico’s waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht voor geven zijn:
 Overstromingen
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie/ICT, ziektegolf




Verstoring openbare orde
Luchtvaartongevallen

Regionaal beleidsplan 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands
Midden vastbesteld met daarin de drie beleidsprioriteiten voor de komende beleidsperiode:
 informatiegestuurd werken
 risicogericht werken
 omgevingsgericht (net)werken
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)
Op 31 maart 2016 heeft het AB de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer
Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
(Cebeon) vastgesteld. Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en
de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak.
Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Veiligheidsregio Hollands Midden vastbesteld. In het dekkingsplan 2016-2019 wordt inzicht gegeven
in de geprognotiseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied. Tevens
worden ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op de toekomstige opkomsttijden van de
brandweer.
3.2.2 Programmaoverstijgende onderwerpen
Financieel Statuut VRHM
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.
De huidige externe wetgeving regelgeving (met name Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten (BBV) en de Wet Hof) heeft aanleiding gegeven om het bestaande
financieel instrumentarium opnieuw ter vaststelling aan te bieden in verband met
verslaggevingsvereisten en financiering. Vervolgens was het wenselijk om eerder genomen
bestuursbesluiten (interne regelgeving) te verankeren in het instrumentarium, omdat zij
richtinggevend zijn voor de financiële huishouding van de veiligheidsregio. Er was verder behoefte
om ook de afspraken gemaakt door de werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen
structureel vast te leggen. Daarnaast zijn de waarderingsgrondslagen opnieuw getoetst aan de
technische levensduur.
In het Financieel Statuut zijn niet alleen de bestaande verordeningen geïntegreerd, maar het legt
tevens de op verschillende niveaus gemaakte afspraken (bestuur-gemeenten, bestuur-directeur en
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directeur-organisatie) vast. Het statuut beoogt daarmee een actueel, bindend en samenhangend
financieel kader te bieden voor de komende planperiode.
3.2.3 Programmaplan Brandweer
Huisvestingszaken, Leiden-Noord
Na intensief onderhandelen zijn partijen Du Prie en PostNL het eens geworden over de koopprijs van
het postkantoor aan de Schipholweg. In opdracht van de veiligheidsregio is door het bureau Vitruvius
Bouwkostenadvies onderzocht (en bevestigd) of het bedrag waarvoor de veiligheidsregio het
appartementsrecht koopt een marktconform bedrag is.
De veiligheidsregio, in samenwerking met de gemeente Leiden, is in gesprek met Du Prie om te
komen tot een afspraak waarin de gewenste kazerne en daarbij horende voorwaarden zijn
vastgesteld. Het oorspronkelijke plan is uitgebreid met een hybride deel in de kazerne om ook de
vrijwilligers een werkplek te bieden en een werkplaats om aan de strengere eisen ten aanzien van
arbeidshygiëne, voor persoonlijke bescherming, uit te kunnen voeren.
Ledenraadpleging Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017
De Brandweerkamer en het bestuur van de VNG houden voor de veiligheidsregio’s een
ledenraadpleging over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017. De
ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni 2017. Het bestuur van de VNG bespreekt vervolgens op 6
juli 2017 de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord bekrachtigt en de
afspraken definitief worden. Brandweerkamer van de VNG verwacht dat veiligheidsregio’s de stem
namens het bestuur van de veiligheidsregio uitbrengt.
Korpswerkplan 2017 Brandweer Hollands Midden
In de vergadering van 9 februari 2017 heef het Dagelijks Bestuur besloten het ‘Korpswerkplan 2017
Brandweer Hollands Midden’ vast te stellen. Het Korpswerkplan 2017 is gebaseerd op het
Korpsbeleidsplan 2016-2018. Op basis van 10 doelstellingen en 26 plannen is Brandweer Hollands
Midden onderweg naar een modern brandweerkorps.
Projectplan Bluswatervoorziening
Op 15 september 2016 heeft het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio ingestemd met de
projectopdracht om te komen tot een gezamenlijke realisatie van een toekomstbestendige
bluswatervoorziening binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Een toekomst vaste, effectieve en
betaalbare bluswatervoorziening vereist een goed samenspel van de gemeenten van de
veiligheidsregio Hollands Midden, de waterleidingbedrijven en de Brandweer. Dit samenspel, op zoek
naar een maatschappelijk optimum, vormt de basis van de projectaanpak. In de vergadering van 9
februari 2017 heef het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met het projectplan.
Koop versus huur van brandweerkazernes VRHM
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
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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.
In de vergadering van 9 februari 2017 heef het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met de
projectopdracht ‘Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van brandweerkazernes’.
3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Stand van zaken Financiën GMK De Yp
Gewerkt wordt aan een beleidsplan voor de periode tot aansluiting aan de Landelijke
Meldkamerorganisatie, met daarbij behorend inzicht in begroting, meerjarenramingen,
investeringsoverzicht en risico’s.
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
In het ‘Transitieakkoord meldkamer van de toekomst’ zijn afspraken gemaakt over de achterblijvende
materiële kosten. In Hollands Midden is hiervan sprake als gevolg van een achterblijvende
meldkamer. In het transitieakkoord is afgesproken dat binnen elke regio de achterblijvende materiële
kosten verdeeld worden onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de in bepaling 69
genoemde verdeelsleutel. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio’s
wordt gedragen door het ministerie van VenJ.
Hierover is 17 mei 2017 door Henri Lenferink en Liesbeth Spies gesproken met Astrid Raaphorst,
programmadirecteur LMO, C2000 en 112 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie
heeft aangegeven akkoord te zijn met de berekeningswijze van Hollands Midden voor de
achterblijvende materiële kosten, namelijk het verschil tussen boekwaarde en de taxatiewaarde. Een
aantal vragen van het ministerie moet nog worden beantwoord in het op te leveren beleidsplan. Na
overeenstemming over (de berekening van) de achterblijvende materiële kosten met het ministerie
kan VRHM met de betrokken partijen binnen Hollands Midden, conform het transitieakkoord,
proberen ook tot afspraken komen.
4. Programmaplan Veiligheidsbureau
Kaders VRHM 2017
In 2016 zijn het nieuwe Regionaal Beleidsplan vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de inhoud van
de werkplannen voor de periode 2016-2019; de multidisciplinaire crisisbeheersing wordt gericht
verder versterkt aan de hand van drie beleidsprioriteiten: informatiegestuurd, risicogericht en
omgevingsgericht (net)werken. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
Per beleidsprioriteit zijn resultaten en activiteiten benoemd die verwerkt zijn in de werkplannen 2017.
Twee keer per jaar wordt de voortgang hiervan in beeld gebracht. In algemene zin wordt
geconstateerd dat de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan en de werkplannen 2017 op schema
liggen. Ten aanzien van de beleidsprioriteiten kan nog het volgende gezegd worden.
Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken
Digitaal werken
VRHM en BHM hebben gezamenlijk een digitaal platform aangekocht dat tot doel heeft een digitale
en procesgerichte werkwijze te ondersteunen. Dit platform wordt dé plek waar medewerkers van de
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VRHM en partners samenwerken aan documenten; waar informatie met partners wordt gedeeld en
nieuws bekend wordt gemaakt. Waar gemeenten advies over te organiseren evenementen kunnen
aanvragen en de status daarvan tussentijds kunnen inzien en waarin alle vergaderingen van VRHM
worden ondersteund. Het platform versterkt de (efficiënte) uitwisseling van informatie binnen VRHM
en ketenpartners. In 2016 zijn een leverancier en een platform gekozen en in 2017 vindt gefaseerd de
implementatie van het platform en de werkwijze plaats. Inmiddels zijn de eerste deelprojecten gestart.
Project Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging is een landelijk speerpunt en als regio werken we samen met de andere regio’s
om gezamenlijk tot een betere informatieveiligheid te komen. Informatiebeveiliging is nadrukkelijk
meer dan alleen ICT en bescherming tegen bijvoorbeeld virussen; ook hoe we onze toegang
beveiligen, omgaan met persoonlijke informatie en een clean deskbeleid zijn onderdeel van dit thema.
In 2016 is een themabijeenkomst van het bestuur gewijd aan dit onderwerp. Inmiddels vindt werving
van de projectleider Verkenningsfase plaats en is begonnen met het voeren van
risicoanalysegesprekken met de sectoren over risico’s en maatregelen. Binnen het project wordt
gewerkt aan verschillende maatregelen waardoor informatie en andere bedrijfsmiddelen beter
beveiligd worden, waardoor de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd kan blijven. Het
project loopt tot en met 2018.
Fallback en uitwijklocatie Regionaal Crisis Centrum
Naar aanleiding van de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) VRHM naar De Yp
in Den Haag in 2014, is onderzocht of de crisisruimten Regionaal Operationeel Team (ROT) en
Regionaal Beleidsteam (RBT) ondergebracht kunnen worden in De Yp in Den Haag. Gelet op het
ontbreken van operationele noodzaak en de aanzienlijke kosten van een verhuizing, is door het
Bestuur besloten de crisisruimten te blijven huisvesten op het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)
in Leiden. Er is nog geen definitieve fallback en uitwijklocatie van het RCC bepaald. In de tussentijd
fungeert De Yp als zodanig. Dit wordt geformaliseerd (mede op basis van de input uit het onderzoek
nar de verhuizing van het RCC).
Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken
Prioritaire risico’s
Mede op basis van het nieuwe risicoprofiel en de bijbehorende consultatie van gemeenteraden en
crisispartners krijgen vier risico’s uit het risicoprofiel een bijzondere aanpak:
 Overstromingen: er is een programma Waterveiligheid opgesteld dat alle activiteiten op het
gebied van waterveiligheid aanstuurt en monitort (‘landelijke activiteiten in het kader van het
project Water en evacuatie, Strategische Agenda, bijdragen samenwerkingsverband Dijkring
14,15 en 44, deelname pilot Krimpenerwaard).
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf: VRHM voert een
beïnvloedingsanalyse uit voor de eigen continuïteit van de crisisorganisatie. Hierbij worden de
resultaten van het landelijke project ‘Continuïteit van de samenleving’ (strategische agenda)
geïmplementeerd in VRHM.
 Verstoring openbare orde: het onderwerp terrorismegevolgbestrijding staat hoog op de
agenda. VRHM ligt als regio ‘ingeklemd’ tussen gebieden met een hoog risicoprofiel. Naast
een informatiekaart en oefeningen met terrorisme-scenario’s wordt de komende periode ook
nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij de politie-eenheid Den Haag en de omliggende
veiligheidsregio’s.
 Luchtvaartongevallen: De bereikbaarheid van de gebieden met een hoger risico (10km van
de start- en landingsbaan) binnen VRHM worden geanalyseerd. De specifieke planvorming
en afspraken met Veiligheidsregio Kennemerland op dit risico worden verder
geïmplementeerd.
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In een veranderende samenleving laten risico’s zich niet vaststellen. Om te voorkomen dat VRHM
zich richt op achterhaalde risico’s, worden het risicoprofiel en het overzicht van de aanpak van risico’s
jaarlijks geactualiseerd.
Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken
Convenant VRHM – Politie – RDOGHM – Omgevingsdiensten
Naar aanleiding van het directeurenoverleg (omgevingsdiensten, VRHM en RDOG HM) is eind 2016
de opdracht geformuleerd om de bestaande convenanten tussen enerzijds de VRHM (incl. Politie) en
de omgevingsdiensten en anderzijds de RDOG HM en de omgevingsdiensten samen te voegen. Het
hieruit voortvloeiende convenant vormt een goede basis om te komen tot integrale advisering in het
kader van de omgevingswet. Met de vaststelling en ondertekening van het nieuwe convenant wordt
de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, Politie eenheid Den Haag, Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland en
Omgevingsdienst West-Holland formeel bekrachtigd en kan verder vorm gegeven worden aan de
integrale advisering in het kader van de omgevingswet. Het nieuwe convenant is tevens een middel
om zowel intern als extern richting gemeenten, provincie en andere ketenpartners duidelijk maken dat
de partijen samenwerken en op welke vlakken dat is. In de vergadering van 6 april 2017 heef het
Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met het convenant ‘VRHM – Politie – RDOG HM – ODMH
– ODWH’.
Rapportage systeemtest Volta
Op woensdag 1 februari 2017 is er binnen de VRHM een systeemtest Volta georganiseerd. Met deze
systeemtest voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding in zijn geheel en in onderlinge samenhang te beoefenen. Doel van de systeemtest
is om het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding inzichtelijk te
maken. De Inspectie Veiligheid en Justitie neemt de toetsingsresultaten op in de ‘Staat van de
Rampenbestrijding’. Het Dagelijks Bestuur heeft de Veiligheidsdirectie verzocht te kijken welke
aanbevelingen voortkomen uit de systeemtest en in de voortgangsrapportage aan te geven welke
acties hieraan worden gekoppeld.
Multidisciplinaire openstelling Operationele Leiding
In het vervolg op de besluitvorming inzake de openstelling van multidisciplinaire operationele leiding
voor andere hulpdiensten naast de brandweer, is een voorstel ontwikkeld over de wijze waarop deze
functies opengesteld kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 6 april 2017
besloten in te stemmen met de multidisciplinaire openstelling van de piketten voor Operationeel
Leider ROT en Leider CoPI.
Financiën
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is 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.
Met de financiële inzichten tot en met april 2017 kan worden gemeld dat de exploitatie van VRHM
naar verwachting binnen het financieel kader blijft.
De structurele uitgaven voor het opleidingsprogramma Netcentrisch Werken zijn niet structureel
gedekt in de VRHM-begroting. De verwachting is dat dit ook gaat spelen voor de toenemende
structurele multidisciplinaire OTO-kosten. In het kader van het nieuwe beleidsplan OTO zal hiervoor
een voorstel worden ontwikkeld.
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5. Programmaplan Oranje Kolom
In het eerste tertiaal van dit jaar is in lijn met het werkplan Oranje Kolom 2017 gewerkt aan de
prioriteiten uit het beleidsplan VRHM 2016-2019.
Evaluatie regionale Evenementencoördinatiepunt
In de vergadering van 9 februari 2017 heef het Dagelijks Bestuur besloten in te stemmen met de
aanbevelingen uit het evaluatierapport ‘Evaluatie regionale evenementen-coördinatiepunt’ en de REC
samen met de regionale werkgroep evenementenveiligheid de opdracht te geven de aanbevelingen
te implementeren. Daarnaast om evenementenveiligheid een structurele plek binnen de begroting
van VRHM te geven en de formatie uren van de regionale evenementencoördinator (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”.

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
-
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B.12

1. Samenvatting voorstel
De Brzo-taak is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s. In Hollands Midden zijn zes Brzo-bedrijven
gevestigd en deze bedrijven worden periodiek geïnspecteerd. Hollands Midden beschikt over één
Brzo-inspecteur en huurt extra capaciteit in middels een convenant met Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid. Deze werkwijze is door recente terugloop in Brzo-bedrijven niet langer effectief en efficiënt.
Daarom wordt voorgesteld om het lopende convenant te beëindigen en een
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor
de uitvoering en voorbereiding van de Brzo-inspecties. Dit is besproken met de betreffende
veiligheidsregio’s en akkoord. Door deze verdeling is het mogelijk de kwaliteit en continuïteit van de
Brzo-taak te borgen. De uitvoering en voorbereiding wordt door Rotterdam-Rijnmond gedaan en de
voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming door Hollands Midden. De
dienstverleningsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. De bestuurlijke besluitvorming en
verantwoordelijkheid blijft bij het Bestuur van Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

BRZOdienstverleningsovereenkomst
VVR-VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Brandweer
Risicobeheersing
Eric Meijer
29 juni 2017

B.12

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

K.J.G. Kats (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

3. Toelichting
Inleiding
Het aantal Brzo-bedrijven binnen Hollands Midden is de laatste jaren afgenomen. Sinds 2014 zijn er
vier bedrijven gestopt of vallen niet meer onder het Brzo. Per januari 2017 zijn er zes bedrijven die
onder het Brzo vallen. Door deze afname is het nu zinvol om enkele wijzigingen door te voeren. Het
doel van de gevraagde besluiten is het kunnen blijven borgen van de continuïteit en de kwaliteit van
de Brzo-taken waar de VRHM verantwoordelijk voor is.
Achtergrond Brzo
Sinds 2000 wordt door de Brandweer Hollands Midden uitvoering gegeven aan de wettelijke taak van
de Veiligheidsregio Hollands Midden voor de uitvoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen
(Brzo). Het Brzo betreft het toezicht op bedrijven met een hoog risico dat veroorzaakt wordt door de
verwerking of opslag van gevaarlijke stoffen. Er is landelijk aandacht voor Brzo-bedrijven.

Periodiek wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de Staat van Veiligheid majeure
risicobedrijven. Incidenten bij Brzo-bedrijven krijgen veel aandacht in de media en in de Tweede
Kamer, omdat ze grote gevolgen kunnen hebben voor mens, milieu en economie. Voorbeelden van
Brzo-gerelateerde incidenten hebben plaats gevonden op het industrieterrein Moerdijk, het
industrieterrein Chemelot, bij Odfjell etc.
Brzo binnen de VRHM
De Brzo-taken zijn primair het houden van toezicht door inspecties (audits) bij bedrijven die vallen
onder het Brzo en het beoordelen van Veiligheidsrapporten. Daarbij hoort ook het interregionaal
afstemmen en coördineren van inspecties en het op interregionaal niveau mede ontwikkelen van
beleid, procedures en werkinstructies.
Er is een maatlat voor Brzo-inspecteurs, deze vermeldt onder meer dat per veiligheidsregio minimaal
twee inspecteurs noodzakelijk zijn die ieder tenminste vier bedrijven per jaar inspecteren. Ook
worden er zware opleidingseisen gesteld aan de inspecteurs. In 2017 is er één medewerker van de
Brandweer Hollands Midden opgeleid die de Brzo-taken voor de Veiligheidsregio uitvoert. Hollands
Midden voldoet op dit moment aan de maatlat door een convenant met de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. Door het beperkte aantal Brzo-bedrijven en de verzwaring van de eisen is het voor
Hollands Midden kostbaar om met het huidige convenant aan de maatlat te voldoen. Een aangepast
convenant waarbij het houden van Brzo-inspecties volledig wordt uitbesteed is effectiever en
efficiënter.
Huidig convenant Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Omdat de borging van de inspecties met één VRHM-inspecteur niet voldoet aan de maatlat, is er
sinds 2010 een convenant voor de uitvoering van Brzo-inspecties met de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. In het convenant is geregeld dat Zuid-Holland Zuid 324 uur werkzaamheden uitvoert.
Dit komt overeen met 6 bedrijven inspecteren. Door de vermindering van het aantal Brzo-bedrijven in
Hollands Midden tot 6 bedrijven, is het convenant niet meer passend. Daarnaast is er in Hollands
Midden behoefte aan het versterken van het opstellen en implementeren van het beleid. Ook het
borgen van goede informatie-uitwisseling en de voorbereiding op incidenten kan beter. De VR ZuidHolland Zuid kan deze behoefte niet invullen, omdat zij op dit moment twee opgeleide Brzoinspecteurs beschikbaar heeft die primair inspectiewerkzaamheden uitvoeren. Het voorstel tot
beëindigen van het convenant is met Zuid-Holland Zuid besproken en akkoord. Op grond van deze
paragraaf wordt voorgesteld het convenant met Zuid-Holland Zuid te beëindigen.
Nieuw convenant Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Voorgesteld wordt om een convenant aan te gaan met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR),
waarin wordt geregeld dat Rotterdam-Rijnmond de Brzo-inspecties in Hollands Midden gaat
uitvoeren. Doordat er in Rotterdam-Rijnmond veel Brzo-bedrijven zijn heeft de VRR een specifieke
afdeling, van ruim 20 inspecteurs en beleidsmedewerkers, die gespecialiseerd is in het uitvoeren van
Brzo-taken. Daarmee heeft de VRR veel ervaring en expertise en voldoet zij ruim aan de maatlat.
Door de massa van de VRR is er zeer beperkte kwetsbaarheid op het uitvoeren van de Brzo-taken.
Het Brzo-samenwerkingsverband Zuid-West (een samenwerkingsverband op het gebied van Brzo
tussen de VRR, VRH, VRZHZ, VRZ en VRHM) steunt ook sterk op de kennis van RotterdamRijnmond. Door voornoemde factoren is Rotterdam-Rijnmond een beter geschikte partner voor het
aangaan van een convenant. Om het eenduidig werken binnen Zuid-West mogelijk te maken wordt bij
het opstellen van het convenant met de VRR daar waar mogelijk aansluiting gezocht met het
convenant dat de VRR heeft met de VRH. Het voorstel tot aangaan van het convenant is met
Rotterdam-Rijnmond besproken en akkoord.
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Gevolgen voor de taakuitvoering binnen Hollands midden
Doordat de Brzo-inspecties volledig door Rotterdam-Rijnmond worden uitgevoerd, vervalt de
behoefte aan inspecteurs van Hollands Midden. De huidige inspecteur wordt ingezet als linking pin
met de VRR op het gebied van de Brzo-taken. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het
vertalen van beleid en uitvoering naar de bestuurlijke verantwoording, het implementeren van Brzobeleid in Hollands Midden en de controle op de uitvoering van de Brzo-taken.

4. Kader
De Brzo-taak is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s. Brzo-bedrijven en Brzo-gerelateerde zaken
komen regelmatig in het landelijke nieuws en kunnen politieke implicaties hebben, zowel positief als
negatief. De Veiligheidsregio Hollands Midden is en blijft bestuurlijk verantwoordelijk voor Brzo in de
regio.
De gevraagde besluiten hebben impact op de Brzo-taak van Hollands Midden op de volgende
processen:
1. Uitvoering: de inspecties worden uitbesteed aan Rotterdam-Rijnmond;
2. Voorbereiding: het opstellen van inhoudelijke beleidskaders, de jaarplanning en coördinatie
van de inspecties worden uitbesteed aan Rotterdam-Rijnmond;
3. Besluitvorming: de voorbereiding op en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming in Hollands
Midden wordt door Hollands Midden gedaan.
Door deze verdeling is het mogelijk de kwaliteit en continuïteit van de Brzo-taak te borgen. De
uitvoering en voorbereiding wordt door Rotterdam-Rijnmond gedaan en de voorbereiding op
bestuurlijke besluitvorming door Hollands Midden. De bestuurlijke besluitvorming en
verantwoordelijkheid blijft bij het Bestuur van Hollands Midden.
Het vastgestelde beleid maakt deel uit van de beleidsplannen en jaarplannen. Daarbij wordt gericht
op de verbinding op inhoud en het gebruik maken van beschikbare informatie en kennis. De
verbinding op Brzo is zowel mono- als multidisciplinair. Monodisciplinair is het verbinden op
informatie-uitwisseling bij Brandweer Hollands Midden tussen Risicobeheersing, Incidentenbestrijding
en Operationele Voorbereiding. Multidisciplinair is de informatie-uitwisseling met partners van de
Veiligheidsregio. Onder andere multi-planvorming, voor het maken van crisisplannen en
informatiekaarten. Maar ook de omgevingsdiensten, de politie, GHOR en gemeenten hebben belang
bij de informatie-uitwisseling.

5. Consequenties
Financieel:
Ten opzichte van 2010 zijn er minder Brzo-bedrijven. Hierdoor kan de volledige uitvoering van de
inspecties met jaarplanning en coördinatie en het opstellen van de inhoudelijke beleidskaders worden
uitbesteed, binnen het huidige budget.
Capaciteit:
Door het volledig uitbesteden van de Brzo-inspecties ontstaat een positief uren saldo bij de sector
Risicobeheersing van de Brandweer Hollands Midden. Dit is berekend op 200 uur. Deze uren worden
ingezet voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming en voor het verbeteren van de
verbinding op inhoud. Deze taken worden operationeel uitgevoerd door Eric Meijer, senior specialist
van Risicobeheersing. De strategische taken worden uitgevoerd door Arjan v.d. Watering, directeur
Risicobeheersing. Er zijn hierdoor geen formatieve consequenties.
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De voorstellen tot beëindiging en aangaan van de dienstverleningsovereenkomsten zijn met de
Veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond besproken en akkoord.
Juridisch:
De uitvoering van de Brzo-inspecties wordt door een andere veiligheidsregio uitgevoerd. De Brzoinspecteurs van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden middels dit besluit aangewezen om
de inspecties in de Veiligheidsregio Hollands Midden uit te mogen voeren. De rapportages van de
Brzo-inspecties worden aan Hollands Midden toegestuurd, waarna de consequenties worden
ingeschat. In geval van bijzonderheden worden de belanghebbenden geïnformeerd, waaronder de
directeur Risicobeheersing en het Dagelijks Bestuur. Het Bestuur is en blijft bestuurlijk
verantwoordelijk voor de Brzo-taak in de Veiligheidsregio Hollands Midden.

6. Aandachtspunten / risico’s
De Brzo-taak is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s. Brzo-bedrijven en Brzo-gerelateerde zaken
komen regelmatig in het landelijke nieuws en kunnen politieke implicaties hebben, zowel positief als
negatief. De Veiligheidsregio Hollands Midden is en blijft bestuurlijk verantwoordelijk voor Brzo in de
regio.

7. Implementatie en communicatie
Opzeggen convenant met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Aangaan
dienstverleningsovereenkomst met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
De Brzo-bedrijven in Hollands Midden worden geïnformeerd over de wijziging van de uitvoering van
de Brzo-inspecties.

8. Bijlagen
1. Dienstverleningsovereenkomst VRR en VRHM

9. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 juni 2017 conform besloten:
1. Het huidige convenant voor de uitvoering van inspecties bij Brzo-bedrijven door
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te beëindigen per 1 juli 2017.
2. Een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
(VRR) voor de uitvoering van Brzo-taken per 1 juli 2017.
3. De dienstverleningsovereenkomst uit de bijlage te volgen, waarbij de VRR zorg draagt voor
de uitvoering van inspecties, de jaarplanning en coördinatie van de Brzo-inspecties en het
opstellen van inhoudelijke beleidskaders. Hiermee worden tevens de Brzo-inspecteurs van
Rotterdam-Rijnmond aangewezen als Brzo-inspecteurs voor Hollands Midden.
4. Opdracht te geven aan de directeur Risicobeheersing om te zorgen dat de in de
dienstverleningsovereenkomst overgedragen taken afgestemd worden met de werkpraktijk en
de beleids- en werkplannen in Hollands Midden.
Opmerkingen bij het besluit:
1. De milieudienst DCMR (Rotterdam) verzorgt de milieu-inspecties.
2. De brandweerinspecties worden door de VR Rotterdam Rijnmond uitgevoerd.
3. Het huidige convenant met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is in 2010 aangegaan.
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Dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
en Veiligheidsregio Hollands Midden
De ondergetekenden:
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), gevestigd aan het adres Wilhelminakade 947 te
Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. van Daalen, directeur Risico- en
Crisisbeheersing, hierna te noemen (de) VRR en/of dienstverlener, en
De Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd aan het adres Rooseveltstraat 4a te Leiden,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.E.N.A. Meijer, directeur veiligheidsregio en regionaal
Commandant Brandweer, verder te noemen (de) VRHM en/of afnemer.
Hierbij gezamenlijk te noemen: partijen.
Overwegende dat:
1. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Hollands Midden beide deel uit
maken van de “Samenwerkingsovereenkomst van Brzo Veiligheidsregio
samenwerkingsverband regio Zuidwest” dd. 26 november 2013, voor de uitvoering van taken
op het gebied van industriële veiligheid.
2. De omvang van de taken in het kader van het Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 2015
(Brzo 2015) in de VRHM is zodanig beperkt dat het niet efficiënt is om hier eigen formatie voor
beschikbaar te hebben.
3. De VRHM daarom op een andere manier invulling geeft aan deze wettelijke taken conform de
mogelijkheden van artikel 3 uit de samenwerkingsovereenkomst.
4. De VRR bereid is tot het uitvoeren van de in deze overeenkomst genoemde Brzo-taken van
de VRHM.
1. Uitvoering taken VRR
a. De VRR voert de taken zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze overeenkomst
uit voor de VRHM,
b. De VRR adviseert de VRHM op diens verzoek over wijzigingen, aanvragen of
actualisaties van omgevings- of milieuvergunningen en over
de bedrijfsbrandweeraanwijzing op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s (WVR).
2. Vergoeding van kosten
a. De VRR verricht de werkzaamheden, bedoeld in 1.a., tegen het uurtarief zoals vastgesteld
in de tarieventabel van de VRR.1, met besteding van 40 uur per lagedrempelinrichting en
80 uur per hogedrempelinrichting2. De reiskostenvergoeding is in dit bedrag opgenomen.
Bij overschrijding van het aantal uren vindt afstemming plaats tussen VRR en VRHM. Dit
tarief is vast gedurende de looptijd van deze overeenkomst, maar uiterlijk tot 1 januari
2022. Daarna zal de overeenkomst geactualiseerd worden conform de dan geldende
maatstaven. De VRR zendt de VRHM bericht over de aanpassing 30 weken voor 1 januari
2022.
b. De VRR verricht de werkzaamheden bedoeld in 1.b. tegen een uurtarief behorend bij
inschaling 10/11 conform de Tarieventabel VRR1 ,verrekening vindt achteraf plaats.
c. De facturen met daarbij een specificatie van de gewerkte uren, worden door de VRHM
binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur aan de VRR betaald.

1
2

Tarieventabel 2016 VRR (verordening rechten VRR)
Conform de definities van het Besluit risico’s en zware ongevallen 2015

Dienstverleningsovereenkomst VRR en VRHM
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3. Verslaglegging
Ten behoeve van het jaarverslag van de VRHM en de facturering, houdt de VRR een
urenregistratie per inrichting en per inspectie bij.
4. Wijziging en opzegging overeenkomst
a. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De
wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen binnen 6 weken.
b. De wijziging en de schriftelijke verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan
onderhavige overeenkomst gehecht.
c. Elke partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 26 weken
schriftelijk opzeggen.
5. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
a. De VRR zal de VRHM, op eerste verzoek, alle ondersteuning geven, die nodig is voor het
voeren van een gemotiveerd verweer bij de behandeling van een handhavings- of
aanwijzingsprocedure.
b. Vorderingen van derden tot vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatig handelen
in het kader van de aanwijzingen bedrijfsbrandweer en/of het voeren van
handhavingsprocedures, worden door de VRHM afgehandeld.
c. De VRR is niet aansprakelijk voor claims en/of schade in welke vorm dan ook
voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst behoudens en voor zover sprake
is van opzet of grove schuld aan de zijde van de VRR. Aansprakelijkheid van de VRR is
gelimiteerd tot het bedrag dat op grond van artikel 2d is gefactureerd.
d. De VRHM vrijwaart de VRR van alle aanspraken van derden, tenzij rechtens vast komt te
staan dat deze aanspraken een direct en/of indirect gevolg zijn van grove schuld of opzet
van de VRR.
6. Inwerkingtreding en duur
a. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en wordt aangegaan voor een periode
van vijf jaar.
b. Na afloop van de in het eerste lid genoemde duur wordt deze overeenkomst telkens voor
dezelfde duur voortgezet, tenzij een partij het met inachtneming van een opzegtermijn van 26
weken schriftelijk heeft opgezegd.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Rotterdam/Leiden op ………..…2017

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Hollands Midden

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

A. van Daalen
Directeur Risico- en Crisisbeheersing

H.E.N.A. Meijer
Directeur veiligheidsregio en Regionaal
Commandant Brandweer Hollands Midden

Dienstverleningsovereenkomst VRR en VRHM
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Bijlage 1: Uitvoering en taakbeschrijvingen

Dienstverleningsovereenkomst VRR en VRHM
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BIJLAGE 1
A. Uitvoering Brzo taken door VRR
1. De VRR beoordeelt veiligheidsrapporten die door inrichtingen, zoals bedoeld in BRZO 2015, zijn
opgesteld. In het kader van deze beoordeling wordt getoetst of:
a. het veiligheidsrapport de gegevens en beschrijvingen bevat die nodig zijn voor het opstellen
van het rampenplan en het rampbestrijdingsplan (artikel 48 Wet veiligheidsregio’s);
b. de beschrijvingen van de Geloofwaardige en Maatgevende brandweerscenario’s in het
veiligheidsrapport voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in PGS 6;
c. de gegevens in het veiligheidsrapport volledig zijn conform artikel 10 Brzo 2015 en
bijbehorende regelingen;
d. de inrichting in aanmerking komt voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer (artikel 31 Wet
veiligheidsregio’s);
Naar aanleiding van deze beoordeling formuleert de VRR een schriftelijke conclusie die, in overleg
met de VRHM, namens de VRHM wordt gestuurd aan het bevoegd gezag.
2. De VRR voert inspecties uit bij alle inrichtingen die vallen onder het Brzo 2015 (zowel
lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen). Deze inspecties worden uitgevoerd conform de
landelijke handhavingsstrategie en het handhavingsbeleid van de VRR. Hierbij zijn de landelijke
en regionale afspraken die zijn gemaakt in BRZO+ verband ook van toepassing. Naar aanleiding
van de inspectie(s) stelt de VRR de volgende stukken op die binnen 5 weken aan de VRHM
worden gezonden:
a.
een concept inspectierapport;
b.
een concept advies met betrekking tot de naleving van de verplichtingen van het Brzo
2015, het Besluit veiligheidsregio’s en artikel 48 Wet veiligheidsregio’s en de eventueel toe te
passen handhavingsmiddelen.
3. De VRR stelt in gezamenlijkheid met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (i-SZW) en
het bevoegd gezag Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een inspectieplan en programma op voor de betrokken inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 13 Brzo 2015.
4. De VRR vertegenwoordigt de VRHM in de overlegstructuur zoals wordt bedoeld in artikel 7 van de
Samenwerkingsovereenkomst.
5. De VRR geeft derden geen inzage in dossiers dan wel in andere informatie die beschikbaar is als
gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij de VRR daartoe een wettelijke
verplichting heeft.
B. Taken voor de VRHM
1. De VRHM draagt zorg voor het uitvoeren van de vervolgacties die voortvloeien uit de taken de
onder A.
2. De VRHM informeert indien nodig het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden omtrent
de bevindingen van inspecties die door de VRR zijn uitgevoerd.
3. De VRHM schept de condities waarbinnen de VRR de taken op grond van deze overeenkomst
kan uitvoeren.
4. De VRHM stelt informatie beschikbaar aan de VRR over de betreffende inrichtingen.

Dienstverleningsovereenkomst VRR en VRHM
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C. Uitwerking DVO in uren
Af te nemen diensten en uren VRHM:
Brzo-inspecties:
2 bedrijven Hoge Drempel inrichtingen a 80 uur = 160 uur
4 bedrijven Lage Drempel inrichtingen a 40 uur = 160 uur
Toeslag:
- 10 % handhaving naar aanleiding van inspecties = 32 uur
- Rol inspectieleider bij 2 inrichtingen bedrijven (2x 16 uur) = 32 uur
Subtotaal 160 + 160 + 32 + 32 = 384 uur.
VR-beoordeling Hoge Drempel inrichtingen: per VR 20 uur. Elke vijf jaar 2 VR x 20 : 5 = 8 uur per jaar
Onaangekondigde inspecties per jaar = 20 uur
Subtotaal aantal uur Brzo-inspecties per jaar: 412 uur
Overige uren voor afstemming en beleidsondersteuning = 48 uur
Totaal = 460 uur x € 84,96 = € 39081,60
D. Uitwerking
De uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst is als volgt. De VRHM betaalt voor de uitvoering
van Brzo-inspecties en aanverwante taken. De VRHM heeft voor de VRR gekozen zodat de Brzoinspecties worden uitgevoerd zoals is afgesproken binnen het samenwerkingsverband Zuidwest.
Binnen dit samenwerkingsverband werd reeds samengewerkt.
Hierbij wordt uitgegaan van vaste uren voor de inspecties en een flexibele schil voor de aanverwante
taken. De gemaakte uren worden door de VRR bijgehouden. Er wordt niet per uur verrekend, maar op
basis van vertrouwen en wederzijds voordeel van de samenwerking. Een voorbeeld van de voordelen
van de samenwerking is dat er door de VRHM geen opleidingskosten worden betaald.
De VRR voert voor de VRHM de Brzo-inspecties uit en is daarvoor inhoudelijk verantwoordelijk op
basis van expertise en de Brzo-maatlat. De VRHM is en blijft bestuurlijk verantwoordelijk. De VRHM
toetst daartoe de inspectieresultaten op bestuurlijke impact. Daarnaast verzorgt de VRHM de
koppeling van de resultaten met interne partijen, zoals Risicobeheersing, Incidentenbestrijding en
Operationele Voorbereiding.
De voorbereiding op handhaving is onderdeel van deze overeenkomst, de uitvoering van de
handhaving door de VRHM wordt door de VRHM gedaan, voor zover deze valt onder de bevoegdheid
van de VRHM. In voorkomende gevallen van handhaving treed de VRR op als adviseur voor de
VRHM.

Dienstverleningsovereenkomst VRR en VRHM
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B.13

1. Samenvatting voorstel
Al enkele jaren wordt veel aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal onechte en
ongewenste automatische brandmeldingen. Dit gebeurt door middel van het project STOOM, dat in
Hollands Midden in 2014 van start is gegaan. De doelstelling is om het aantal loze automatische
brandmeldingen met 50% te reduceren.
De voortgangsrapportage 2016 geeft een weergave en toelichting van de belangrijkste verrichtingen
en resultaten van het project STOOM in 2016 en de beoogde procesaanpak in 2017.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voortgangsrapportage
STOOM 2016

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Brandweer Hollands
Midden/
Risicobeheersing
Peter Kompeer, Sting
Daniëls
29 juni 2017

B.13

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

K.J.G. Kats (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Na een landelijke start van het project STOOM in 2012, is er regionaal in Hollands Midden in 2014
van start gegaan met het project. De doelstelling die bij aanvang van het project is vastgesteld is het
aantal loze automatische brandmeldingen met 50% reduceren. In 2016 is het landelijke project tot
een einde gekomen. Binnen veel regio’s is STOOM inmiddels omgezet in regulier werk/programma.
In deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in het verloop en de resultaten van STOOM
binnen Hollands Midden in 2016 en wordt vooruitgeblikt naar 2017.
Het meest opvallende uit de rapportage is dat het totaal aantal meldingen in 2016 iets gestegen is
t.o.v. 2015 (2299 tegenover 2262). Echter is het aantal alarmeringen wel gedaald (2017 tegenover
2262). Sinds februari 2016 wordt er onderscheid gemaakt tussen meldingen en alarmeringen.
Voorheen waren deze aantallen gelijk aan elkaar, omdat elke melding automatisch een alarmering
betekende. Met de invoering van verificatie door de meldkamer, in februari 2016, is dit veranderd. Het
aantal meldingen omvat alle automatische brandmeldingen die op de meldkamer binnen zijn
gekomen. Het aantal alarmeringen omvat de meldingen waarbij geen verificatie is opgestart of
waarbij na het opstarten van verificatie alsnog gealarmeerd is.
T.o.v. 2012 is hiermee een reductie van 23% in het aantal meldingen en 32,1% in het aantal
alarmeringen gerealiseerd.

In 2016 waren bakken en braden (20%), stoomvorming (10%) en werkzaamheden aan/testen van de
BMI (9%) de grootste oorzaken van loze automatische brandmeldingen.
5,2% van de meldingen had en oorzaak die als “echt” te classificeren is.
Naast verificatie door de meldkamer is er in 2016 begonnen met verificatie op locatie bij enkele
objecten en oriëntatie op technische verificatie.
Verder heeft het project STOOM in 2016 de volgende resultaten behaald:
- Inzicht in het verschil tussen echte en loze automatische brandmeldingen;
- Implementatie en optimalisatie van het gele spoor;
- Voorlichting is er gegeven aan de meldkamercentralisten;
- Geïntensiveerde samenwerking met GMK en VRHL;
- Een gebruikershandleiding is opgesteld ter bevordering van de invoering van het blauwe
spoor;
- Contacten zijn er gelegd met installatiebedrijven ter oriëntatie op de invoering van het groene
spoor;
- Voorbereiding van het invoeren van het uitvraagprotocol m.b.t. PAC-meldingen;
- Invoering van het nazorgprotocol m.b.t. PAC-meldingen;
- Aanwezige meetgegevens over automatische brandmeldingen zijn eenvoudiger beschikbaar,
dankzij aanpassingen en koppelingen in de registratie;
- Het contact tussen gebruikers en de brandweer is intensiever, doordat gebruikers sneller en
op verschillende manieren benaderd worden;
- Er zijn begin 2016 twee STOOM Awards uitgereikt aan 2 gebruikers waar in 2015 het aantal
meldingen fors is gedaald (Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en Verpleeghuis
Oudshoorn in Alphen aan den Rijn).
In 2017 zal STOOM de volgende werkzaamheden oppakken/voortzetten:
- Uitreiken van de STOOM Award (grootste daler van loze meldingen in 2016 ten opzichte van
2015);
- Inspelen op veranderde wetgeving met betrekking tot sprinklers, RWA’s en parkeergarages,
waar nodig;
- Meer doelgroepen laten verifiëren door de meldkamer (bijv. de kinderdagverblijven)
- Onderzoeken van de problematiek omtrent werkzaamheden aan en testen van de BMI;
- Invoering van de verificatie van PAC-meldingen op de Gemeenschappelijke Meldkamer en
monitoring van de resultaten die hiermee worden behaald;
- Optimaliseren en invoeren van verificatie op locatie;
- Promoten en invoeren van technische verificatie;
- Monitoren of het aantal loze meldingen wordt verhoogd door het niet meer doorrijden;
- Inbedding van STOOM in de vaste werkwijzen.

4. Implementatie en communicatie
Als uitgangspunt wordt het project STOOM in 2017 ook in Hollands Midden geïmplementeerd in de
reguliere werkwijzen. Hiertoe zal in de periode tot en met juni 2017 gewerkt worden aan een
implementatie-advies.

5. Bijlagen
1. Voortgangsrapportage STOOM 2016
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Voortgangsrapportage STOOM in Hollands Midden
Overzicht 2016

Inleiding
Landelijk, maar ook regionaal, wordt er al enkele jaren veel aandacht, tijd en energie besteed aan het
terugdringen van het aantal onechte en ongewenste automatische brandmeldingen. Dit gebeurt door
middel van het project STOOM, dat landelijk in 2012 en regionaal in Hollands Midden in 2014 van start
is gegaan. De doelstelling die bij aanvang van het project is vastgesteld is het aantal loze
automatische brandmeldingen met 50% reduceren. In 2016 is het landelijke project tot een einde
gekomen. Binnen veel regio’s is STOOM inmiddels omgezet in regulier werk/programma.
In deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in het verloop en de resultaten van STOOM
binnen Hollands Midden in 2016 en wordt vooruitgeblikt naar 2017.

Jaarcijfers
De jaarcijfers van automatische brandmeldingen in 2012 zijn het vertrekpunt geweest van STOOM in
Hollands Midden. Om inzicht te krijgen in de voortgang van STOOM zijn het aantal gegenereerde
meldingen van 2012 afgezet tegen de meldingen van 2016. Voor het complete overzicht zijn het
aantal meldingen van 2013, 2014 en 2015 ook weergegeven. Het betreft dus alle automatische
brandmeldingen (incl. de echte meldingen).
Sinds februari 2016 wordt er onderscheid gemaakt tussen meldingen en alarmeringen. Voorheen
waren deze aantallen gelijk aan elkaar, omdat elke melding automatisch een alarmering betekende.
Met de invoering van verificatie door de meldkamer, in februari 2016, is dit veranderd. Het aantal
meldingen omvat alle automatische brandmeldingen die op de meldkamer binnen zijn gekomen. Het
aantal alarmeringen omvat de meldingen waarbij geen verificatie is opgestart of waarbij na het
opstarten van verificatie alsnog gealarmeerd is.
Deze gegevens zijn in de figuren 1 en 2 schematisch weergegeven.
Totaal aantal automatische brandmeldingen

2012
2013
2014
2015
2016

Meldingen
2980
2827
2460
2262
2299

Alarmeringen
2980
2827
2460
2262
2017

Figuur 1: overzicht totaal aantal automatische meldingen

2012
2013
2014
2015
2016

Via openbaar Meldsysteem
(OMS)
Meldingen
Alarmeringen
2856
2856
2562
2562
2301
2301
2132
2132
2178
1896

Via Particuliere Alarmcentrale
(PAC)
Meldingen
Alarmeringen
124
124
160
160
159
159
130
130
121
121

Figuur 2: overzicht automatische meldingen en alarmeringen via OMS en PAC
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Analyse jaarcijfers
In 2016 is er, naast verificatie door de meldkamer, ook gestart met het registreren van het verschil in
oorzaak wat betreft echt en loos. Hieruit is duidelijk geworden dat in 2016 totaal 119 OMS-meldingen
als echte melding geclassificeerd zijn. Dit betekent dat 5,2 % van alle meldingen een echte
brandmelding betrof.
In 2016 zijn er totaal 2299 automatische brandmeldingen gegenereerd. Hiermee is een afname van
23% van het aantal automatische meldingen in de tijdsperiode 2013-2016 gerealiseerd. Dit betekent
dat de daling ten opzichte van vorig jaar is gestagneerd. In de periode 2013-2015 was de daling
namelijk 24%. Het totaal aantal brandmeldingen (via PAC en OMS) is in 2016 met 1,6% gestegen.
Hier is echter een positieve kanttekening bij te plaatsen.
Dankzij verificatie door de meldkamer zijn er in 2016 282 loze meldingen afgevangen. Dit betekent dat
er in 2016 als gevolg van OMS- en PAC-meldingen 2017 alarmeringen gedaan zijn tegenover 2980 in
2012.
Het totaal resultaat van het terugdringen van het aantal alarmeringen in de periode 2013-2016 is een
daling van 32,1%.
Voor een meer gespecificeerd inzicht in de automatische meldingen is er voor een aantal categorieën
een splitsing gemaakt in aantal aansluitingen, veroorzakers en meldingen per district. Dit overzicht is
te vinden in bijlage 1. Een grafische samenvatting van dit overzicht is hieronder weergegeven in de
figuren 3 en 4.

OMS Meldingen 2016

Vrijwillig

Verplicht

Voorkeur/Uitzoeken

Figuur 3: OMS meldingen verdeeld op basis van de noodzaak tot doormelden

Oorzaken van OMS Meldingen

Testen BMI

Bakken en braden

Stoomvorming

Technische Storing

Handmelders

Roken

Echt

Overig
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Figuur 4: OMS meldingen verdeeld op basis van oorzaken

Verificatie
In februari 2016 is er begonnen met het invoeren van verificatie door de Meldkamer Brandweer (het
gele spoor). Zoals hierboven genoemd heeft dit er voor gezorgd dat er in 2016 bij 282 meldingen niet
gealarmeerd is. Dit is een percentage van 12,9% van het totaal aantal brandmeldingen via OMS in
2016.
Vanaf de invoering van verificatie door de meldkamer is er, in overleg met Gemeenschappelijke
Meldkamer en regio Haaglanden, besloten dat er bij objecten met een bepaalde gebruiksfunctie niet
geverifieerd zal worden. Deze gebruiksfuncties zijn gezondheidszorgfuncties, woonfuncties t.b.v.
groepszorgwoningen, bijeenkomstfuncties t.b.v. kinderdagverblijven e.d. met een doelgroep van
kinderen tot 4 jaar en celfuncties.
Hierop is in 2016 1 uitzondering gemaakt. Bij het uitgestrekte zorgcomplex Willem van den Bergh in
Noordwijk is in november 2016 besloten over te gaan op verificatie door de meldkamer. Dit vanwege
het grote aantal meldingen en de complexiteit van brandmeldinstallatie. Hierdoor was verificatie op
locatie (het blauwe spoor) niet direct eenvoudig in te voeren. In samenwerking en overleg met de
gebruiker (’s Heeren Loo) en de meldkamer hebben we het gele spoor ook op deze locatie kunnen
realiseren.
Als gevolg van de selectie op gebruiksfunctie is er in 2016 bij 619 meldingen verificatie door de
meldkamer opgestart. Dit is een percentage van 28,4% ten opzichte van het totaal aantal meldingen
via OMS in 2016. Wanneer het aantal geslaagde verificaties (282) wordt afgezet tegen het aantal
opgestarte verificaties, resulteert dit in een slagingspercentage van 45,6%. Een schematisch overzicht
van deze gegevens is te vinden in figuur 5.

Totaal
Waarbij verificatie opgestart
t.o.v. totaal
Waarbij verificatie geslaagd
t.o.v. totaal
t.o.v. opgestart

Aantal meldingen 2016
(OMS)
2178
619
28,4%
282
12,9%
45,6%

Figuur 5: absolute en procentuele aantallen verificatie door de meldkamer

Door verificatie op de meldkamer zijn er dus 282 geslaagde verificaties geweest. Dat betekent 282
minder alarmeringen. Iets minder dan 1 loze melding per dag regio breed minder. Van deze 282
afgevangen meldingen zijn er 133 meldingen waarvoor anders een vrijwillige kazerne zou zijn
gealarmeerd. Dit levert uiteindelijk ook een besparing op van ca. € 40.000,-Na invoering van het gele spoor in februari 2016 zijn er gedurende het jaar verschillende acties
ondernomen om deze wijze van verificatie te optimaliseren. In mei heeft er een eerste slag plaats
gevonden, waarbij verschillende objecten met een hoog verificatiepotentieel zijn toegevoegd aan de
lijst en objecten waarbij verificatie niet effectief is gebleken zijn verwijderd. Tot deze laatste categorie
behoren o.a. parkeergarages en andere objecten waar geen personen aanwezig zijn om de verificatie
te beantwoorden.
In de loop van 2016 is de samenwerking en communicatie met de Gemeenschappelijke Meldkamer en
Haaglanden geïntensiveerd. Na de invoering van verificatie door de meldkamer zijn er 3
evaluatiemomenten geweest met de meldkamer, waarvan de laatste op 1 december. Door deze
bijeenkomsten zijn wensen en verwachtingen regelmatig op elkaar afgestemd en hebben de
verschillende partijen elkaar beter weten te vinden. Het resultaat hiervan is dat problemen met
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betrekking tot de gegevens en bereikbaarheid van objecten direct gecommuniceerd en opgepakt
worden. Hiermee wordt het proces continue geoptimaliseerd.

OMS aansluitingen
In 2016 is er energie gestoken in het verbeteren van het overzicht m.b.t. de OMS-aansluitingen. De
OMS-bronlijst is een aantal keer geüpdatet en vanuit het project is het bijwerken van deze lijst bij de
verschillende districten onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn er verschillende draaitabellen en
koppelingen met de meldingenregistratie toegevoegd aan de bronlijst. De regiehouders hebben
toegang tot beide lijsten en kunnen dankzij deze koppelingen gemakkelijk complete overzichten
genereren.
In de schematische weergave van figuur 6 is te zien dat ook de werkelijke inhoud van de bronlijst
gedurende 2016 aan verandering onderhevig is geweest. De balans op 1 januari 2017 laat zien dat
het aantal aansluitingen het afgelopen jaar met 74 verminderd is. Deze vermindering is het gevolg van
79 afsluitingen en 11 nieuwe aansluitingen in 2016. De overige 6 verwijderingen zijn te verklaren door
het feit dat enkele aansluitingen meerdere keren in de bronlijst stonden. Alle dubbele gegevens zijn in
2016 uit de lijst verwijderd.
Het aantal afsluitingen heeft verschillende oorzaken. Een aantal van deze oorzaken zijn terug te
leiden naar de gebruiker zelf. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leegstand/sloop van bepaalde objecten,
maar ook om gewijzigde gebruiksfuncties als gevolg waarvan een directe doormelding niet langer
verplicht is.
Daarnaast is er in 2016 actief gereageerd op vrijwillige aansluitingen die overlast veroorzaken door
loze brandmeldingen, door aan te sturen op beëindiging van de directe doormelding.

District 1
District 2
District 3
District 4
Totaal aantal
aansluitingen

01-01-2013
300
170
212
345
1027

01-01-2014
300
136
191
289
916

01-01-2015
233
134
164
269
800

01-01-2016
238
127
166
261
797

01-01-2017
217
121
153
232
723

Figuur 6: het aantal actieve OMS aansluitingen

Met het uitbreiden van de bronlijst is er ook een gedetailleerder overzicht van de categorie en
gebruiksfunctie van de verschillende aansluitingen gecreëerd. Een overzicht in de verdeling van
vrijwillige, voorkeurs- en verplichte aansluitingen in de verschillende districten is af te lezen uit figuur 7.
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OMS aansluitingen Hollands Midden
250

200

150

100

50

0
District 1

District 2
Totaal

Verplicht

District 3
Voorkeur

Vrijwillig

District 4
Uitzoeken

Figuur 7: OMS aansluitingen in Hollands Midden, verdeeld op basis van district en noodzaak van doormelding

Aanpak OMS-meldingen
Om de meldingen en veroorzakers overzichtelijk te krijgen is in 2016 het werken met de Dynamische
Rode Lijst voortgezet en is er een maandoverzicht ontwikkeld waarin de meldingen niet alleen per
district, maar ook per plaats worden weergegeven. Ter verfijning van deze lijsten is de input van de
regiehouders gebruikt om gedurende het jaar verschillende aanpassingen aan te brengen.
In de Dynamische Rode Lijst wordt een overzicht van notoire veroorzakers per district opgesteld. In
bijlage 2 is een top 50 van de grootste veroorzakers uit de gehele regio te vinden.
Zoals eerder genoemd is het afsluiten van overlast veroorzakende vrijwillige objecten en het verifiëren
door de meldkamer in 2016 gebruikt om loze OMS-meldingen aan te pakken. Verificatie door de
meldkamer is onderdeel van een landelijk uitgestippeld kleurenspoor, dat bestaat uit het rode, gele,
blauwe en groene spoor. Hierin betreft het rode spoor beoordeling door de basiseenheid (een TS
sturen) en het gele spoor verificatie door de meldkamer. In 2016 is daarnaast begonnen met het
invoeren van het blauwe spoor en oriëntatie op het groene spoor.
Het blauwe spoor staat voor verificatie op locatie, ofwel het toepassen van een interne vertraging. Ter
bevordering van de implementatie van dit blauwe spoor is er in 2016 een ondersteunend document
voor de regie- en accounthouders ontwikkeld. Hierin staan enkele stappen beschreven die
ondernomen en geregeld moeten worden voordat een dergelijke vertraging verantwoordelijk kan
worden gerealiseerd.
In 2016 is deze vorm van verificatie bij een klein aantal objecten toegepast en is het proces met
betrekking tot invoering van dit spoor bij een aantal objecten opgestart.
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Het groene spoor staat voor technische verificatie in het bouwwerk. Hierbij beschikt de
brandmeldinstallatie bijvoorbeeld over slimme melders, welke in staat zijn zichzelf tijdelijk te resetten
en zo beter onderscheid te maken tussen brandverschijnselen en andere invloeden. Het uitgangspunt
is dat bij nieuwe installaties gebruik wordt gemaakt van deze techniek. Om dit spoor effectiever te
kunnen promoten en in te kunnen zetten zijn er bijeenkomsten met installateurs gepland.
Ondanks dat er dankzij het gele spoor in 2016 282 meldingen zijn afgevangen (waarbij er dus niet
gealarmeerd is), zijn deze meldingen wel als loze brandmelding geregistreerd. Deze meldingen zijn
we daarom blijven monitoren. Ook objecten die veel afgevangen meldingen genereren zijn benaderd
om maatregelen te nemen of, indien een vrijwillige aansluiting, de doormelding te beëindigen.

PAC-meldingen en -aanpak
In navolging van het landelijk beleid is er in 2016 ook aandacht besteed aan het tegengaan van
nodeloze PAC-meldingen. Als uitgangspunt hiervoor is het VEBON-protocol gebruikt, waarvan in
september 2016 een nieuwe versie is gepubliceerd. Op basis van dit protocol heeft het landelijke
project STOOM een uitvraag- en een nazorgprotocol geïntroduceerd. Met de invoering van het
nazorgprotocol in november 2016 is ook in Hollands Midden de aandacht verschoven van de abonnee
naar de particuliere alarmcentrale. Particuliere alarmcentrales worden nu actief benaderd en gewezen
op het hanteren van het VEBON-protocol en het toepassen van verificatie.
Om de beeldvorming m.b.t. particuliere alarmcentrales vanuit STOOM te verbeteren is er daarnaast in
november een bezoek gebracht aan de grootste veroorzaker van nodeloze PAC-meldingen binnen
Hollands Midden en tevens de grootste particuliere alarmcentrale van Nederland (Security Monitoring
Centre). Tijdens dit bezoek is gebleken dat 96% van de brandmeldingen die bij de betreffende PAC
binnen komen worden afgevangen. Dit betekent dat slechts 4% van de brandmeldingen wordt door
gezet naar de GMK, vaak omdat de abonnee/het object niet te bereiken is.
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In 2016 bleek echter dat 100% van de doorgezette PAC-meldingen loos is. Tijdens het bezoek zijn
verwachtingen en mogelijkheden besproken om ook die meldingen tegen te gaan.
Zoals in figuur 1 zichtbaar is, is er in 2016 een kleine daling waarneembaar in het aantal PAC
meldingen. In april 2017 staat er een nieuwe evaluatie met de meldkamer gepland, waarbij het
uitvraagprotocol voor PAC meldingen geïntroduceerd zal worden. Aan de hand van dit protocol zullen
er in de toekomst meer vragen worden gesteld bij PAC-meldingen, alvorens de brandweer te
alarmeren. Dit leidt ertoe dat er vanaf dat moment ook bij PAC-meldingen een verschil zal ontstaan
tussen meldingen en alarmeringen.

Incidentbestrijding
In februari 2017 zijn de resultaten voorgelegd aan de sector IB. In het MT van 2 maart 2017 is deze
notitie besproken, waarin het MT zijn waardering uitspreekt over de inspanningen die worden gedaan,
de daling van het aantal meldingen en de systematiek van verificatie. Het MT is eerder akkoord
gegaan met de werkwijze dat een tankautospuit indien een installatie is gereset zonder telefonisch
contact, toch ter controle nog doorrijdt. Dit is overigens wel voor een periode van één jaar. Nadien
(februari 2018) zal na evaluatie moeten blijken of deze werkwijze nog noodzakelijk is. Naar het
oordeel van IB zou dit niet meer nodig moeten zijn, ook gezien het aantal werkelijke incidenten bij een
dergelijke melding en afhandeling.
Het valt IB op dat in zijn algemeenheid de zichtbaarheid en de werkwijze van de BHV-organisaties bij
de aansluitingen is verbeterd. Dat is winst. Echter, een gedragsverandering in de richting van het
terugdringen van het aantal loze meldingen bij de 50 meest notoire melders is in de waarneming van
IB nog niet merkbaar.
Het aantal geslaagde verificaties is nog wat mager en IB spreekt de hoop uit dat dit nog verbetert.
Gecertificeerde organisaties zouden in staat moeten worden geacht om meldingen door een
technische oorzaak dan wel werkzaamheden te voorkomen.

Procesaanpak in 2017
In de 1e helft van 2017 zal in eerste instantie voornamelijk hetzelfde worden gewerkt als in 2016 en zal
worden voortgeborduurd op de ontwikkelingen die in 2016 in gang zijn gezet. Het proces met
betrekking tot invoering van het blauwe spoor zal worden geoptimaliseerd en het groene spoor zal
gepromoot en ingevoerd worden.
De 1e helft van 2017 zal daarnaast in het teken staan van inbedding van STOOM in de vaste
werkwijzen. Ten behoeve hiervan zullen betrokkenen geïnterviewd worden en zal er worden
afgestemd met de nieuwe werkwijzen die digitaal werken en de doorontwikkeling met zich
meebrengen.

Resultaten van STOOM in 2016
- Inzicht in het verschil tussen echte en loze automatische brandmeldingen;
- Implementatie en optimalisatie van het gele spoor;
- Voorlichting is er gegeven aan de meldkamercentralisten;
- Geïntensiveerde samenwerking met GMK en VRHL;
- Een gebruikershandleiding is opgesteld ter bevordering van de invoering van het blauwe
spoor;
- Contacten zijn er gelegd met installatiebedrijven ter oriëntatie op de invoering van het groene
spoor;
- Voorbereiding van het invoeren van het uitvraagprotocol m.b.t. PAC-meldingen;
- Invoering van het nazorgprotocol m.b.t. PAC-meldingen;
- Aanwezige meetgegevens over automatische brandmeldingen zijn eenvoudiger beschikbaar,
dankzij aanpassingen en koppelingen in de registratie;
- Het contact tussen gebruikers en de brandweer is intensiever, doordat gebruikers sneller en
op verschillende manieren benaderd worden;
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-

Er zijn begin 2016 twee STOOM Awards uitgereikt aan 2 gebruikers waar in 2015 het aantal
meldingen fors is gedaald (Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en Verpleeghuis Oudshoorn
in Alphen aan den Rijn).

Waar gaat het STOOM in 2017 verder mee
-

Uitreiken van de STOOM Award (grootste daler van loze meldingen in 2016 ten opzichte van
2015);
Inspelen op veranderde wetgeving met betrekking tot sprinklers, RWA’s en parkeergarages,
waar nodig;
Meer doelgroepen laten verifiëren door de meldkamer (bijv. de kinderdagverblijven)
Onderzoeken van de problematiek omtrent werkzaamheden aan en testen van de BMI;
Invoering van de verificatie van PAC-meldingen op de Gemeenschappelijke Meldkamer en
monitoring van de resultaten die hiermee worden behaald;
Optimaliseren en invoeren van verificatie op locatie;
Promoten en invoeren van technische verificatie;
Monitoren of het aantal loze meldingen wordt verhoogd door het niet meer doorrijden;
Inbedding van STOOM in de vaste werkwijzen.
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Bijlage 1

: Specificering loze meldingen 2016

Aansluitingen:
Vrijwillig:
Aansluitingen (1-1-2017)
Objecten waaruit
melding
Meldingen

District 1
31
18

District 2
19
12

District 3
11
4

District 4
62
33

Totaal
123
59

44

71

10

154

280

District 1
176
118

District 2
98
68

District 3
135
92

District 4
133
98

Totaal
542
383

555

343

262

566

1726

District 1
37
23

District 2
29
20

District 3
34
22

District 4
32
24

Totaal
132
89

52

58

51

80

241

District 2
1
1

District 3
6
4

District 4
8
4

Totaal
36
18

1

13

9

53

District 1
8
6

District 2
0
0

District 3
11
5

District 4
2
2

Totaal
21
13

16

0

8

14

38

Verplicht:
Aansluitingen (1-1-2017)
Objecten waaruit
melding
Meldingen

Reden van doormelding:
Sprinkler op basis van BVB:
Aansluitingen (1-1-2017)
Objecten waaruit
melding
Meldingen

Parkeergarage (op basis van stallingsruimte):
District 1
Aansluitingen (1-1-2017)
21
Objecten waaruit
9
melding
Meldingen
30

RWA (op basis van BVB):
Aansluitingen (1-1-2017)
Objecten waaruit
melding
Meldingen
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Oorzaken:
Meldingen als gevolg van onderhoud/werkzaamheden/testen aan/van BMI/BMC/melders:
District 1
District 2
District 3
District 4
Objecten waaruit melding 30
25
32
58
Meldingen
42
35
47
81

Totaal
145
205

Melding als gevolg van technische/elektronische storing:
District 1
District 2
Objecten waaruit melding
Meldingen

28
42

District 3

District 4

Totaal

14
23

38
60

95
148

District 3
40

District 4
55

Totaal
186

68

151

429

District 2
14
36

District 3
20
29

District 4
39
61

Totaal
109
212

District 2
15
38

District 3
13
24

District 4
34
68

Totaal
84
163

15
23

Meldingen als gevolg van koken/bakken/braden:
District 1
District 2
Objecten waaruit
55
36
melding
Meldingen
133
76

Meldingen als gevolg van stoomvorming:
District 1
Objecten waaruit melding 36
Meldingen
85

Meldingen als gevolg van handmelders:
Objecten waaruit melding
Meldingen

District 1
22
33
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Bijlage 2

: Dynamische Rode Lijst Hollands Midden per 1 januari 2017 (Top 60)
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Bijlage 3

: Procentuele afname per district 2016
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B.14

1. Samenvatting voorstel
Inzicht in wat tot nu toe is ondernomen en wat de resultaten zijn van het initiatief van de RAV om een
goed dekkend netwerk van AED-burgerhulpverleners en beschikbare AED’s te realiseren t.b.v. een
112 melding van een vermoedelijke reanimatie.

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

Stand van zaken AED
burgerhulpverlening
Dagelijks Bestuur

Opgesteld door:

J. Bernsen, RAVHM

Datum:

31 maart 2016

B.14

Bijlage(n):

1

M. van der Velde (DB)
J. de Gouw(VD)
Algemeen Bestuur

Status:

Informatief

Datum:

29 juni 2017

3. Toelichting
Stand van zaken van wat er tot nu toe is ondernomen en wat de resultaten zijn van het initiatief van
de RAV om een goed dekkend netwerk van AED-burgerhulpverleners en beschikbare AED’s te
realiseren t.b.v. een 112 melding van een vermoedelijke reanimatie.
.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
- Stand van zaken AED-burgerhulpverlening

Stand van zaken AED-burgerhulpverlening 8 mei 2017
Op 31 maart 2016 is de RAV gestart met het alarmeren van AED-burgerhulpverleners bij een
112 melding van een vermoedelijke reanimatie. Tegelijkertijd is met bespreking in de
besturen van de RDOG en veiligheidsregio Hollands Midden door de RAV een campagne
gestart, met als doel ook in Hollands Midden een goed dekkend netwerk van vrijwilligers en
beschikbare AED’s te realiseren. Dit document geeft een inzicht in wat er is ondernomen en
wat daarvan de resultaten zijn tot nu toe.
De start op 31-3-2016
De openingshandeling door burgemeester Henri Lenferink, voorzitter van de veiligheidsregio
samen met de heer Floris Italianer, directeur van de hartstichting heeft veel aandacht
gekregen in de media. Vanaf deze dag waren ook alle ambulances in Hollands voorzien van
de campagne poster “Helpt u ons de eerste 6 minuten?”

Deze poster is verspreid onder ca 1000 organisaties, gemeenten, bedrijven, verenigingen in
de regio. De Leidse stadsdichter Wouter Idema droeg een speciaal voor dit onderwerp
gemaakt gedicht voor: “Als het stopt.”
Adviesgesprekken gemeenten.
De RAV heeft gezamenlijk met de GGD en met behulp van de brandweer adviezen gemaakt
over de aanrijtijden van de ambulances in de gemeente over 5 jaar per postcode gebied en
de bijdrage die de brandweer firstresponders in een aantal gemeenten leveren. Duidelijk
komt uit dit advies naar voren dat er nog een belangrijke bijdrage door AEDburgerhulpverlening geleverd kan worden in alle gemeenten. Maar ook dat sommige
plekken in de gemeente extra aandacht nodig hebben vanwege de geringe tijdige
bereikbaarheid door de hulpdiensten. Aangeboden is om deze adviezen toe te lichten in de
gemeente door Joost Bernsen samen met Anthon Wolf een ambulanceprofessional en
medewerker van HartveiligWonen.
Van de 19 gemeenten heeft er bij 18 een gesprek met wethouder en/of burgemeester en/of
ambtelijke ondersteuning plaatsgevonden, waarin het advies is verstrekt en toegelicht. Bij
diverse gemeenten zijn nadien nog vragen beantwoord van de gemeente of organisaties en
bedrijven in deze gemeenten. In sommige gemeenten is het onderwerp ook nog in het

college of in de commissie gepresenteerd. In enkele gemeenten ook bij een
ondernemersplatform, EHBO-verenigingen of een veiligheidsconferentie. In dit
adviesgesprek is ook aandacht besteed aan de rol die de gemeente kan vervullen om het
doel van een goed dekkend netwerk van AED-burgerhulpverleners en beschikbare AED’s te
bereiken.
In de regio hebben 14 gemeenten gebruik gemaakt van het aanbod van de RAV om met het
college of met de Raad een reanimatietraining te volgen. Dit waren enthousiaste
bijeenkomsten. Na afloop werd door ons een foto gemaakt en een persberichtje naar de
lokale media verstuurd.
Vrijwilligers.
Voor een goed dekkend netwerk rekent de hartstichting op een aantal vrijwilligers van 1%
van de bevolking. Waarbij moet worden opgemerkt dat voor dunbevolkte gebieden een
hoger percentage nodig is dan bij stedelijke gebieden. De ontwikkeling van het aantal
actieve aangemelde en opgeleide vrijwilligers is gegroeid tot bijna 5600 in april 2017. Voor
de ontwikkeling en de aantallen per gemeenten zie onderstaande tabel.
Aantal vrijwilligers op datum per gemeenten in
Hollands Midden
08-08- 13-09- 05-10- 22-11Gemeente
16
16
16
16
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-R’wijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

531
197
245
115
118
348
289
581
135
120
103
96
65
100
171
100
146
45
218
3723

649
248
304
151
142
435
372
717
177
148
144
125
87
131
233
126
176
55
272
4692

628
238
289
137
140
400
348
700
168
135
133
120
82
123
215
118
173
57
254
4458

654
243
299
142
147
414
351
707
170
137
139
124
86
128
221
120
177
60
260
4579

13-1216
727
263
340
159
162
469
387
773
188
154
162
139
98
140
241
137
206
65
279
5089

12-0417
771
291
380
169
182
511
445
822
199
162
193
162
108
152
262
143
228
72
299
5551

inwoners
percentage 2016
0,72%
0,88%
0,54%
0,81%
0,71%
0,81%
0,83%
0,68%
0,74%
0,73%
0,71%
0,63%
0,68%
0,66%
0,73%
0,57%
0,89%
0,89%
0,73%
0,72%

106785
32910
70941
20944
25745
62782
53853
121163
26813
22336
27104
25691
15956
22910
35735
24951
25508
8075
40892
771094

AED’s.
Het aantal aangemelde AED’s staat nu op 75, waarvan een beperkt aantal 7 x 24 uur
beschikbaar is. Onze inschatting op basis van de database van AED4.eu is dat er in Hollands
Midden wel 1000 AED’s zijn bij organisaties en particulieren. Lang niet alle zijn geschikt om
aan te melden omdat er geen duidelijke tijd kan worden aangegeven, waarop het apparaat
wel of niet beschikbaar is (denk aan kerken, scholen, verenigingen met heel wisselende
openingstijden). Op de startbijeenkomst zie je dat er diverse organisaties (verenigingen,
bedrijven) best hun AED 7 x 24 uur beschikbaar willen stellen en hem buiten willen
ophangen in een geschikte kast, die of vanuit de meldkamer automatisch geopend wordt bij
een reanimatie óf waar de burgerhulpverlener een bericht met de pincode krijgt om de kast
te openen. Ze willen echter wel horen of hun AED past in het plan voor hun gemeenten. Ook
bij de RAV komen er vragen binnen van bedrijven die hun AED buiten willen hangen. Wij
spelen deze vraag dan door naar de gemeente.
Een enkele gemeente heeft vanuit een voorbeeldfunctie hun AED van het gemeentehuis
aangemeld of zelfs buiten opgehangen zodat deze 7 x 24 beschikbaar is. Bij de meeste
gemeenten is dit nog niet het geval. Bedenk dat al deze 6000 vrijwilligers de aangemelde
AED’s kunnen zien en wie ze beschikbaar heeft gesteld. Bij de inzet van vrijwilligers krijgen
we dan ook regelmatig commentaar dat er nog zo weinig AED’s zijn aangemeld.

Buitenkast met AED in Alphen aan den Rijn
Alarmeringen.
In 2017 zijn vanaf 1 januari 256 keer vrijwilligers gealarmeerd. Per reanimatie melding zijn er
gemiddeld ca 30 vrijwilligers beschikbaar in een straal van 600 meter. Bij ongeveer 10% van
de reanimatiemeldingen zijn er 5 of minder vrijwilligers in een straal van 600 meter
beschikbaar en gealarmeerd. Bij 90% zijn er meer dan 5 vrijwilligers beschikbaar en bij 50%
zijn er 30 of meer vrijwilligers beschikbaar in een straal van 600 meter. Gezien het nog
beperkte aantal aangemelde AED’s is in de meeste gevallen geen AED opgehaald en ingezet.
Er is nog geen overzicht te geven bij hoeveel reanimatiemeldingen burgerhulpverleners als
eerste ter plaatse waren en daadwerkelijk hulp hebben verleend. Na de implementatie
wordt een dergelijk overzicht door HartveiligWonen geleverd en gebruikt om spreiding en
aantal vrijwilligers en AED’s beter in te regelen.
Rol die de gemeenten innemen.
De meeste gemeenten lijken nog bezig met oriëntatie of besluitvorming over de rol van hun
gemeente. Om zich goed te oriënteren hebben inmiddels hebben 15 gemeenten uit HM het

digitale draaiboek voor gemeenten en ook een gespecificeerde offerte opgevraagd bij
HartveiligWonen(HvW).
Inmiddels hebben 8 gemeenten besloten een actief implementatietraject te starten om het
aantal vrijwilligers en het aantal AED’s op een goed niveau te brengen.
In de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Nieuwkoop is ook al de
startbijeenkomst geweest. Bij beide bijeenkomsten was er een goede opkomst
respectievelijk >75 en >50 personen. Ook was er grote belangstelling om deel te nemen in
de werkgroepen. De werkgroep in Alphen aan den Rijn heeft al één keer plaatsgevonden.
Deelnemers in de werkgroepen komen zowel uit zorginstellingen, verenigingsleven,
bedrijven, brandweer, politie en ambulancezorg. Door deze werkgroepen wordt het vooral
een door de samenleving gedragen project. Van de overige 12 gemeenten zijn er 6 die
aangeven dat besluitvorming actief wordt voorbereid. Eén gemeente heeft enige jaren
geleden al AED’s verstrekt aan instellingen en deze in buitenkasten opgehangen. Bij 5
gemeenten is er geen zicht op besluitvorming, soms omdat er geen ambtelijke capaciteit
beschikbaar is of geen prioriteit aan gegeven kan worden, soms vanwege wisseling van
wethouder en/of behandelend ambtenaar.
Leiden, 8 mei
Joost Bernsen
Johan van Rhijn
Reacties naar
jbernsen@ravhm.nl of tel 06 51 144 142

Adviesgesprek

Draaiboek/
offerte

Keuze rol

Ja

Ja

Actieve implementatie

Bodegraven-Reeuwijk Ja

Ja

Actieve implementatie

Gemeente
Alphen a/d Rijn

Startbijeenkomst 15-6-17

Gouda

Ja

Ja

?

Hillegom

Ja

Ja

Actieve implementatie

Kaag en Braassem

Ja

Ja

Actieve implementatie

Katwijk

ja

Ja

Besluit verwacht

Krimpenerwaard

Ja

Ja

?

Leiden

ja

Ja

Besluit verwacht

Leiderdorp

Nog niet

nee

Nog onduidelijk

Lisse

Ja

Ja

Actieve implementatie

Nieuwkoop

ja

Ja

Actieve implementatie

Noordwijk

Ja

Ja

Besluit verwacht

Noordwijkerhout

Ja

Ja

Actieve implementatie

Oegstgeest

Ja

nee

?

Teylingen

Ja

Ja

Actieve implementatie

Voorschoten

ja

Ja

Besluit verwacht

Waddinxveen

ja

nee

?

Zoeterwoude

Ja

nee

Zelf implementeren?

Zuidplas

ja

ja

Besluit verwacht

B.15

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur voor te stellen, de heer J.J. Zuidijk met ingang van 1 augustus 2017 te
benoemen in de functie van directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant
Brandweer Hollands Midden

2. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming Directeur
Veiligheidsregio Hollands
Midden/ regionaal
Commandant Brandweer
Hollands Midden

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

C. Olivier,
afdelingshoofd
Personeel
Veiligheidsregio
Hollands Midden
H.L.L. Lenferink,
voorzitter
selectiecommissie
29 juni 2017

B.15

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Afgestemd met:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van de
vacature van directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / regionaal commandant Brandweer
Hollands Midden;
2. De heer J.J. Zuidijk met ingang van 1 augustus 2017 te benoemen in de functie van directeur
Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
Vanwege het vertrek van de huidige directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / regionaal
commandant Brandweer Hollands Midden, de heer H. Meijer, per 1 augustus 2017 heeft het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op 23 februari 2017 ingestemd met de
wervingstekst, het profiel en de procedure voor de werving van een nieuwe directeur Veiligheidsregio
Hollands Midden / regionaal commandant Brandweer Hollands Midden. Genoemde stukken zijn
voorafgaand ter informatie voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Voor de te voeren gesprekken is
een sollicitatiecommissie gevormd uit het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de heer G-J. Kats
(burgemeester van Zuidplas), mevrouw L. Spies (burgemeester van Alphen aan de Rijn) en de heer
H. Lenferink (burgemeester van Leiden / voorzitter). Tevens is een adviescommissie ingesteld,
bestaande uit mevrouw C. van der Wiel (secretaris Hoogheemraadschap van Rijnland), S. de Gouw
(directeur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden; lid Veiligheidsdirectie

VRHM), de heer A. van de Watering (directeur risicobeheersing Brandweer Hollands Midden; lid
directieteam BHM) en de heer W. Verkuil (voorzitter OR).
De vacature is op 4 maart 2017 gelijktijdig in– en extern opengesteld met een doorlooptijd van drie
weken tot en met 26 maart 2017. In totaal hebben 20 personen gereageerd, waaronder één
medewerker van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Op 30 maart 2017 hebben de sollicitatie- en
de adviescommissie een selectie van vier personen gemaakt waarmee gesprekken zouden worden
gevoerd. Hierbij is gekeken naar de aansluiting van de kandidaten op de gestelde functie-eisen uit het
profiel en meer specifiek op de persoonlijke motivatie en de visie op de ontwikkelopgave binnen van
de Veiligheidsregio Hollands Midden. Op 10 april 2017 hebben de sollicitatiecommissie en de
adviescommissie met de vier kandidaten gesproken.
Na afloop van deze gesprekken zijn beide commissies, na zorgvuldige afweging, unaniem tot het
oordeel gekomen dat de voorkeur wordt gegeven aan de interne kandidaat, de heer J.J. Zuidijk. De
heer Zuidijk is sinds 2010 (regionalisering brandweer) werkzaam bij de Veiligheidsregio Hollands
Midden als directeur Concernstaf en plaatsvervangend regionaal commandant. Daarvoor was hij
werkzaam bij de gemeentelijke brandweren Alphen aan den Rijn en Delft. Zowel de sollicitatie- als de
adviescommissie achten de heer Zuidijk benoembaar in de functie van directeur Veiligheidsregio
Hollands Midden / regionaal commandant Brandweer Hollands Midden. Beide commissies
zien in de heer Zuidijk een verbindend en inspirerend boegbeeld. Hij in staat is om richting en sturing
te geven aan de doorontwikkeling van het brandweerkorps (op basis Korpsbeleidsplan) en het
uitbouwen van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie in de komende jaren (op basis van het
regionaal beleidsplan en het visitatierapport).
De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd op het benoemingsvoorstel.
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