2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

27 juni 2019
10:00 – 13:00 uur (incl. lunch)
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn,
Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslag AB 18 april 2019 en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)
6.
Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Herziening Rampenbestrijdingsplan AkzoNobel
Meningvormend
A.2
Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Informatief
A.3
Impactanalyse hoogwater
A.4
Stand van zaken totstandkoming Regionaal
Beleidsplan VRHM 2020-2023 (mondeling)

_____________________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Jaarstukken VRHM 2018
B.2
Programmabegroting VRHM 2020
en meerjarenramingen 2021-2023
B.3
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-verslag
en Informatie Beheersplan (IBP) 2019-2023
B.4
1ste Bestuurlijke rapportage programma
GHOR en deelprogramma IZB 2019
B.5
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen
programma GHOR en deelprogramma IZB

Informatief
B.6
Bestuursrapportage VRHM voorjaar 2019
B.7
Combinatieregeling brandweer 2019
B.8
Operationele Prestatie-Indicatoren (OPI’s) Brandweer (mondeling)
Presentatie door Tjeerd Neumann, directeur Brandweerzorg
B.9
Implementatieplan Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Presentatie door Marijke van den Ham, projectleider Wvggz
_____________________

Rondvraag
Sluiting
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3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

18 april 2019
14.00 – 16.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

2.

Opening
Mw. Spies, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Leiden, Noordwijk, Waddinxveen,
Zoeterwoude, Krimpenerwaard, Voorschoten en Zuidplas.
.
Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslagen AB 29 november 2018 en 21 februari 2019 en bespreken
actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Zuidijk doet verslag van het verloop van de systeemtest die onlangs heeft
plaatsgevonden. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd die een positieve uitslag van
de inspectie in de weg staan.
Dhr. Jaensch deelt zijn bevindingen over het door de Onderzoeksraad van de Veiligheid
gepresenteerde rapport wat zich richt op mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen. Het rapport noemt een cijfer van 300.000 mensen die complex
psychiatrische zorg nodig hebben. Het richt zich echter op een zeer klein deel van die
personen die zich in de veiligheidszone bevinden en die in het strafrecht terecht zijn
gekomen. Ook suggereert het rapport een toenemend aantal personen dat in die zone
terecht komt. Het rapport gaat niet over de groep personen met verward gedrag die niet in
die mate van acute zorg terecht komt. Wel wordt geconstateerd dat de zorgketen voor de
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grootste groep nog niet voldoende sluit en er wordt ingegaan op het onbehagen wat leeft,
waardoor het bewustwording creëert op het gebied van bekwaamheden die verder
doorontwikkeld moeten worden.
Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich momenteel op die problematiek.
6.

Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad is niet doorgegaan. Wel heeft er een schriftelijke
besluitvormingsronde plaatsgevonden. Er zijn afspraken gemaakt over ‘Gebiedsgerichte
opkomsttijden’, er is opdracht geformuleerd rond ‘hoog risico biologische laboratoria’ en er
is gekeken naar de ‘rechtspositie van de Vrijwillige Brandweer’.

Meningvormend
A.1

A.2.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
De voorzitter deelt dat er momenteel geen bijzondere ontwikkelingen gaande zijn bij de
GMK. Wel is onlangs een werkbezoek georganiseerd voor een aantal Kamerleden met als
doel ze verder voor te bereiden op een wetsvoorstel wat behandeld moet worden rondom
het gezag over de GMK en het beheer wat daarbij overgaat naar de Nationale Politie. Zij
heeft het gevoel dat men voldoende heeft mee kunnen geven welke wereld er achter de
GMK schuilgaat om hier met meer inzicht mee aan de slag te gaan.
Input overleg evaluatie Wet veiligheidsregio’s
De voorzitter deelt mee dat de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:
• De schaal van de Veiligheidsregio (is op dit moment de juiste)
• Positief meegeven van de opschaling van de brandweer
• Aandacht voor de relatie met de waterschappen
Vanuit de vergadering is meegegeven:
• Uitdrukkelijk onderscheiden van gezag en bevelvoering.

Informatief
A.3.

Brief minister J&V over gezag voorzitter veiligheidsegio bij bovenlokale crises en rampen
(artikel 29 Wvr)
Er zijn geen opmerkingen.

A.4.

Regionale Evenementenplanningskalender 2019
Er zijn geen opmerkingen.

A.5.

Luchtvaartongevallen
Er zijn geen opmerkingen.

A.6.

Informatiekaart Extreem Geweld
Er zijn geen opmerkingen.

A.7.

Subsidie Slachtofferhulp Nederland
Er zijn geen opmerkingen.

A.8.

Werkplannen multidisciplinaire crisisorganisatie VRHM 2019
Er zijn geen opmerkingen.

A.9.

Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Er zijn geen opmerkingen.

2
Agendapunt 3. AB VRHM 27 juni 2017

Besluitvormend
Dhr. Visser voorziet agendapunt B.1. en B.2. van een korte mondelinge toelichting.
B.1.

Jaarstukken 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat
programma GHOR
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit onderstaande drie punten met een positief advies ter finale
vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden:
• Voorliggende jaarstukken 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB;
• Handhaving bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’en’ met een plafond van
€ 150.000 voor de periode 2019-2023;
• Toevoeging resultaat programma GHOR van € 52.000 aan de bestemmingsreserve
‘Instroom nieuwe OvDG’en’.

B.2.

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB
Er zijn geen opmerkingen.
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Bijgevoegde ontwerpprogramma begroting 2020 en meerjarenramingen programma
GHOR en deelprogramma IZB vast te stellen en deze te voorzien van een positief
advies aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

Informatief
B.3.

Ontwerp-Programmabegroting 2020 VRHM
Vanuit de vergadering komen diverse geluiden naar voren waaruit blijkt dat men zich
afvraagt of 7,3% onder de Cebeonnorm haalbaar is. Ook laten een aantal burgemeesters
een kritisch geluid horen over de rol van de werkgroep financiën.
Dhr. Visser is, ondanks deze kanttekeningen, blij met de voornamelijk positieve
uitspraken van de collega’s over de ontwerpprogrammabegroting.
Hij licht de rol en de toekomstige rol van de werkgroep financiën nader toe en deelt dat
deze steun geniet vanuit de raden.
Gestelde vragen zijn, voor zover mogelijk, afdoend beantwoord. Wel blijft er behoefte aan
herijking bestaan om eventuele verrassingen zo goed als mogelijk uit te sluiten.
De hier afgegeven signalen zullen worden meegenomen.
Dhr. Zuidijk spreekt zijn dank uit voor alle steun die zojuist voor deze begroting is
uitgesproken en dankt tevens de DB-leden die zich hebben ingespannen voor dit niet
eenvoudige traject. De vervolgstap wordt een nieuw beleidsplan 2020 – 2023 met een
financiële paragraaf. Dit plan moet er in voorzien dat men de komende 4 jaar rust ervaart
op de geformuleerde voornemens.

B.4.

Quarantainelocatie Hollands Midden bij infectieziekte uitbraak
Er zijn geen opmerkingen.

B.5.

Werkplan 2019 Oranje Kolom
Er zijn geen opmerkingen.

B.6.

Korpswerkplan 2019 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
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B.7.

Tijdelijk vervangend materieel brandweer
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Bijzondere aandacht voor het IFV-certificeringstraject
De Operationeel Leiders, Leiders CoPI en de Algemeen Commandanten Bevolkingszorg
van de crisisorganisatie VRHM brengen een bezoek aan het Algemeen Bestuur. In de
achterliggende periode hebben deze functionarissen een IFV-certificeringstraject
succesvol afgerond. De diploma-uitreiking heeft plaatsgevonden tijdens deze vergadering
waarna van de gelegenheid gebruik gemaakt is nader kennis te maken.

Sluiting
De vergadering sluit om 15.30 uur
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3. Besluitenlijst

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2018
2019/B01

Veiligheidsregio

Jaarstukken 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat programma GHOR

18-04-2019

Het Algemeen Bestuur besluit onderstaande drie punten met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden
aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden:
•
•

2019/B02

Veiligheidsregio

Voorliggende jaarstukken 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB;
Handhaving bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’en’ met een plafond van € 150.000 voor de periode
2019-2023
• Toevoeging resultaat programma GHOR van € 52.000 aan de bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’en’.
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Bijgevoegde ontwerpprogramma begroting 2020 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma
IZB vast te stellen en deze te voorzien van een positief advies aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

18-04-2019

3. Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2018

AB

124 22-022018

Ag. Onderwerp
Rondvraag

4

Omschrijving actie

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het
nieuwe organisatieplan.
Begrotingsuitgangspunten Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
2019 VRHM
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond.

Verantw.

Status

AB

H. Zuidijk

In behandeling

19-09-2019

H. Zuidijk

In behandeling

19-09-2019

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

4.

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
:
Korte inhoud :

Voorstel:

Veiligheidsberaad, J.A.H. Lonink, portefeuillehouder RemBrand
9 april 2019
Aanbieding rapport Gebiedsgerichte opkomsttijden.
Op 12 juni 2015 heeft het Veiligheidsberaad het rapport ‘Brandveiligheid is
coproductie’ vastgesteld. In navolging daarop is door het Veiligheidsberaad de
opdracht gegeven om een alternatieve benaderingswijze te ontwerpen voor de
huidige wettelijke opkomsttijden (objectgericht), zoals die zijn vastgelegd in artikel
3.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s, met als doel de brandveiligheid in
Nederland verder te verbeteren.
De afgelopen jaren is, met draagvlak bij vakbonden en vakorganisaties, gewerkt
aan een systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden, waarmee meer recht
kan worden gedaan aan de huidige praktijk. Dit resultaat staat beschreven in het
rapport Gebiedsgerichte opkomsttijden. Het project gebiedsgerichte
opkomsttijden, als onderdeel van het programma RemBrand, had als beoogd
resultaat de ontwikkeling van een systeem van gebiedsgerichte opkomsttijden,
ondersteund door een uniforme methodiek en daarop gebaseerde
dekkingsplannen. De systematiek stelt het bestuur in staat keuzes te maken,
besluiten te nemen over (de organisatie van) de brandweerzorg en hierin
transparant en gemotiveerd haar ambitieniveau te bepalen. De landelijke
systematiek voor gebiedsgerichte opkomsttijden is een betrouwbaar instrument
dat inzicht geeft in prognose en realisatie van gebiedsgerichte opkomsttijden,
inclusief de motivatie van afwijkingen en flankerend beleid. Het systeem kan de
basis zijn om de huidige objectgebonden opkomsttijden in het Besluit
veiligheidsregio’s te vervangen door de voorgestelde gebiedsgerichte
opkomsttijden. Het Veiligheidsberaad heeft derhalve de minister van Justitie en
Veiligheid opgeroepen om deze systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden
en de uitwerking ervan te verwerken in het Besluit veiligheidsregio’s. Het
Veiligheidsberaad heeft ingestemd met deze systematiek en de Raad van
Brandweercommandanten heeft uitgesproken na de besluitvorming door het
Veiligheidsberaad met deze systematiek aan de slag te willen gaan.
Het bestuur kan een voorstel tegemoet zien voor het opstellen van een nieuw
dekkingsplan, in lijn met de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden.

6.

1. Samenvatting voorstel
Op 14 juni 2019 was de vergadering van het Veiligheidsberaad.

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

Vergadering Veiligheidsberaad
14 juni 2019
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Strategie en Beleid,
Peter Kessels
27 juni 2019

6.

Bijlage(n):

2

H. Lenferink (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
Op 14 juni jl. was de vergadering van het Veiligheidsberaad. De agenda en de concept-besluitenlijst
zijn bijgevoegd. De voorzitter zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur een mondelinge
toelichting geven.
Data vergaderingen Veiligheidsberaad 2019
7 oktober 2019
overleg Veiligheidsberaad – minister JenV

4. Bijlagen
1.
2.

Agenda Veiligheidsberaad d.d. 14 juni 2019
Concept-besluitenlijst Veiligheidsberaad d.d. 14 juni 2019

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij Peter Kessels.

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 14 juni 2019, 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 te Utrecht

Onderwerp

Mondeling/bijlage

1.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda

Mondeling
Bijlage

2.

Vaststelling conceptverslag 14 december 2018
Vaststelling reactiematrix Veiligheidsberaad maart 2019

Bijlagen

Ter besluitvorming
3.

Benoeming portefeuillehouder Brandweer Veiligheidsberaad

Bijlagen

Toelichting door de wnd. voorzitter, de heer (Henri) Lenferink
4.

Vrijwilligheid:
> Resultaten onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers
> Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
> Stand van zaken programma vrijwilligheid

Bijlagen

Toelichting door de voorzitter Brandweerkamer, de heer (Paul) Depla, en
de portefeuillehouder Vrijwilligheid, de heer (Marco) Out
5.

Uitwerking ‘Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises’

Bijlagen

Toelichting door de portefeuillehouders, de heren (Theo) Weterings en
(Maarten) Houben

Ter bespreking
6.

Rapport ‘Bouwen aan vertrouwen’, Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bijlagen

Toelichting door mevrouw (Femke) Halsema
7.

Financiële verdeelsleutel bijdrage regio’s gemeenschappelijke taken

Bijlagen

Toelichting door de wnd. voorzitter, de heer (Henri) Lenferink

Ter informatie
8.

Correspondentie:
> Ingekomen en verzonden stukken Veiligheidsberaad
> Memo overleggen en brieven Tweede Kamer

9.

Rondvraag en sluiting

Bijlagen

1/2

Voorstellen stille procedure

Reactietermijn

Rapportage Visitatie in de veiligheidsregio – rode draden visitaties 2014-2018

15 juli 2019

Verlenging programma ‘Transitie naar de LMO Brandweer en Multi-opschaling’

Afgerond

Vergaderdata Veiligheidsberaad 2019
> Maandag 7 oktober 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, locatie Utrecht
> Vrijdag 13 december 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, locatie Utrecht
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Besluitenlijst
Veiligheidsberaad
Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 14 juni 2019, 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 te Utrecht

Onderwerp
1. Opening en mededelingen
Vaststelling agenda

Geen opmerkingen.

2. Vaststelling conceptverslag 14 Deze documenten zijn vastgesteld.
december 2018
Vaststelling reactiematrix
Veiligheidsberaad maart 2019

Ter besluitvorming
3. Benoeming portefeuillehouder De heer Kolff is voor een periode van drie jaar benoemd als
Brandweer Veiligheidsberaad portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad.
4. Vrijwilligheid:
> Resultaten onderzoek
rechtspositie
brandweervrijwilligers
> Uitstel Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren
> Stand van zaken
programma vrijwilligheid

4.1 Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers
Het Veiligheidsberaad:
> Onderschrijft dat - op basis van de notitie van Verburg - de
huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij
de brandweer binnen het bestaande juridische kader niet
behouden kan blijven;
> Verzoekt de portefeuillehouder Brandweer om samen met de
Brandweerkamer en het ministerie van JenV te onderzoeken op
welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden
vormgegeven, zodanig dat de vrijwilligers nadrukkelijk en
fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten. Dit
wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de vergadering van
het Veiligheidsberaad op 13 december 2019.
4.2 Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
> Het Veiligheidsberaad verzoekt de Brandweerkamer om een
advies voor te leggen over een publiekrechtelijke regeling die de
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s
regelt, tenminste voor de periode waarin de uitzondering op de
Wnra van kracht is.
> Bij voorkeur wordt dit advies aan het Veiligheidsberaad op 7
oktober 2019 voorgelegd, maar niet later dan in de vergadering
van 13 december 2019.

5. Uitwerking ‘Gezamenlijke
aanpak bij ongekende crises’

Het Veiligheidsberaad heeft:
> Ingestemd met het plan van aanpak ‘Gezamenlijke aanpak bij
ongekende crises’ (bijlage a), inclusief het financieringsvoorstel;
> Besloten om een budget á €87.200 beschikbaar te stellen uit het
werkbudget Veiligheidsberaad;
> De minister van Justitie en Veiligheid te verzoeken om een
bijdrage te leveren in de vorm van cofinanciering á € 87.200.
> Aan de bestuurlijke doorleefsessie nemen de heren Weerwind,
Out, Lamers, Schelberg, Hamming en Mikkers deel.
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Ter bespreking
6. Rapport ‘Bouwen aan
vertrouwen’, Brandweer
Amsterdam-Amstelland

De bevindingen uit het rapport Bouwen aan vertrouwen zijn
besproken. Geconcludeerd is dat er door een bestuurlijke commissie
twee thema’s uitgewerkt gaan worden, te weten:
1. De toekomst van het brandweervak (verbreding) en de
modernisering van de brandweerorganisatie. Dit betreft een
fundamentele discussie, waarbij de elementen flexiblisering
en modernisering van de brandweerorganisatie worden
meegenomen. Hiertoe wordt een (sec) bestuurlijke
commissie ingesteld. Er wordt een relatie gelegd met
denktank over differentiatie van taken (agendapunt 4.1).
De bestuurlijke commissie modernisering brandweer wordt
gevormd door de heren Kolff, Depla, Aboutaleb, Weterings
en mevrouw Halsema.
2. Gezamenlijk werkgeverschap (w.o. collectieve
arbeidsvoorwaarden).

7. Financiële verdeelsleutel
bijdrage regio’s
gemeenschappelijke taken

De beschreven lijn is helder. Geen aanvullende opmerkingen.

Ter informatie
8. Correspondentie:
Geen opmerkingen.
> Ingekomen en verzonden
stukken Veiligheidsberaad
> Memo overleggen en
brieven Tweede Kamer
9. Rondvraag en sluiting

>
>

De heer Hamming kondigt aan dat het thema LMO voor het
Veiligheidsberaad van 7 oktober wordt geagendeerd.
De heer Weerwind kondigt aan dat de thema’s ‘Gateway Review
Landelijke voorziening crisisbeheersing’ en Digitale ontwrichting’
voor het Veiligheidsberaad van 7 oktober worden geagendeerd.

Voorstellen stille procedure
Rapportage Visitatie in de
Geen opmerkingen.
veiligheidsregio – rode draden
visitaties 2014-2018
Verlenging programma ‘Transitie
naar de LMO Brandweer en
Multi-opschaling’

Geen opmerkingen.
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A.1

1. Samenvatting voorstel
Het rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel is herzien. De belangrijkste aanpassing is dat de tabel
met mogelijke incidentscenario’s is verbeterd; de scenario’s zijn nu gebaseerd op de specifieke
risico’s bij AkzoNobel. Ook de plattegrond van AkzoNobel is aangepast op basis van de scenario’s.
Zie de toelichting van het besluit voor de complete lijst van aanpassingen.
Het Algemeen Bestuur wordt in deze notitie gevraagd om het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Herziening
Rampbestrijdingsplan (RBP)
AkzoNobel

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

L. Klok
Sr. adviseur
Crisisbeheersing VRHM
MDOP
27 juni 2019

A.1

Bijlage(n):

RBP AkzoNobel

Portefeuille:

L. Spies (DB)
J.J. Zuidijk (VD)
Schriftelijke ronde AB na
termijn van ter inzage

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

Datum:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
2. In te stemmen dat het ontwerp RBP AkzoNobel, na vaststelling door het AB (27 juni 2019), ter
inzage wordt gelegd bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en de gemeente Teylingen
(Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6
weken conform wettelijke termijn) kunnen zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden
ingediend bij de VRHM.
3. In te stemmen dat na de periode van inzage het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een
schriftelijke besluitvormingsronde definitief vastgesteld wordt door het AB. Eventuele zienswijzen
komen in deze schriftelijke besluitvormingsronde aan de orde.
4. Vast te stellen dat het RBP AkzoNobel (versie 6 mei 2015 en in werking getreden op 1 september
2015) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel op 1 september 2019 in werking treedt

4. Toelichting op het besluit
Het RBP van AkzoNobel moet op basis van het Besluit veiligheidsregio’s ten minste eenmaal per drie
jaar herzien en bijgewerkt worden. De laatste versie van het RBP is in werking getreden op 1
september 2015. De termijn van drie jaar is verstreken.
Het rampbestrijdingsplan is op de volgende punten herzien:
• Algemene informatie: Het aantal aanwezige personen en de werktijden zijn geactualiseerd.
• Mogelijke incidentscenario’s: De scenario’s in de tabel zijn gebaseerd op de specifieke risico’s bij
AkzoNobel. Hiervoor is als voorbeeld de informatiekaart en het proces om daartoe te komen van

•

•
•
•
•

Draka Interfoam gebruikt. Voorheen stonden hier vijf generieke scenario’s voor BRZO bedrijven.
Dit was naar voorbeeld van de BRZO-planvorming van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
Omgevingstekening en omgevingsscan: Het gebouw waar Jeugdzorg behandelinstituut de Vaart
was gevestigd staat leeg. Het gebouw heeft nog wel de functie jeugdzorg. Dit is verwerkt. Ook is
de TenneT hoogspanningsmast nabij de parkeerplaats (niet op het terrein) van AkzoNobel
toegevoegd.
Plattegrond: De TenneT hoogspanningsmast is toegevoegd, laad- en losplaatsen zijn toegevoegd
(scenario lekkage), blauwe zone is benadrukt en gesloopte gebouwen zijn verwijderd.
Algemene aandachtspunten: De beschrijving van de rol van de DCMR t.o.v. de ODWH is
toegevoegd.
Specifieke aandachtspunten hulpdiensten, gemeente en externe partijen: De aandachtspunten
van de kolommen zijn aangescherpt.
Maatregelen watersysteem: De plattegrond van de maatregelen watersysteem is geactualiseerd.

De Algemene Wet Bestuursrecht (afdeling 3.4) is van toepassing bij de vaststelling van het RBP
AkzoNobel. Concreet betekent dit dat de definitieve versie van het RBP vastgesteld kan worden
nadat de ‘ontwerp versie’ 6 weken (1 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019) ter inzage heeft gelegen.
Daarnaast worden er eisen gesteld aan op welke wijze het RBP ter inzage gelegd moet worden en
binnen welke termijn en op welke wijze op de zienswijzen gereageerd moet worden.

5. Kader
•

•

Het RBP voldoet aan de wettelijke eisen aan een Rampbestrijdingsplan (Besluit Veiligheidsregio’s
artikel 6.1.3). Veel van de wettelijke eisen aan een Rampbestrijdingsplan zijn al beschreven in het
Regionaal Crisisplan Hollands Midden. Om herhaling te voorkomen is in het RBP de zin
opgenomen dat het RBP AkzoNobel zich beperkt tot aanvullingen op het Regionaal Crisisplan
Hollands Midden.
De Algemene Wet Bestuurrecht (afdeling 3.4) is van toepassing bij de vaststelling van het RBP
Akzo Nobel.

6. Consequenties
Financieel / Capaciteit / Materieel /Juridisch
N.v.t.
Overig:
Het RBP AkzoNobel (versie 6 mei 2015) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel op 1
september 2019 in werking treedt.

7. Aandachtspunten / risico’s
•

•

AkzoNobel Sassenheim is een BRZO-inrichting die verplicht is een Veiligheidsrapport op te
stellen. In het Veiligheidsrapport is beschreven wat de actuele veiligheidssituatie is bij de
inrichting en staat informatie over bestaande risico’s, getroffen maatregelen en mogelijke
ongevalsscenario’s. Het Veiligheidsrapport is geüpdatet en ligt bij de DCMR ter beoordeling.
Volgens de betrokken partijen is niet veel veranderd in het Veiligheidsrapport, de verwachting is
daarom dat dit ook geen invloed heeft op het Rampbestrijdingsplan. Als er toch zaken zijn vanuit
het vastgestelde Veiligheidsrapport die van invloed zijn op het RBP komen deze aan de orde in
de schriftelijke ronde na de termijn van inzage.
Het ontwerp RBP AkzoNobel wordt fysiek ter inzage gelegd bij de VRHM en bij de gemeente
Teylingen. Om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het gemakkelijk wordt
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•

gemaakt om opzettelijk een incident te veroorzaken bij AkzoNobel wordt de plattegrond van het
RBP dat ter inzage ligt onzichtbaar gemaakt.
AkzoNobel gaat eind 2019 overwegen of een vergunning aangevraagd gaat worden om
windmolens op het bedrijfsterrein te plaatsen. Als er windmolens op het bedrijfsterrein geplaatst
worden moet het RBP AkzoNobel op dit punt worden aangepast.

8. Implementatie en communicatie
•

•
•
•
•

Na vaststelling door het AB wordt het RBP AkzoNobel aangeboden aan de werkgroep MDOP. De
leden van deze werkgroep verspreiden het RBP 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 het RBP bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de
crisisteams. De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor de
implementatie en verspreiding van het RBP binnen de eigen (crisis)organisatie.
In de nieuwsbrief van de VRHM wordt een artikel geplaatst met een toelichting op het project van
de herziening van het RBP AkzoNobel en de datum van inwerkingtreding.
Na vaststelling door het AB zal het RBP gedeeld worden met de crisispartners die meegewerkt
hebben aan het RBP AkzoNobel.
In studiegids 2019 kunnen crisisfunctionarissen zich inschrijven voor een locatiebezoek aan
AkzoNobel.
In 2020 wordt een training / oefening met scenario een incident bij AkzoNobel georganiseerd.

9. Bijlagen
Rampbestrijdingsplan AkzoNobel (versie 2019) + bijlage met Overzichtkaart maatregelen
watersysteem van Hoogheemraadschap van Rijnland (versie 2019).

10. Historie besluitvorming
N.v.t.
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Rampbestrijdingsplan
Algemene informatie

Mogelijke incidentscenario’s i.h.k.v rampbestrijding

Gegevens inrichting
AkzoNobel Sassenheim (gemeente Teylingen)
Rijksstraatweg 31
2171 AJ, Sassenheim
Contactgegevens
Bij calamiteiten: Security 071-3082060
Bedrijfsactiviteiten
AkzoNobel in Sassenheim is een bedrijf dat is
ingericht voor de ontwikkeling, productie,
distributie en verkoop van verfproducten.

AKZONOBEL

Aantal aanwezige personen
Tijd
Aantal pers.
06:00-08:00
50
08:00-18:00
1400
18:00-22:00
50
22:00-06:00
6 (ma t/m do)
vr nacht + weekend 1 (beveiliging)

Scenario

Vermoedelijke loc.

Effect

Handelingsperspectief (check ook uitgebreide aandachtspunten op achterzijde)

Gebouwbrand (na
falen diverse lines
of defense)

Brand in een
productie- of
opslaggebouw (in
blauwe zone)

Rook met diverse verbrandingsproducten w.o. NOₓ,
HCN, PAK, roet, fijnstof en verbrandingsproducten
van pigmenten. Bij brand gebouw 32 kan rook
(resten van) chromaten bevatten.

•
•
•
•
•

Beschermen / koelen omliggende gebouwen. (H)OvD-B
Voor eventuele blussing is veel schuim nodig, start blussing alleen bij genoeg schuim. (H)OvD-B
Overweeg stilleggen van spoorverkeer op spoor Leiden-Haarlem i.v.m. stralingshitte. CoPI
Opvang vervuild (blus)water conform bijlage maatregelen watersysteem. CPI HHR
Aandacht in crisiscommunicatie voor angst blootstelling gevaarlijke stoffen. Comm

Overwerk op zaterdag 06:00 – 12:00

CO2-ontsnapping/
blussing

Blauwe zone (zie
plattegrond)

Hoge concentratie CO2 in blauwe zone: Kans op
verstikkingsgevaar in blauwe zone

•
•

In beginsel opstellen op minimaal 25 meter van de blauwe zone. Alle eenheden
Geen toegang tot blauwe zone zonder adembescherming. Alle eenheden

Bedrijfsbrandweer
Ma-vr van 08:00-16:30

Lekkage van bind / Laad- en losputoplosmiddel (a.g.v. ten nabij gebouw
breuk leiding)
26, 34, 36.

Er ontstaat een vloeistofplas van maximaal 8-10
m2. Als gevolg van de lekkage kan een plasbrand
of een explosief mengsel boven de plas ontstaan.

•

De bedrijfsbrandweer kan een lekkage (8-10 m2) bestrijden met eigen middelen. Er zijn alleen
laad- en los activiteiten als de bedrijfsbrandweer beschikbaar is. AkzoNobel
Mogelijk ondersteunen van bedrijfsbrandweer bij afhandeling van het incident. Alle eenheden

Omgevingstekening

•

Plattegrond AkzoNobel
Hekwerk

Woonkern Sassenheim

Woonkern Voorhout
Loopdeur

R

39a

Gemeente Teylingen
Spoorlijn Leiden-Haarlem
Spoorlijn Leiden-Amsterdam

Woonkern Warmond

55

Gemeentegrens

•

Gemiddelde hoeveelheid
aanwezige gevaarlijke stoffen:
•
Giftig 60 ton
•
Licht ontvlambaar 5500 ton
•
Bijtend / Corrosief 800 ton
•
Aquatisch schadelijk 1500 ton

•
•
•

•
•
•

AkzoNobel is gelegen in de gemeente
Teylingen, dicht tegen de gemeentegrens van
Oegstgeest
Teylingereind is een justitiële jeugdinrichting
Gebouw met functie jeugdzorg
Twee spoorlijnen, autosnelweg A44 en
provinciale weg N444
Recreatiegebied Klinkerbergerplas
Tennet Hoogspanningsmast
Vier woonkernen:
Woonkern Inwoners Afstand AkzoNobel
Voorhout
16000
800 m
Sassenheim 15000
1700 m
Warmond
5000
900 m
Oegstgeest 23000
700 m

38

Productie
Opslag ongevaarlijke stof
Overig: kantoor, laboratorium, etc.

53

32

42

B

41 R

41 L

R

43

51

Laad - los put

31

CO2 blusinst.

63

Sprinkler

35

17
19

64
10

28a

62

26a

21

16

B

28b

27

Neveningang
Innamepunt
groot water
transport

18
R

23

Schaal

11

12

13a

13b
24

A

100m

25

B
Opslag gevaarlijke stoffen
Geb.nr.
34
41L
41R

ADR klasse
Brandbaar
Giftig, Bijtend
Brandbaar

Bedrijfsbrandweer

Hoofdingang

26b

15

F

50m

De giftige stoffen zijn voor het
grootste deel vloeistoffen die zijn
opgeslagen kleine eenheden (max
200 l). Het kleine overige deel zijn
poedervormige pigmenten.
Bij de security is een actuele
gevaarlijke (BRZO) stoffenlijst
aanwezig..

58

52

54

61

E

Gevaarlijke stoffen

Blauwe zone:
mogelijk hoge
concentratie
CO2
Opslag gevaarlijke stof

45
36 33

57

Hoogspanningsmast Tennet

Omgevingsscan

34

44

Woonkern Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest

46
56

Tennisbanen

Teylingereind

Gebouw met
functie jeugdzorg

59

Hekwerk

AkzoNobel

39
47
47a

Aanvulling
Ingeterpt
Grondstof
Grondstof

Geb.nr.
39a
42
45

ADR klasse
Brandbaar
Brandbaar, Bijtend
Brandbaar, Bijtend

D

C

Rijksstraatweg

Rijksstraatweg
Aanvulling
Pgs15 container
Gereed product
Gereed product

Geb.nr.
46
47(a)

ADR klasse
Aanvulling
Brandbaar, Bijtend Gereed product
Brandbaar
Pgs15 container

Verwerking gevaarlijke stoffen
In de productiegebouwen 21, 26 a+b, 27, 28 a+b,
32, 39 en 43 worden gevaarlijke stoffen (brandbaar,
giftig en bijtend) verwerkt. In gebouw 32 worden
chromaten verwerkt en opgeslagen.

Rampbestrijdingsplan

AKZONOBEL

Algemene aandachtspunten

Aandachtspunten bronbestrijding

Aandachtspunten effectbestrijding

Bestuurlijke aandachtspunten

•

•

•

•

•

•

•

Een vertegenwoordiger van AkzoNobel neemt eventueel deel
aan CoPI (commandant bedrijfsbrandweer), ROT of (R)BT (lid
crisisteam AkzoNobel).
Hoogheemraadschap Rijnland waarschuwen bij verontreinigd
(blus)water. De Coordinator Plaats Incident (CPI) richt zich op de
waterkundige gevolgen van een incident. De CPI is te bereiken
via de GMK of 24/7 rechtstreeks via 071-3063535. Eventueel na
advies AGS.
De milieudienst DCMR waarschuwen voor advies over schade
aan milieu, informatie over AkzoNobel en ondersteunen bij de
nazorg. Piket milieudienst DCMR is te bereiken via de GMK.
Voor bouwkundige zaken is piket van de ODWH te bereiken via
de GMK.
Complexe vraagstukken over het incident in combinatie met
milieu en/of drinkwater via de vraagregisseur voorgeleggen aan
het Crisis Expert Team (CET) Milieu en Drinkwater (0886788999).

•
•

•

•

•

In de nabijheid van de gebouwen met een CO2 blusinstallatie kan
een gevaarlijke concentratie CO2 hangen (ook wanneer nog
geen daling van de O2 concentratie wordt gemeten).
Bij de portiersloge / security is een actuele gevaarlijke (BRZO)
stoffenlijst aanwezig waarin is opgenomen hoeveel en waar de
gevaarlijke stoffen zich bevinden.
Bij AkzoNobel worden toxische stoffen opgeslagen. Houd bij
verbranding van toxische stoffen rekening met veilig optreden
van hulpdiensten en verontreinigd bluswater.
Mogelijke opstelplaatsen van de CoPI-container zijn: Sportpark
Roodemolen (Roodemolenweg 10 Sassenheim), Parkeerplaats
Klinkenbergerplas (Klinkenbergerpad Oegstgeest) en buiten
werktijden de Parkeerplaats AkzoNobel.
Zoek afstemming bij de ontruiming van AkzoNobel over enerzijds
het verlaten van het bedrijfsterrein i.c.m. aanrijdende
hulpdiensten en wegafzettingen.
Contact met ProRail over het spoorvervoer en Rijkswaterstaat
over verkeer A44.

•
•
•
•
•
•

•

Zie omgevingstekening en omgevingsscan: o.a. justitiele
jeugdinrichting Teylingereind (contact 071-3055555).
Naast Teylingereind gebouw met functie maatschappelijk /
jeugdzorg. Check of gebouw in gebruik is.
Overweeg oogstverbod voor voedselgewassen en gras in
effectgebied. Overweeg inschakelen van de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit.
Overweeg om veehouders te adviseren om vee op stal te zetten
in effectgebied.
Adviseer (R)BT over afgelasten van evenementen in het
effectgebied (bijv. Klinkenbergerplas)
Overweeg een tweede CoPI voor een eventuele ontruiming van
Teylingereind.
Check de Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen bij effecten
voor Teylingereind.
Overweeg RIVM te vragen voor monstername effectgebied.

•
•

Afweging schuilen of ontruimen/evacueren t.a.v de omgeving
van AkzoNobel: eventueel complicerende factor is Teylingereind
(moeilijk verplaatsbaar) en het recreatiegebied Klinkerbergerplas
(bijvoorbeeld afgelasten evenementen).
Grote kans op een meervoudig/gecompliceerd incident, gezien
de hoeveelheid kwetsbare en publieke objecten in de omgeving.
Beeldvorming van publiek bij een incident bij AkzoNobel.
Mogelijk angst voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen vraagt
voor de juiste toon in crisiscommunicatie. Zie aandachtspunten
crisiscommunicatie.

Specifieke aandachtspunten hulpverleningsdiensten, gemeenten en externe partijen
Bevolkingszorg
•

•

Teylingereind is zelf verantwoordelijk
voor de registratie, opvang en nazorg
van ingeslotenen, eigen personeel en het
informeren van eventuele verwanten
(bijv. na evacuatie).
Zie de risicokaart voor een up-to-date
overzicht van de kwetsbare objecten in
effectgebied.

Geneeskundige zorg
•
•
•
•

•
•

Gemeenschappelijke meldkamer
•

•

•

Bij opschaling naar classificatie ‘groot’
incident bij AkzoNobel wordt
Teylingereind gewaarschuwd door de
GMK (CaCo).
In geval van een calamiteit contact
opnemen met de security (0713082060).
Informeer de omliggende
veiligheidsregio’s in geval van brand /
emissies AkzoNobel.

•

•
•

Laat je informeren over betrokken stoffen
en de aandachtspunten voor eigen
veiligheid.
GAGS vroegtijdig inschakelen
Mechanische letsel en brandwonden zijn
mogelijk bij personen binnen een straal
van 100 meter van een explosie.
Rookinhalatie inpandig beschouwen als
acuut bedreigend. Let op roetsporen in
mond- en keelholte, geschroeid haar en
wenkbrauwen. Ook na bevrijding kan nog
zwelling in het strottenhoofd optreden.
Rookinhalatie i.c.m. brandwonden is een
indicatie voor medische observatie.
Decontaminatie: bij blootstelling overleg
met GAGS en AGS.
Bij brand is inhalatie van rook buiten het
bedrijfsterrein mogelijk. Klachten kunnen
acuut maar ook uren later ontstaan.
Mensen met hart- en longaandoeningen
hebben een verhoogd risico op klachten.
Bij brand is neerslag van roet en
brandresten buiten het bedrijfsterrein
mogelijk. Overweeg maatregelen voor
consumptiegewassen, vee, speeltuinen
en overige buitenruimten.
Nazorg: Overdracht aan GGD.
Check handreiking decontaminatie (IFV).

Brandweerzorg
•
•

•
•
•

•

•

Start snel de meetplanorganisatie op.
Aandachtspunt MPL: Wanneer bij brand
in gebouw 41 onduidelijk is wat er brand
en welke giftige
verbrandingsproducten vrijkomen, kan
als handvat NOₓ gebruikt worden
vanwege de hoeveelheid
opslag stikstofhoudende stoffen.
Check handreiking decontaminatie (IFV).
Blijf bovenwinds op minimaal 25meter
van de ‘blauwe zone’ i.v.m. CO2blusinstallatie.
Hou er rekening mee dat CO2
blusgasinstallaties in werking kunnen
treden door rook via de
luchtbehandeling naar binnen te halen
van de brand in een ander gebouw of
activering 2e melder
in het brandcompartiment.
Bluswatervoorziening open water bij
voorkeur gebruiken vanuit de boezem.
Zie voor deze
innamepunten de tekening van het
Hoogheemraadschap van Rijnland
(versie A).
De DPU wordt standaard mee
gealarmeerd bij opschaling naar
middelbrand en hoger.

Politiezorg
•

•

•
•

•
•
•
•

Bij een incident zo nodig:
- de Rijksstraatweg tussen de rotonde
Oosthoutlaan en de Leidsevaart
afsluiten.
- De G.W. Sikkensweg afsluiten
Bij een groter incident mogelijk ook:
- Afrit 6 van de A44 afzetten en afkruisen.
- De Leidsevaart vanaf de Nagelbrug tot
het Postviaduct afsluiten.
Stel afhankelijk van het effectgebied een
verkeerscirculatieplan in.
Het is de verantwoordelijkheid van de
leidinggevende ter plaatse dat wordt
vasgelegd welke collega’s zijn ingezet.
Zoek afstemming met AkzoNobel over
het toelatingsbeleid.
Houd rekening met andere instanties,
zoals de Arbeidsinspectie en
Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Denk aan het inrichten van een persvak
bij een incident van enige omvang.
Houd bij brand rekening met
Grootwatertransport. Stem dit af met de
brandweer.

Crisiscommunicatie
•
•

•
•

•
•

•
•
•

De betrokken partijen maken direct afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling en de
te volgen communicatiestrategie.
De VRHM communiceert over het incident. Stem de communicatieboodschap ook af met
AkzoNobel, Hoogheemraadschap Rijnland en Teylingereind voor eenduidigheid.
Let op goede mix tussen wat of namens de burgemeester wordt gecommuniceerd en wat
namens experts. Laat experts communiceren over de inhoud.
Houd bij de duiding van de crisis rekening met beeldvorming rondom een incident bij
AkzoNobel (mogelijke angst voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen) en zorg voor de
juiste toon in communicatie. Vraag input aan GAGS en AGS
Vraag bij vrijkomen van gevaarlijke stoffen de AGS en GAGS voor een
handelingsperspectief. Denk hierbij ook een gezondheidsklachten voor de langere termijn
en bij kwetsbare groepen.
Boodschap rook: Het inademen van rook is nooit gezond. Of rook schadelijk is voor uw
gezondheid, hangt vooral af van de hoeveelheid die u inademt. En hoe langer u in de
rook staat, hoe meer u binnen krijgt. Blijf daarom altijd uit de rook.
Bij metingen van de rook kan vaak niet snel de juiste en volledige informatie worden
gegeven. Communiceer z.s.m. procesinformatie.
Zie informatiekaart Penitentiaire inrichtingen voor afspraken met Teylingereind.
Zie voor aanvullende informatie het rapport ‘communicatie over milieuincidenten’ van het
RIVM op het besloten deel van de VRHM-website.

Hoogheemraadschap van Rijnland
•
•

•
•

Let op mogelijke belasting van het watersysteem door het afstromen van verontreinigd
bluswater in open water.
Verontreinigd water bij voorkeur isoleren in plaats van verdunnen. Let bij het dichtzetten,
afdammen of compartimenteren van de watergangen op de windrichting.
Zie de tekening (versie A) in de bijlage voor de lijst met maatregelen aan het
watersysteem.
Let op de door AkzoNobel te nemen maatregelen (zie tekening versie A).

DIt Rampbestrijdingsplan is vastgesteld door Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (..2019) en treedt in werking op 1 september 2019. Dit Rampbestijdingsplan is een aanvulling op het Regionaal Crisisplan van Veiligheidsregio Hollands Midden.
Dit Rampbestrijdingsplan is in beheer bij de afdeling Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Hollands Midden, bereikbaar via crisisbeheersing@vrhm.nl
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Maatregelen uitvoeren door AkzoNobel:
Vuilwater persstation uitzetten.
HWA pompen; afsluiter dichtzetten.
Calamiteitenafsluiters dichtzetten
OB Sikkens uitzetten.
HWA pompen laaddokken uitzetten.
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Maatregelen uitvoeren door Rijnland:
Gemaal Elsgeesterpolder (Oost) uitzetten.
Duikers dichtzetten.
Tijdelijke pompinstallatie (TPI) inzetten.
Tijdelijke pompinstallatie (TPI) inzetten.
Watergang afdammen met grond.
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Nr. Maatregelen uitvoeren door Rijnland:
(met ondersteuning van AkzoNobel)
I Afsluiten van sifon.
II Schuiven van inlaat dichtzetten.
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1. Samenvatting voorstel
Afgesproken is dat veiligheidsregio’s voor hun gebied een impactanalyse overstromingen en ernstige
wateroverlast uitvoeren. Het Programma Waterveiligheid geeft hier binnen onze regio invulling aan.
Om beter grip op het thema en meer gevoel bij de verschillen in overstroming scenario’s te krijgen,
zijn er 2 pilots uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een impactanalyse Krimpenerwaard, waarbij het
(gemengde)rivierscenario is bekeken en de impactanalyse polderclusters VRHM waarbij voor 4
polders het falen van regionale keringen in kaart zijn gebracht. Door het uitwerken van deze
impactanalyses is er bij de verschillende ketenpartners meer inzicht en bewustwording met
betrekking tot de impact van overstromingen en de (keten)effecten ervan ontstaan. Bovendien ligt er
vanuit de ervaring met beide pilots de aanbeveling om samen met de (keten)partners te investeren in
digitale informatie uitwisseling.
De impactanalyses geven input voor de deelprojecten handelingsperspectief, samenredzaamheid en
risicoadvisering. Met de opgedane kennis en inzichten wil het Programma Waterveiligheid de
resultaten in Q3/4 vertalen naar de overige regionale keringen binnen het VRHM gebied. Daarna
volgt een verdieping op de impactanalyse (gemengd)rivierscenario.
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3. Toelichting
Achtergrond
Vanuit het SMWO1 is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun gebied een impactanalyse
overstromingen en ernstige wateroverlast uitvoeren. Het Programma Waterveiligheid geeft hier
binnen onze regio invulling aan.
VRHM kent gezien haar ligging de volgende water gerelateerde scenario’s:
1. Overstroming vanuit de kust/zee
2. Overstroming vanuit rivieren
3. Gemengd overstromingsscenario (zee en rivier gedomineerd)
4. Falen van regionale waterkeringen
5. Extreme regenval / clusterbuien
1 SMWO staat voor Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen,

In het overleg gremium Dijkring 14-15-44 wordt gekeken naar de waarschijnlijkheid, impact en de
maatregelen met betrekking tot het kust- en (gemengd)rivierscenario. Om beter grip op het thema en
meer gevoel bij de verschillen in overstroming scenario’s te krijgen, zijn er 2 pilots uitgevoerd.
In 2016 is de pilot impactanalyse hoogwater van de polder Krimpenerwaard gestart. Bij deze pilot is
het (gemengde) rivierscenario onder de loep genomen. De impactanalyse voor de vier hieronder
genoemde polderclusters is hierop een vervolg. Deze impactanalyse richt zich uitsluitend op het falen
van regionale waterkeringen. Het scenario extreme regenval / clusterbuien worden op dit moment
meegenomen in de gemeentelijke klimaatstresstesten, waaraan de Veiligheidsregio een bijdrage
levert.
Aanpak en uitwerking Impactanalyse Krimpenerwaard en polderclusters VRHM
De pilot Krimpenerwaard heeft in 2016 een concept risicoanalyse opgeleverd, zie bijlage. Bij de
aanpak voor de pilot regionale keringen is hier uiteraard naar gekeken. Beide analyses maken
gebruiken van de “Handreiking impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast” voor
veiligheidsregio’s2. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij de pilot Krimpenerwaard nog een
concept versie werd gebruikt aangezien de handreiking in 2016 nog in ontwikkeling was. Bovendien
zijn t.b.v. beide analyses workshops met ketenpartners georganiseerd om met elkaar de
(keten)effecten in kaart te brengen.
Er zijn ook verschillen in de uitwerking. Zo heeft de impactanalyse polderclusters VRHM een hoger
detailniveau, zijn bepaalde waarden en data naar de kennis van nu aangevuld en kan door meer
technische mogelijkheden bijvoorbeeld nu ook de 24-uur tijdsverloop van een overstroming in beeld
gebracht worden.
Doelstellingen impactanalyse polderclusters VRHM
- Inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van het VRHM gebied bij ernstige wateroverlast of
overstromingsscenario’s bij falen van regionale waterkeringen;
- Inzicht krijgen in de gevolgen die hiermee gepaard gaan voor de in het gebied aanwezige
personen, dieren, kwetsbare objecten, milieu en de vitale infrastructuur;
- Inzicht krijgen in de keteneffecten die kunnen optreden;
- Een dynamisch waterveiligheidsplan op te leveren dat benut kan worden tijdens de fase van
risicobeheersing (ruimtelijke adaptatie), crisisbeheersing en input kan bieden voor het opstellen
van een handelingsperspectief en samenredzaamheid. Bovendien is de impactanalyse input voor
de klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van het Deltaplan moeten uitvoeren.

2 Handreiking is ontwikkelt door het project Water en evacuatie
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Bij de impactanalyse clusterpolders VRHM hebben we ons op de volgende polderclusters gericht:

Cluster 2
Cluster 1

Cluster 1. Lisserbroekpolder en Rooversbroekpolder
Cluster 2. Vriesekoopschepolder en Grietpolder
Cluster 3. Uiteindsche- en Middenpolder; Polder Vierambacht,
Polder Oudshoorn-Noord; Polder Oudshoorn-Zuid, Ridderveld en
de Bijlen
Cluster 4. Polder Korte Akkeren

Cluster 3
Waarom is er voor deze polderclusters gekozen?
De gevolgen van het bezwijken van een regionale waterkering kan
per polder variëren. In grote ondiepe polders zal bij een
overstroming bijvoorbeeld enkele centimeters water komen te
Cluster 4
staan. In diepe en/of kleine polders kan dit in korte tijd enkele
meters zijn. Om deze reden is er bij de uitwerking van deze
impactanalyse voor verschillende type polders gekozen.
Bovenstaande polderclusters verschillen in grote, diepte en verhouding stedelijk/landelijk gebied en
vormen een ‘doorsnee’ van onze regio. Hierdoor kan de uitwerking van deze impactanalyses
vervolgens naar andere polderclusters worden door vertaald zodat de hele regio in kaart kan worden
gebracht.
Inhoud impactanalyses
De impactanalyse polderclusters VRHM bestaat uit een algemeen deel waarin de meest recente
(algemene) informatie m.b.t. de impact van overstromingen staan genoemd. Daarna volgt een
uitwerking van de polderclusters. Bij beide impactanalyses zijn de volgende vragen uitgewerkt:
1) Wat kan er gebeuren in het betreffende gebied?
2) Wie of wat wordt er getroffen bij welke waterdiepte?
3) Bij welke waterdiepte en na welke tijdsduur ontstaat er een probleem?
4) Welke keteneffecten kunnen optreden bij welke waterdieptes en tijdsduren?
5) Wat is de benodigde hersteltijd?
6) Hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en tijdsduren?
7) Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten/schuilen?
8) Wat zijn de pijnpunten in het gebied die nadere aandacht nodig hebben?

4. Evaluatie
Waar zijn we nu tijdens de twee afgelopen pilots tegen aan gelopen en wat hebben we van deze
pilots geleerd?
a) Impactanalyse overstromingen vraagt om een brede benadering
Uit de impactanalyses blijkt wel dat diverse effecten en domino-effecten er voor zorgen dat zelfs
een relatief kleinschalige overstroming een flinke impact heeft. Daarbij is het effectgebied vaak
groter dan het brongebied. Om een zo compleet mogelijk beeld van deze keteneffecten te krijgen,
is daarom het onderling uitwisselen van kennis en toelichting van diverse ketenpartners
essentieel. Bij de pilots heeft de Veiligheidsregio vanuit haar rol de verschillende ketenpartners bij
elkaar gebracht, kennis gebundeld en gezorgd dat er gezamenlijke duiding gegeven werd. Dit is
een rol die de veiligheidsregio goed past.
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b) Bewustwording risico’s
Een subdoelstelling van de pilot was het creëren van bewustwording bij diverse (keten)partijen.
Bewustwording m.b.t. de gevolgen van overstromingen maar ook de noodzaak om bij dit dossier
samen te werken. De multidisciplinaire workshops die door VRHM aan de start van de analyse
voor alle netwerkpartners zijn georganiseerd, hebben hier zeker aan bijgedragen. Iedere
deelnemer gaf bij de evaluatie aan geleerd te hebben en informatie mee terug naar de eigen
organisatie te nemen.
c) Uitwisseling digitale informatie
Voor het opstellen van beide analyses wordt de nodige data uitgewisseld, gebundeld en
geïnterpreteerd. Aangezien deze data vanuit meerdere bronnen komt, is dit niet altijd eenvoudig.
Bij de analyse Krimpenerwaard werd nog gesproken over het ontwikkelen van de database
‘waterviewer’, die dit eenvoudiger zou moeten maken. Waterviewer is echter niet echt van de
grond gekomen, wel zijn er andere partijen hierop door gegaan. Zo heeft Hoogheemraadschap
Rijnland (HHR) de afgelopen periode flink geïnvesteerd in de kwaliteit van digitale
informatievoorziening. Sinds begin 2019 is binnen HHR het “Tygron Geodesign Platform”
beschikbaar. Via deze software worden op basis van GEO data, analysemethoden en
rekenmodellen de reikwijdte van overstromingen 3-D in beeld gebracht. Zowel de vorm (beelden
zeggen meer dan 1000 woorden) als de onderliggende data hebben een verdieping aan de
impactanalyse polderclusters VRHM gegeven. De licentie voor het gebruik van het platform ligt bij
HHR. VRHM moet voor het opstellen van het rapport weer ‘platte’ kaarten gebruiken. Dit maakt
het rapport qua vorm minder dynamisch dan we zouden willen én technisch mogelijk is.
Willen we de (impact)analyses door kunnen ontwikkelen, is de grote wens dat data van
(keten)partners aan de data van het Hoogheemraadschap gekoppeld gaat worden. Denk aan de
locatie van belangrijke (vitale)infrastructuur en objecten. Op landelijk niveau wordt via het project
Geo4OOV al gewerkt aan het creëren van een “GEO magazijn’ waarin verschillende data wordt
opgeslagen. Door koppeling van deze data kunnen ook de keteneffecten eenvoudig(er) dynamisch
in beeld gebracht worden. Dit is zowel in de koude, warme als lauwe fase van grote meerwaarde.
Dit vraagt echter wel van de veiligheidsregio en partners verdere (financiële) investeringen.
Digitale informatie uitwisseling tussen partners is één van de thema’s die ook vanuit het nieuwe
Regionale Beleidsplan opgepakt gaat worden.
d) WAVE2020
De verschillende Nutsbedrijven worden op dit moment per veiligheidsregio gevraagd input te
leveren aan de regionale impactanalyses. Nutsbedrijven geven aan hier niet voldoende capaciteit
voor te hebben. Bij beide pilots hebben de partners ieder naar vermogen een bijdrage geleverd
(gesprekken, informatie, vragen per mail beantwoord, etc.). Vanuit het Project WAVE2020 wordt
gewerkt aan een meer centrale uitvraag richting Nutsbedrijven. Voor het vervolg van de
impactanalyse zal dit dan ook, naar het zich laat aanzien, minder knelpunten opleveren. Inmiddels
hebben de drinkwaterbedrijven bijvoorbeeld een gezamenlijke rapport 3 met de gevolgen van
overstromingen opgesteld. Ook binnen de elektriciteit- en telecomsector wordt dit nu opgepakt. De
resultaten hiervan worden medio 2019 verwacht. Deze informatie is overigens ook goede input
voor de klimaatstresstesten die gemeenten moeten uitvoeren.

3 RIVM rapport 2018-0171 De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening
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e) Dynamisch document
Bij de uitwisseling van (digitale) informatie hebben we al iets gezegd over de dynamische vorm
van de impactanalyses. Daarnaast vraagt ook de achterliggende data waarop de analyse is
gebaseerd aandacht. Veel data, denk aan locatie infra, aantal inwoners, dieren, zijn aan
verandering onderhevig. Willen we deze data up to date houden en zo ja, hoe dan we dat? Ook
hier moet bij het vervolg van de impactanalyses naar gekeken worden.
f) Analyse op hoofdlijnen vs detail
Door het volgen van de handreiking is met name bij de impactanalyse polderclusters VRHM een
vrij gedetailleerd beeld ontstaan. Een goede vingeroefening dus. Maar naast het feit dat het teveel
tijd en capaciteit zou vragen om dit op dezelfde wijze voor ieder poldercluster in de regio te doen,
schiet een hoog detailniveau ook het doel voorbij. Een te hoog detailniveau biedt, naar onze
mening, geen meerwaarde voor de duiding voor de vervolgprojecten handelingsperspectief,
samenredzaamheid en risicoadvisering. Ook op hoofdlijnen valt heel goed een conclusie te
trekken over de impact bij het falen van regionale keringen.

5. Implementatie en communicatie
Vervolg impactanalyse
De impactanalyse polderclusters VRHM geeft voldoende input voor de deelprojecten
handelingsperspectief, samenredzaamheid en risicoadvisering. Dit zal dan ook dit jaar nog door het
programma Waterveiligheid worden opgepakt. In het deelproject handelingsperspectief zal gekeken
worden wat het meest optimale handelingsperspectief is voor de verschillende clusterpolders
(evacuatiestrategie). Het deelproject samenredzaamheid levert een risico- en crisiscommunicatieplan
op. Het deelproject risicoadvisering bekijkt in hoeverre er ruimtelijke aanpassingen mogelijk zijn in het
gebied om de effecten van een overstroming te verkleinen. De gemeenten die binnen de pilots vallen
zijn via de betrokken MOV’er over de uitkomsten van de analyse en het vervolgtraject geïnformeerd.
Daarnaast wil het programma Waterveiligheid prioriteit geven aan het in kaart brengen van de overige
regionale waterkeringen in de regio, zodat we hier verder op door kunnen pakken. De resultaten van
de impactanalyse kunnen namelijk naar verwachting goed door vertaald worden naar andere
polderclusters. Dit vraagt wel eerst om het ‘fine tunen’ van de impactanalyse op de data die we echt
nodig hebben. Daarna volgt een verdieping van de impactanalyse (gemengd)rivierscenario.
De planning ziet er tot eind van dit jaar als volgt uit:
Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt

Nov

Dec

Jan
2020

Impactanalyse pilot
polders
Handelingsperspectief
pilot polders
Samenredzaamheid
pilot polders
Impactanalyse reg.
keringen totaal
Risicoadvisering
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Themasessie AB
In het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio is aangegeven dat de impactanalyse hoogwater ook
interessant is voor Colleges (wethouders), dijkgraaf en defensie. Afgesproken is hier een aparte
themasessie in het AB voor te organiseren. Er wordt bekeken hoe deze themasessie verder vorm te
geven.

6. Bijlagen
- Risicoanalyse Krimpenerwaard 2016
- Impactanalyse overstromingen polderclusters VRHM, d.d. 07 mei 2019
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Inleiding
Voor u ligt de conceptversie van de Risicoanalyse Krimpenerwaard bij hoogwater. De Krimpenerwaard
is gekozen als pilotpolder om risicofactoren en keteneffecten bij hoogwater in beeld te brengen. De
Krimpenerwaard dient als voorbeeld voor de andere polders in Hollands Midden. Na het afronden van
de risicoanalyse in deze pilotpolder worden de risico’s en keteneffecten in de overige polders binnen
de regio Hollands Midden op dezelfde manier inzichtelijk gemaakt.
In deze risicoanalyse wordt regelmatig verwezen naar de ‘waterviewer’, waarmee risico’s en
keteneffecten door middel van kaartmateriaal verduidelijkt worden. Deze waterviewer is nog in
ontwikkeling.
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1. Wat kan er gebeuren in welke gebieden?
In de Krimpenerwaard kunnen zich de volgende scenario’s voordoen:
Scenario
1: Extreme regenval
2: Overstroming vanuit IJssel
3: Overstroming vanuit Lek (zee gedomineerd)
4: Overstroming vanuit Lek (rivier gedomineerd)

Waterdiepte
< 20 cm
0,5-1.5 m
>2m
>2m

1: Extreme regenval: Kan zeer lokaal plaatsvinden, daardoor een hoge mate van
onvoorspelbaarheid.
2: Overstroming vanuit IJssel: Water blijft niet staan, maar stroomt uiteindelijk weer terug (het is een
uitdijende golf van enkele decimeters). Hierdoor een korte hersteltijd.

Overstroming vanuit de IJssel
Bovenstaande afbeelding is op te vragen via LIWO (www.basisinformatie-overstromingen.nl). In de
afbeelding wordt een doorbraak vanuit de IJssel weergeven.
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3: Overstroming vanuit Lek (rivier gedomineerd) 1: Kan plaatsvinden door hoge waterstanden in de
rivier, mogelijk vanuit Alpen. Hierdoor langer van te voren te voorspellen, maar daadwerkelijk
doorbreken of niet blijft hoge mate van onvoorspelbaarheid. Dit scenario heeft een grote impact,
doordat het water blijft instromen, zolang de bres (locatie waar de dijk doorbreekt) niet wordt hersteld.

Overstroming bij Lopik
Bovenstaande afbeelding is op te vragen via LIWO. In de afbeelding wordt de maximale waterdiepte
aangegeven bij een overstroming bij Lopik.
4: Overstroming vanuit Lek (zee gedomineerd)1: Kan plaatsvinden door bijvoorbeeld westerstorm
met hoge waterstanden. Hoge mate van onvoorspelbaarheid. Daarbij ook zeer waarschijnlijk dat een
veel groter gebied (dijkring 14) wordt getroffen dan alleen de Krimpenerwaard/dijkring 15. In
tegenstelling tot vanuit land, betreft het nu zout water, wat zorgt voor een langere hersteltijd.

Overstroming bij Lekkerkerk
Bovenstaande afbeelding is op te vragen via LIWO. In de afbeelding wordt de maximale waterdiepte
weergeven bij een overstroming bij Lekkerkerk.

1

De grens voor de scenario’s rivier of zee gedomineerd ligt bij Schoonhoven.
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2. Welke partners zijn betrokken geweest bij de risicoanalyse?
De onderstaande partners zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de risicoanalyse:
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
- Drinkwater (Oasen & Dunea)
- Elektra (Stedin)
- Rijkswaterstaat
- Gas (Stedin)
- Telefonie (T-Mobile)
- Omgevingsdienst Midden-Holland
- Provincie Zuid-Holland
- Gemeente Krimpenerwaard
- Gemeente Krimpen a/d IJssel
- Defensie

3. Wie of wat wordt er getroffen bij welke waterdieptes?
Bij hoogwater worden de volgende personen, dieren, objecten of vitale infrastructuur getroffen:
a) Personen:
Op 1 januari 2016 bedraagt het aantal inwoners per kern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammerstol: 1579
Bergambacht: 6868
Berkenwoude: 1666
Gouderak: 2637
Haastrecht: 4026
Krimpen aan de Lek: 6546
Lekkerkerk: 7722
Ouderkerk aan den IJssel: 5647
Schoonhoven: 12175
Stolwijk: 5135
Vlist: 643
Totaal: 54644

Bij een overstroming in de Krimpenerwaard, zoals weergeven in de scenario’s bij vraag 1, wordt de
gemeente Krimpen aan den IJssel, dat deel uitmaakt van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
(VRR), ook getroffen. Krimpen aan den IJssel heeft ruim 29.000 inwoners. Bij de verschillende
scenario’s moet rekening gehouden moeten worden met deze groep mensen.
Bij de scenario’s van een overstroming vanuit de Lek beperkt de hoge waterstand zich niet tot de
Krimpenerwaard, maar overstroomt ook de Lopikerwaard. De Lopikerwaard ligt ten oosten van de
Krimpenerwaard en behoort tot de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De Lopikerwaard telt ruim 14.000
inwoners.
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b) Dieren:
- Veehouderijen
Het aantal veehouderijen in de Krimpenerwaard en de hoeveelheid vee in het gebied zal opgevraagd
worden via de LTO.
c) Kwetsbare objecten:
In de waterviewer zijn kaartlagen op te vragen waarin de volgende kwetsbare objecten zijn
weergeven:
- Gebouwen met een gezondheidsfunctie
- Gebouwen met een woonfunctie voor zorg
- Kinderdagverblijven
- Cultureel erfgoed
d) Vitale infrastructuur:
- Drinkwater: zie informatiekaart uitval drinkwater
- Telecommasten
- 380KV station van TenneT in Krimpen aan de Lek
- Afvalzuiveringsinstallaties
- Gemalen van het waterschap
e) Gevaarlijke stoffen:
- BRZO-bedrijf Dekker Tankopslag, Ouderkerk a/d IJssel
Aqua toxische stoffen aanwezig. Uitstroom van deze stoffen kan leiden tot ernstige milieuschade (zeer
giftig voor in het water levende organismen).
- Propaantanks aanwezig bij agrarische bedrijven in het gebied.
f) Buisleidingen:
In de waterviewer is een kaartlaag op te vragen met daarin hogedruk buisleidingen waar gevaarlijke
stoffen door worden vervoerd.
Waterleidingen van Oasen en Dunea zijn ook op te vragen via de waterviewer.
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4. Welke keteneffecten kunnen optreden bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en
tijdsduren?
De volgende keteneffecten kunnen optreden bij hoogwater in de Krimpenerwaard. Deze keteneffecten
kunnen gevolgen hebben zowel binnen het gebied als buiten het gebied.

Drinkwater

Elektra

Gas

Binnen het gebied
-Uitval van twee belangrijke
waterwinlocaties van Oasen bij
ongeveer 10 cm water. Dit heeft
grote gevolgen voor de
drinkwaterzuivering in de
Krimpenerwaard en andere delen
binnen en buiten de regio (zie
informatiekaart uitval drinkwater).
-Uitval bij 50 cm water. Dit heeft
gevolgen voor de
elektriciteitsvoorziening in het
gebied, bijvoorbeeld communicatie.

Buiten het gebied
-Wanneer het voorzuiveringsstation
van Dunea in Bergambacht uitvalt,
heeft dit gevolgen voor: Hillegom,
Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen,
Noordwijk, Oegstgeest, Katwijk,
Leiden, Voorschoten, Zuidplas en een
klein deel van de gemeente Alphen a/d
Rijn.
-Wanneer het 380 kV station van
TenneT in Krimpen aan den IJssel
getroffen wordt, kan dit leiden tot
stroomuitval in grote delen van de
randstad.

-Gaspompen werken op stroom. Bij
stroomuitval werken de pompen
van gas niet.
- Bij water in de gasleiding is er een
lange hersteltijd.

Riolering
Wegennet

Telecommunicatie

-Wegen zijn bij 20 cm niet meer
begaanbaar. Ook voor hulpdiensten
is het gebied moeilijk/niet te
bereiken bij 20 cm water.
-Evacuatie lastig i.v.m. de
onbegaanbare wegen.
- Bij uitval van stroom werken
zendmasten gemiddeld nog een
uur. Mogelijk geen bereik door
overbelasting van de zendmasten.
-Uitval van telefonie heeft, buiten
de gevolgen voor de bewoners, ook
gevolgen voor de telecommunicatie
van en tussen hulpdiensten
(telefonie, C2000).

-Wegen zijn moeilijk/niet begaanbaar
bij 20 cm water. Hulpdiensten kunnen
het gebied moeilijk/niet bereiken.

De effecten van de partner Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waarin o.a.
de gemalen aan bod komen, volgen nog.

5. Wat is de benodigde hersteltijd?
De hersteltijd van het gebied betreft de tijd tussen het moment dat het water uit het gebied is tot aan
het moment dat het gebied weer leefbaar is. De hersteltijd bij de verschillende scenario’s is:
1)
2)
3)
4)

Extreme regenval: < 72 uur
Overstroming vanuit IJssel: 72 uur tot één week.
Overstroming vanuit Lek (zee gedomineerd): > 1 week
Overstroming vanuit Lek (rivier gedomineerd): > 1 week
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6. bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en na welke tijdsduur ontstaat er een
probleem? En hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en
tijdsduren?
Scenario
Extreme regenval
Overstroming vanuit IJssel
Overstroming vanuit Lek (zee gedomineerd)
Overstroming vanuit Lek (rivier gedomineerd)

Leefbaarheid
Overlast
Met noodmaatregelen enige tijd overleven
Onleefbaar
Onleefbaar

Onderstaande tabel is terug te vinden in handreiking Impactanalyse ernstige wateroverlast en
overstromingen voor veiligheidsregio’s (bijlage 10).
•
•
•

Geel (categorie A): het gebied waar mensen overlast kunnen ervaren maar geen sprake is
van een onleefbare situatie.
Oranje (categorie B): Het gebied waar mensen (al dan niet door het treffen van
noodmaatregelen) enige tijd kunnen overleven.
Rood (Categorie C): het gebied waar sprake is van een onleefbare situatie.
Overlast

Waterdiepte
Uitval drinkwater
Uitval elektriciteit
Uitval gas
Uitval riolering
Uitval wegennet (o.a.
i.v.m. bevoorrading)
Uitval
internet/telefonie

Onleefbaar

(Categorie A)
< 20cm
< 24 uur
< 72 uur
< 72 uur
< 72 uur
< 72 uur

Met
noodmaatregelen
enige tijd overleven
(Categorie B)
20 cm – 2m
24 uur – 1 week
72 uur – 1 week
72 uur – 1 week
72 uur – 1 week
72 uur – 1 week

> 4 uur

n.v.t.

n.v.t.

(Categorie C)
> 2m
> 1 week
> 1 week
> 1 week
> 1 week
> 1 week

Op basis van de gekozen scenario’s kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Het scenario extreme regenval wordt in categorie A ondergebracht, wat inhoudt dat er overlast wordt
ondervonden van het hoge water.
Een overstroming vanuit de IJssel, waarbij het water tot 1,5 m hoog komt te staan, wordt
ondergebracht in categorie B, waarbij er met noodmaatregelen enige tijd (tot één week) te overleven
is.
Een overstroming vanuit de Lek, zowel rivier als zee gedomineerd, kan in categorie C worden
ondergebracht. Dit houdt in dat het gebied onleefbaar is.
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7. Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten/schuilen?
Horizontale evacuatie
De N210 en N207 liggen iets hoger dan gemiddeld in de polder. Deze blijven beperkt langer
begaanbaar. Opmerking hierbij is dat hulpdiensten deze wegen ook zullen gebruiken. Wegen blijven
voor personenauto’s tot 20 cm water begaanbaar. Militaire voertuigen kunnen rijden bij 50-80 cm
water.
Verticale evacuatie
In de onderstaande afbeelding is een kaart uit LIWO weergeven met droge verdiepingen in
Schoonhoven. Voor het hele gebied geldt dat er voornamelijk in de woonkernen droge verdiepingen
zijn. Buiten de woonkernen zijn droge verdiepingen in mindere mate aanwezig. Bij hoogwater is er
geen water en/of elektriciteit en is schuilen dus slechts voor een beperkte tijd mogelijk.

Droge verdiepingen in Schoonhoven.
Voor evacuatiestrategieën zie vraag 9 t/m 12.
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8. Wat zijn de pijnpunten in hoog water gebied die nadere aandacht nodig hebben?
Bij 2 van de vier scenario’s wordt het gebied voor langere tijd onleefbaar. Hierbij zijn in het gebied
weinig geschikte plaatsen om te schuilen en hebben de toegangswegen tot het gebied een beperkte
capaciteit. Bij een overstroming is het van belang dat vroegtijdig het handelingsperspectief naar de
bewoners kenbaar wordt gemaakt zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden.
In en nabij het gebied bevinden zich een aantal vitale objecten die bij (langdurige) uitval grote
gevolgen hebben voor het gebied en de omgeving:
- 380kV Station van TenneT in Krimpen aan den IJssel.
- Twee waterwinlocaties van Oasen.
Het is van belang om deze objecten nader te analyseren (aan de hand van meerlaagsveiligheid):
welke maatregelen kunnen hiervoor getroffen worden, zodat deze minder snel uitvallen ofwel zodat de
keteneffecten beperkt blijven. Daarbij is de vitale infrastructuur van het waterschap nog niet
meegenomen in de analyse. Ook dit dient nog nader geanalyseerd te worden.
De Krimpenerwaard kenmerkt zich door een groot aantal veehouderijen. Hiervoor dient nader
geanalyseerd te worden of evacuatie haalbaar is, en wat hiervan de gevolgen zijn. Dit is van belang
om te kunnen bepalen wanneer besloten moet worden tot eventuele evacuatie, om dit nog mogelijk te
maken.
Tot slot dient het reddingpotentieel nader geanalyseerd te worden. Doordat het personeel van
gemeenten en hulpverleningsdiensten zelf ook wordt getroffen, is dit binnen het gebied in eerste
instantie minder.
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STAPPEN 9 T/M 12 MOETEN NOG WORDEN UITGEWERKT.

9. Welke partners zijn nodig voor het bepalen van de handelingsperspectieven?
De volgende partners kunnen nodig zijn om het handelingsperspectief te bepalen:
Schuilen
Gemeenten (bevolkingszorg)
GHOR (Zorgcontinuïteit
Terugkeer eigen woning/verblijfplaats
Gemeenten (bevolkingszorg)
GHOR (zorgcontinuïteit)
Preventief evacueren
Gemeenten (wegbeheerder)
Provincies (wegbeheer)
Waterschappen (wegbeheerder)
Politie
GHOR
Ambulancediensten
Defensie
LOCC
Vervoersbedrijven
Redden
Politie
GHOR
Ambulancediensten
Defensie
Rode Kruis
Reddingsbrigade
LOCC
Vervoersbedrijven

10. Wat is het resultaat van de uitgevoerde Impactsanalyse?
Op basis van de waterhoogtes bij de verschillende scenario’s kunnen de gebieden ingedeeld worden
in impactzones. Bij een aantal van deze impactzones is het handelingsperspectief al bekend, bij een
tweetal is het handelingsperspectief afhankelijk van de uitkomst van de analyse.
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Impactzone
overlast

Schuilen

Impactzone met
noodmaatregelen
overleven

Schuilen

Impactzone
potentieel
levensbedreigend

Afhankelijk van
uitkomst nadere
analyse

Impactzone acuut
levensbedreigend

Afhankelijk van
uitkomst nadere
analyse

Impactzone
verwoestend

Preventief
evacueren

Impactzones en handelingsperspectief

11. Welk handelingsperspectief is op hoofdlijnen het meest effectief?
Het handelingsperspectief voor de groene, gele en zwarte zones volgt uit de resultaten van de
impactsanalyse. Voor de oranje en rode zone is een nadere analyse nodig. Voor- en nadelen van de
verschillende handelingsperspectieven worden hierbij tegen elkaar afgewogen.

12. Welke handelingsperspectieven zijn bij nadere beschouwing uitvoerbaar?
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Waterveiligheid is al eeuwenlang een belangrijk thema in laag liggend Nederland. Vanuit de SMWO1
is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun gebied een impactanalyse hoogwater uitvoeren. Het
Programma Waterveiligheid geeft hier binnen onze regio invulling aan. In 2016 is reeds gestart met
de pilot impactanalyse hoogwater van de polder Krimpenerwaard. Deze analyse richtte zich op vooral
op de impact van (gemengde) rivierscenario’s. De impactanalyse voor de vier hieronder genoemde
polderclusters is hierop een vervolg en richt zich uitsluitend op regionale waterkeringen. Het is de
bedoeling om eind 2019 het gehele gebied VRHM m.b.t. regionale keringen in kaart te brengen.

1.2 Doelstelling impactanalyse
-

Inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van het VRHM gebied bij ernstige wateroverlast of
overstromingsscenario’s;
Inzicht krijgen in de gevolgen die hiermee gepaard gaan voor de in het gebied aanwezige
personen, dieren, kwetsbare objecten, het milieu en de vitale infrastructuur;
Inzicht krijgen in de keteneffecten die kunnen optreden;
Een dynamisch waterveiligheidsplan op te leveren dat benut kan worden tijdens de fase van
risicobeheersing (ruimtelijke adaptatie), crisisbeheersing en input kan bieden voor het opstellen
van een handelingsperspectief en samenredzaamheid. Bovendien kan de impactanalyse input zijn
voor de klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van het Deltaplan moeten uitvoeren.

1.3 Uitgangspunten
1.3.1 Overstromingstypen
Er zijn verschillende typen overstromingen:
A. Overstroming van onbeschermde gebieden (uiterwaarden etc.) langs het hoofdwatersysteem;
B. Overstroming van beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem, door het overlopen of
bezwijken van primaire waterkeringen;
C. Overstroming van beschermde gebieden langs het regionale watersysteem, door het
overlopen of bezwijken van regionale waterkeringen;
D. Overstroming van onbeschermde gebieden vanuit het regionale oppervlaktewatersysteem;
E. Overstroming van gebieden door grondwatersystemen;
F. Overstroming van gebieden door intense neerslag.
Voor deze analyse gaan we in op overstromingstype C.

Afbeelding 1 - verschillende typen overstromingen

1 Landelijke Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO)
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1.3.2 Falen van regionale keringen
Het gebied van VRHM bestaat grotendeels uit clusters van polders die worden omringd door
regionale keringen2. Regionale keringen zijn opgebouwd uit een boezemkade, polderkade en een
waterscheiding.

Afbeelding 2 – opbouw regionale keringen
De veiligheid van de regionale waterkeringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Provincie en
Waterschappen werken daarbij nauw samen. De faalkans3 wordt in het algemeen gesteld op 1:1.000
jaar. Desondanks kunnen boezemkades toch onverwachts bezwijken.
Factoren voor het bezwijken van een waterkering zijn:
- Afname stabiliteit
- Aanwezigheid van ‘niet waterkerende objecten’ als leidingen en bomen
- Kwel / piping4
- Zettingen / scheurvorming
- Botsing van schip dat uit koers raakt en kade raakt
- Verkeersbelasting (zwaar transport)
- Opzet (vandalisme, aanslag)

2 Een regionale kering of boezemkade is een dijk naast een kanaal of ander binnenwater. Deze dijken omsluiten een gebied
dat vervolgens polder wordt genoemd.
3 Per dijkvak wordt de faalkans berekend. Falen wil nog niet zeggen dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm
wordt overschreden, vanaf dat moment kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In zijn algemeenheid geldt dat er een
factor 5 tot 10 tussen falen en bezwijken zit.
4 Kwel is grondwater dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grondwaterspiegels door dijken of doorlatende
ondergrond in polders terecht komt. Dit is op zich een vrij normaal verschijnsel en komt vaak voor bij aangrenzende polders
met hoogteverschil. Piping is een specifieke vorm van kwel waarbij gronddeeltjes zoals zand met het kwelwater worden
meegevoerd. Kwel en met name piping bedreigt de stabiliteit van de dijken.
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1.3.3 Effect
Bij het effect wordt gekeken naar de gevolgen van de overstroming. Hierbij worden zowel de directe
gevolgen als de keteneffecten meegenomen. Daarnaast wordt bij de pijnpunten gekeken wat dit voor
de verschillende fasen van de veiligheidsketen betekent.
Algemene effecten
- Slachtoffers (doden, ernstig gewonden) en andere getroffenen (dieren)
- Getroffenen die lijden door gebrek aan primaire levensbehoeften zoals eten, drinken, energie,
onderdak, persoonlijke hygiëne, mobiliteit en veiligheid.
- Verstoring van het dagelijks leven door uitval maatschappelijke functies (sluiting scholen, winkels,
werk)
- Angst, woede, verlies vertrouwen in de maatschappij
- Ecologische effecten (vervuiling, dode dieren, schade aan natuur en landschap)
- Directe en indirecte economische schade
- Schade aan cultureel erfgoed
- Gevaarlijke en eventueel brandbare (vloei)stoffen die bij bedrijven opgeslagen liggen komen in het
water en in de bodem terecht.
Algemene keteneffecten5

5 Voor specifieke effecten drinkwater zie rapport “De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening”, RIVM rapport
2019-0171
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Beperken (keten)effecten
De gevolgen van een overstroming kunnen bij een dreigende overstroming worden beperkt door
mensen te waarschuwen en kwetsbare groepen te evacueren. Vitale objecten en infrastructuren
kunnen worden beschermd door het preventief afschakelen van stroom. Waar en wanneer dit wordt
gedaan is situatie afhankelijk, deze maatregel wordt eerst altijd met bevoegd gezag afgestemd.
Is er voldoende tijd dan kan het Waterschap ‘compartimenteren’, de bres dichten/beperken,
noodpompen inzetten en/of aanwezige duikers afsluiten. Bij compartimenteren wordt de dijkring in
kleinere compartimenten of dijkringen opgedeeld zodat de gevolgen van een overstroming beperkt
wordt tot een kleiner gebied.
1.3.4 Scenario’s
De impactanalyse richt zich op overstroming als gevolg van een bres in een boezemkade. Er is bij de
uitwerking van scenario’s gekozen voor het worst-case scenario. Aangezien het risico en de impact
van extreme regenval van een hele andere orde zijn, zijn deze niet meegenomen in de uitwerking van
de scenario’s.
1.3.5 Polderclusters
Bij de onderhavige impactanalyse richten we ons als vervolg op de pilot op 4 polderclusters6:
Cluster 1.
Lisserbroekpolder en Rooversbroekpolder
Cluster 2.
Vriesekoopschepolder en Grietpolder
Cluster 3.
Uiteindsche- en Middenpolder; Polder Vierambacht, Polder Oudshoorn-Noord;
Polder Oudshoorn-Zuid, Ridderveld en de Bijlen
Cluster 4.
Polder Korte Akkeren

Cluster 1

Waarom de keuze voor deze
polderclusters?
De gevolgen van het bezwijken van een
regionale waterkering kan per polder variëren.
In grote ondiepe polders zal bij een
overstroming maximaal enkele centimeters
water komen te staan. In diepe en/of kleine
polders kan dit in korte tijd enkele meters zijn.
Om deze reden is er bij de uitwerking van
deze impactanalyse gekozen verschillende
type polders onder de loep te nemen.
Bovenstaande polderclusters verschillen in
grote, diepte en verhouding stedelijk/landelijk
gebied en vormen een ‘doorsnee’ van onze
regio. Hierdoor kan de uitwerking van deze
impactanalyses vervolgens naar andere
polderclusters worden door vertaald.

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Afbeelding 3 - overzicht clusterpolders

6 Zie bijlage 1 voor overzichtskaart ligging 4 polderclusters
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1.4 Landelijke handreiking Impactanalyse
Bij het uitvoeren van de impactanalyse hoogwater wordt uitgegaan van de “Handreiking
Impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast”7. We werken in de impactanalyse de in de
handreiking genoemde vragen nader uit.

1.5 Toelichting begrippen
Bepaalde begrippen en uitleg zijn generiek voor alle polderclusters. Hieronder worden een aantal
begrippen nader toegelicht.
1.5.1 Zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur/objecten
Het zijn vooral de waardevolle en kwetsbare objecten, infrastructuur en mensen die bepalen hoe
ernstig de gevolgen van een overstroming zijn. Onder zeer kwetsbare objecten worden vanuit de
handreiking verstaan, gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, gebouwen met
een woonfunctie voor zorg en gebouwen met een celfunctie. Ook cultureel erfgoed valt hieronder.
Het gaat bij de inventarisatie vitale infrastructuur en objecten om infrastructuur en objecten die bij
uitval problemen veroorzaken in het brongebied en effectgebied. Daarnaast gaat het om objecten
binnen de infrastructuur waar zeer kwetsbare objecten of voor hulpverlening vitale objecten op aan
zijn gesloten.
1.5.2 Fatale waterdieptes
Bij de vitale infrastructuur en objecten is gekeken bij welke waterdieptes en tijdsduur in het getroffen
gebied een probleem ontstaat. Er is sprake van directe- en keteneffecten. Onderstaande aangegeven
fatale waterdieptes zijn generiek van toepassing op alle clustergebieden.
Fatale waterdieptes
Elektriciteit8

Gas
Drinkwater
ICT / Telecom

Riolering
Telecommunicatie
Wegennet

Elektriciteit blijft bij de volgende maximale waterhoogte, t.o.v. het
maaiveld, functioneren:
- 30 cm (Middenspanning en Laagspanning) bij zout water
- 100 cm (Middenspanning en Laagspanning) bij zoet water
- 250 cm Hoogspanning
Bij huizen waar stopcontacten op 30 cm hoogte zitten, valt de
stroom door aardlek uit. Het laagspanningsnetwerk kan nog wel
werken. Hoogspanningsstations zijn vaak open schakeltuinen,
waarbij de transportverbindingen op hoogte staan.
100 cm
100 cm
- Zendmasten stoppen waarschijnlijk na 1 uur uitval elektra met
zenden en ontvangen
- WAS-paal valt na ongeveer 3 uur uitval elektra uit, daarna is
alarmering via dit object niet meer mogelijk
100 cm
100 cm
Auto’s kunnen rijden tot ongeveer 20 cm.

7 De handreiking is opgesteld door het project Water en Evacuatie, versie 1.1. (23 mei 2017).
8 Op dit moment gaan alle netbeheerders na in hoeverre er sprake is van ‘kwetsbare’ gebieden die wel/niet geraakt worden bij
of door wateroverlast en de reikwijdte van dat incident. De hierboven genoemde normen zijn de tot nu landelijk afgest emde
aannames. Voor de aannames van 30 en 100 cm (zout en zoet water), loopt een praktisch onderzoek waarvan de resultaten
medio 2019 beschikbaar komen.
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1.5.3 Hersteltijd
De hersteltijd na een overstroming is uiteraard afhankelijk van de omvang van de overstroming.
Hierbij speelt ook beschikbare capaciteit (mensen, middelen en expertise) een rol. Als het water
eenmaal de polder is ingelopen, moet allereerst de bres in de boezemkade worden hersteld. Het
gebied wordt vervolgens langzaam leeggepompt en schoongemaakt. Door het wegvallen van de
waterdruk kan zowel in het direct getroffen- als in het omliggende gebied de boezemkade instabiel
worden. Ook objecten op de kering kunnen dan verzakken. Hier moet bij het herstel rekening mee
worden gehouden.
Pas als het water weg is kan er gestart worden met het herstel van de vitale infrastructuur zoals
elektra, gas, drinkwater, etc. De nutsbedrijven moeten immers bij de “assets” kunnen komen om een
inschatting te kunnen maken van de schade en reparatietijd. Daarna start het overige herstel van het
gebied. In het algemeen kan gesteld worden dat volledig herstel van een overstroomd gebied
maanden (soms wel tot 2 jaar) kan duren. Hoe kleiner het getroffen gebied en hoe minder vitale
infrastructuur er getroffen wordt, hoe sneller het herstel. In de polderclusters zal het herstel
waarschijnlijk enkele maanden zijn.
1.5.4 Leefbaarheid
Leefbaarheid is de mate waarin het getroffen gebied geschikt is om in te kunnen leven. Er wordt
daarbij gekeken naar de omvang van het (keten)effectgebied, aanwezige personen en kwetsbare
objecten hier binnen.
In de handreiking wordt het effectgebied qua onleefbaarheid in 5 zones ingedeeld:
Onleefbaar, verwoestend
Heeft het water op locatie een verwoestende
kracht? (afstand tot de bres < 200 meter)
Onleefbaar, acuut levensbedreigend
Is de waterdiepte > 1 m?
Onleefbaar, potentieel levensbedreigend
Is de waterdiepte > 20 cm binnendijks of 50 cm
buitendijks?
Onleefbaar, er is met noodmaatregelen enige
Duurt uitval van drinkwater > 24 uur of uitval
tijd te overleven
van gas, elektra of riolering > 72 uur?
Leefbaar, overlast
De impactanalyse overstromingen wordt vaak voor het gehele gebied van de veiligheidsregio
gemaakt. Bovengenoemde zone indeling wordt dan over een groter gebied verdeeld waarbij er
diverse zones te onderscheiden zijn. Deze pilot gaat over een veel kleiner gebied (poldercluster).
Hierdoor is de zone indeling minder goed toe te passen en vallen eigenlijk bijna alle polderclusters
binnen de zone onleefbaar, acuut levensbedreigend.
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1.6 Betrokkenheid partners
Voor de uitwerking van de impactanalyse heeft VRHM een kick-off meeting, inclusief brainstorm
sessies, met stakeholders georganiseerd. Daarnaast hebben de verschillende stakeholders vanuit de
eigen expertise input geleverd. VRHM heeft deze input gebundeld en nader uitgewerkt. De resultaten
zijn vervolgens met alle stakeholders afgestemd.
De onderstaande partners zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de risicoanalyse:
- Veiligheidsregio Hollands Midden, waaronder GHOR, politie, brandweer, planvorming en
risicoadvisering
- MOV’ers gemeente Lisse, Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Gouda en Nieuwkoop
- Hoogheemraadschap Rijnland
- Omgevingsdienst West-Holland en Midden-Holland
- Drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen
- Gas- en elektraleverancier TenneT en regionaal beheerder Liander
- Rijkswaterstaat
- Provincie Zuid-Holland
- Telecombedrijf T-Mobile (namens alle telecomaanbieders)
- Defensie

1.7 Bronnen
Bij het in beeld brengen van de impactanalyse zijn diverse bronnen gebruikt. Niet iedere bron kent
dezelfde nauwkeurigheid en daarnaast kunnen gevonden waarden in de tijd veranderen. De
interpretatie van waarden is daarom een belangrijk onderdeel bij de beeldvorming voor de analyses.
Het afronden naar getallen in een veelvoud van 10 of 100 is wenselijk zodat recht wordt gedaan aan
de (beperkte) exactheid. Ook is het van belang om het doel voor ogen te houden, namelijk een
inschatting van de impact van een overstroming. Hierin helpt het om in ordegrootte beeld te krijgen
van bijvoorbeeld waterstanden, getroffen personen en evacuatiemogelijkheden.
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2 Poldercluster 1 – Lisserpoel- en Rooversbroekpolder
2.1 Wat kan er gebeuren in poldercluster 1?
2.1.1 Scenario
Dit poldercluster ligt in de gemeente Lisse en grenst aan de Ringvaart. Het cluster bestaat uit twee
polders. De Lisserpoelpolder is voornamelijk bebouwd gebied, de Rooversbroekpolder bestaat
voornamelijk uit landelijk gebied.
Door instabiliteit van de boezemkade aan de
Ringvaart ontstaat er een bres in de boezemkade
langs de Poelpolder in Lisse. Hoogheemraadschap
Rijnland probeert de bres te dichten, maar dit kost
enige uren. Het water van het boezemstelsel loopt
van de hoger gelegen Ringvaart de Lisserpoelpolder
en aansluitend de Rooversbroekpolder in.

2.1.2 Faalkans
De faalkans wordt gesteld op 1:1.000 jaar, zie verder ook paragraaf 1.3.1.
2.1.3 Effect in tijd
Indien de bres niet op tijd gedicht kan worden, stroomt de Lisserpoelpolder en Rooversbroekpolder
vanuit het boezemstelsel waaronder de Kagerplassen, vol. Bij het gekozen scenario moet er rekening
mee worden gehouden dat het water na 21 uur in de gehele polder 2,40 meter ten opzichte van het
straatniveau is gestegen. Vlakbij de bres zal het water binnen 2 uur al tot circa 20 à 90 centimeter zijn
gestegen.
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Waterdieptes
Diepte water in polder
Droogtegebied
Waarschuwingstijd

1,60 - 2,40 meter
Hele poldercluster loopt vol, kadedijk
blijft droog
Na 1 uur 0,10 - 0,80 cm in stedelijk
gebied, na 2 - 3 uur loopt landelijk
gebied vol

Een indicatie van tijdsverloop is hieronder uitgewerkt. Er wordt een update van iedere drie uur
aangegeven tot 21 uur na het ontstaan van de bres, waarbij na 21 uur de gehele polder is volgelopen.
De toevoer is mede bepalend hoe snel het water naar binnen stroomt, daarbij is het niet vooraf te
zeggen hoe de bres zich gaat gedragen. Door uitspoeling kan de bres groter worden, dat betekent
dat de genoemde 21 uur indicatief is.

Afbeelding 4 – waterdiepte na verstrijken van tijd

7 mei 2019
Impactanalyse Polderclusters VRHM def.docx

Pagina 12

2.2 Wie en wat wordt getroffen bij welke waterdieptes?
Centraal bij deze vraag staat welke personen, dieren, zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur,
vitale objecten en ecologische gebieden bij een overstroming worden getroffen.9
2.2.1 Personen & dieren
In het betreffende poldercluster wonen ca. 7.800 mensen. Hiervan wonen ongeveer 100 personen in
de Rooversbroekpolder en ca. 7.700 mensen in de Lisserpoelpolder. Het gebied bestaat dus zowel
uit een stedelijke kern als uit landelijk gebied. Het stedelijk gebied is ingericht met woningen, scholen,
kinderopvang, een huisartsenpost en diverse winkels. In het landelijk gebied bevinden zich meerdere
veehouderijen en een manege. Dit is ook het diepst gelegen gebied, het water kan hier tot wel 2,40
meter stijgen.
2.2.2 Zeer kwetsbare objecten
In het poldercluster zijn geen gebouwen voor bedlegerige bevolkingsgroepen aanwezig. In de
betreffende polders bevindt zich een gemeentelijk monument (Boerderij “Ouderzorg”) en een
Rijksmonument (Lisserpoelmolen). Er bevinden zich geen andere zeer kwetsbare objecten in het
gebied.
2.2.3 Vitale infrastructuur en objecten
Elektriciteit
Infrastructuur
- Bovengrondse hoogspanningsnet 150kV-lijn met vijf masten
- Regionale distributienet
- Laagspanningsnetwerk
Objecten
- Transformatorstations
Relevante partners
TenneT en Liander
Gas
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Drinkwater
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Oppervlaktewater
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners

- Geen infrastructuur Gasunie
- Leidingen regionale netbeheerder
- Lokale gasverdeelstations
Gasunie en Liander

- Geen transportleidingen
- Lokale distributienetwerk
- Geen drinkwaterwinpunten en drinkwaterreservoirs
Dunea

- Ringvaart, hier vindt voornamelijk recreatievaart plaats
- Twee jachthavens (90 boten pleziervaart, 120 boten pleziervaart en
scheepswerf)
- Poldergemaal
Hoogheemraadschap van Rijnland, PZH en PNH

9 Bron: gemeente Lisse, VRHM, GHOR, partners als Liander, TenneT, Dunea, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Rijnland
en T-Mobile. Zie voor volledige lijst Sharepoint, programma waterveiligheid, impactanalyses.
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Riolering
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners
ICT / Telecom
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners

- Rioolstelsel
- Afvalwatertransportgemaal (AWTG)
- Avalwatertransportleiding (AWTL)
- Afvalwaterzuivering (AWZI Lisse)
Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Lisse

- Telefoon/internetkabels
- CAI en glasvezelkabels en internet
- WAS-paal 7-742 aan Rembrandtplein
- Geen computer-, data- en schakelcentra
Telecompartners
Ministerie van Veiligheid en Justitie (t.b.v. WAS-palen)

Overige infrastructuur en (milieu gerelateerde) objecten
Infrastructuur
- Geen stadverwarming
- Geen transportinfrastructuur als spoorwegen/metro
- Geen buisleidingen waardoor milieugevaarlijke stoffen worden
vervoerd
Objecten
- Geen transportinfrastructuur als viaducten, trein/metro stations,
emplacementen of overige objecten
- Geen brandweerkazerne, ambulancepost, politiepost of
defensieterrein
- Geen BRZO bedrijven, IPPC-installatie10 of bedrijven waar
radioactieve stoffen worden opgeslagen of geproduceerd

2.3 Bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en tijdsduur ontstaat er een probleem?
In onderstaand overzicht wordt aangegeven na hoeveel tijd het waarschijnlijk is dat er sprake is van
uitval vitale infrastructuur en objecten. Hierbij is een combinatie gemaakt met waterdiepte,
stroomsnelheid en tijdsduur.
Uitval vitale infrastructuur
Elektriciteit
Tenminste 2 uur na ontstaan bres
Gas
Tenminste 2 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval elektra
Drinkwater
Tenminste 2 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval elektra
ICT / Telecom
Tenminste 3 - 4 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval
elektra
Riolering
Tenminste 2 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval elektra
Wegennet
Tenminste 1,5- 2 uur is weg nog zichtbaar en berijdbaar

10 BRZO bedrijven zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig die vallen onder de werking van het
Besluit risico’s zware ongevallen. Sommige bedrijven maken gebruik van een IPPC-installatie, zoals intensieve veehouderijen
en grote milieuvervuilende bedrijven. Deze bedrijven moeten wat betreft energiegebruik en afval aan strenge voorwaarden
voldoen.
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2.4 Welke keteneffecten kunnen optreden?
Voor algemene keteneffecten, zie paragraaf 1.3.2. Aandachtspunten voor cluster 1 zijn:
Keteneffecten
- Uitval van stroom heeft een groter effectgebied. Hoe groot dit
Elektriciteit
effectgebied exact is voor cluster 1, kan niet vooraf worden
aangegeven. Dit zal tijdens de acute fase door Liander inzichtelijk
moeten worden gemaakt.
Gas
- Geen gas beschikbaar in brongebied.
- Mogelijke breuken of lekkages aan het gasdistributienetwerk.
Drinkwater
- Geen/nauwelijks drinkwater voor mensen die op 3e verdieping of hoger
wonen door uitval hydrofoorpompen.
Oppervlaktewater
- Hygiëne problemen bij mensen die thuis moeten schuilen.
en afwatering
- Ongezuiverd afvalwater loopt over in oppervlaktewater.
- Het effectgebied van de uitval van de riolering is groter door de uitval
van AWZI Lisse. Hierdoor worden ook rioleringsgebieden buiten de
Lisserpoelpolder en de Rooversbroekpolder getroffen. Hierdoor kan ook
in deze gebieden ongezuiverd afvalwater via de overstorten in het
oppervlaktewater terecht komen.
- Verontreiniging lokaal oppervlaktewater en/of bodem(water).
- Poldergemaal valt uit, leegpompen van de polder zal op alternatieve
wijze moeten gebeuren.
ICT / Telecom
- Omliggende zendmasten kunnen wellicht de vraag in het relatief kleine
poldergebied opvangen. Toch moet er rekening mee gehouden worden
dat er sprake kan zijn van een verminderde communicatie tussen
slachtoffers en hulpdiensten.
Bereikbaarheid
- Hulpdiensten kunnen het gebied niet in vanwege de waterstand.
- Evacuatie is zeer beperkt i.v.m. onbegaanbare wegen.
- Na enkele uren is het gebied door de toegenomen waterstand wellicht
wel bevaarbaar.

2.5 Wat is de benodigde hersteltijd voor vitale infrastructuur en vitale objecten?
De waterdruk zal in de Ringvaart niet geheel wegvallen. Hierdoor is het risico dat de boezemkade in
de omgeving instabiel wordt nihil. Verwacht wordt dat de betreffende polders na ongeveer 34 dagen
weer watervrij zijn. Er zijn ongeveer 14 dagen nodig om de bres te repareren en 20 dagen om de
polder leeg te pompen. Na het leegpompen en reparatie moet de vitale infrastructuur worden
hersteld. Met name voor gas en elektra kan het herstel bij overstromingen langer duren. Er valt geen
concreet tijdsbestek aan het herstel te hangen. Wel kan gezegd worden dat volledig herstel maanden
kan duren.

2.6 Hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en tijdsduren?
Als we kijken naar de directe- en keteneffecten kunnen we stellen dat de gevolgen van een
overstroming in dit poldercluster aanzienlijk zijn. Door uitval van vitale infra zullen veel mensen
bijvoorbeeld zonder drinkwater komen te zitten en is de hygiëne in gevaar. In het gebied wonen ruim
7.800 mensen en worden o.a. scholen, kinderdagverblijven en winkels getroffen. Door de
overstroming zijn deze faciliteiten langere tijd niet meer bruikbaar. Een dergelijke overstroming zal
dan ook tot aanzienlijke maatschappelijke ontwrichting leiden en grote maatschappelijke onrust
geven. Bovendien wordt door uitval van vitale infrastructuur/objecten het functioneren van de
hulpverleningsdiensten in grote mate belemmerd.
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Op basis van de handreiking classificatie kan geconcludeerd worden dat het gebied na
bovengenoemd scenario onleefbaar en acuut levensbedreigend is.

2.7 Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten of te schuilen?
In deze paragraaf gaan we op hoofdlijnen in op de vraag welke mogelijkheden er voor mensen zijn
om in dit gebied te vluchten of te schuilen. Evacuatiestrategie en handelingsperspectief wordt in een
apart deelproject binnen het programma Waterveiligheid uitgewerkt.
Het schuilen in gebouwen (verticale evacuatie) kan plaatsvinden bij gebouwen met minimaal twee
verdiepingen. In onderstaande afbeelding is een kaart weergegeven met droge verdiepingen in het
gebied. Bij hoogwater is er geen drinkwater en/of elektriciteit, daarmee is schuilen is slechts voor
beperkte tijd mogelijk.

Groen: droge verdieping(en)
Rood: geen verdiepingen

Afbeelding 5 – bebouwing begane grond en bebouwing met verdieping
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3 Poldercluster 2 – Vriesekoopschepolder en Grietpolder
3.1 Wat kan er gebeuren in clustergebied 2?
3.1.1 Scenario
In Leimuiden, gemeente Kaag & Braassem, ligt het poldercluster Vriesekoopschepolder en
Grietpolder. Het poldercluster grenst aan de noordzijde aan de Westeinderplassen en de Ringvaart.
Bovendien ligt het op de grens van de Provincie Zuid- en Noord-Holland/VR Kennemerland.
Scenario Ringvaart
Door instabiliteit van de boezemkade aan de
Ringvaart ontstaat een bres in de boezemkade langs
de Grietpolder. Hoogheemraadschap Rijnland
probeert de bres te dichten, maar dit kost enige uren.
Het water van het boezemstelsel loopt in de
Grietpolder en vervolgens in de
Vriesekoopschepolder.

Scenario Westeinderplassen
Bij dit scenario ontstaat er aan de Westeinderplassen
zijde een bres in de boezemkade langs de
Vriesekoopschepolder. Hoogheemraadschap Rijnland
probeert de bres te dichten, maar dit kost enige uren.
Het water van het boezemstelsel loopt in de
Vriesekoopschepolder en vervolgens in de
Grietpolder.

3.1.2 Faalkans
De faalkans wordt gesteld op 1:1.000 jaar, zie verder ook paragraaf 1.3.1.
3.1.3 Effect
Bij het scenario Ringvaart loopt eerst het stedelijk gebied van de Grietpolder vol. De Griet- en
Vriesekoopschepolder zijn ter hoogte van de N207 door middel van een ‘duiker’ met elkaar
verbonden. Dit kunstwerk zorgt ervoor dat het water met enige vertraging het landelijk gebied bereikt.
Binnen het stedelijk gebied (oude kern Leimuiden) is ook een polderkade aanwezig. Deze zorgt
ervoor dat een klein deel van de kern van Leimuiden bij een overstroming droog blijft.
Bij het scenario Westeinderplassen loopt eerst het landelijk gebied van de Vriesekoopschepolder vol.
Hierbij wordt ook een groot deel van de polder bij Kudelstaart (provincie Zuid-Holland) getroffen.
Vervolgens loopt het water, indien er geen maatregelen getroffen worden, het stedelijk gebied van
Leimuiden in.
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Waterdieptes
Diepte water in polder
Droog gebied
Waarschuwingstijd

Ringvaart scenario
3 - 4 meter (binnen 5 uur
maximale diepte bereikt)
N207, deel oude kern Leimuiden
en deel kade Ringvaart
Na 1 uur al 1 meter water in
stedelijk gebied. Na 18 uur 0,50
cm - 1 meter water in landelijk
gebied.

Westeinderplassen scenario
3 - 3,5 meter (binnen 6 á 7 uur
maximale diepte bereikt)
N207, deel oude kern Leimuiden
en deel kade Ringvaart
Na 1 uur 0,50 cm water in landelijk
gebied, na 5 uur 0,50 cm in
stedelijk gebied.

Afbeelding 6 – waterdiepte na verstrijken van tijd (scenario Ringvaart)

7 mei 2019
Impactanalyse Polderclusters VRHM def.docx

Pagina 18

Afbeelding 7 – waterdiepte na verstrijken van tijd (scenario Westeinderplassen)

3.2 Wie en wat wordt getroffen bij welke waterdieptes?
Centraal bij deze vraag staat welke personen, dieren, zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur,
vitale objecten en milieu bij een overstroming worden getroffen.
3.2.1 Personen & dieren
In het betreffende poldercluster wonen ca.3.600 mensen. Hiervan wonen ongeveer 2.700 personen in
de Grietpolder en 900 mensen in de Vriesekoopschepolder. Het gebied bestaat zowel uit een
stedelijke kern als uit landelijk gebied. Het stedelijk gebied is ingericht met woningen, scholen,
kinderopvang/peuterspeelzaal, twee huisartsenposten en diverse horeca en winkels. In het landelijk
gebied bevinden zich meerdere veehouderijen en een camping/bungalowpark.
3.2.2 Zeer kwetsbare objecten
In het betreffende poldercluster bevindt zich geen zeer kwetsbare objecten zoals omschreven in de
Handreiking Impactanalyse.

7 mei 2019
Impactanalyse Polderclusters VRHM def.docx

Pagina 19

3.2.3 Vitale infrastructuur en objecten
Elektriciteit
Infrastructuur
- 2 ondergrondse 50kV-lijn langs zuidwestpunt pilotgebied. Kabel ligt
in boezemwater over een lengte van ongeveer 300 meter. Lijn maakt
onderdeel uit van tracé Leiden-Leimuiden
- Geen regionaal distributienet
- Laagspanningsnetwerk
Objecten
- Transformatorstations
Relevante partners
TenneT en Liander
Gas
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Drinkwater
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Oppervlaktewater
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners
Riolering
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners
ICT / Telecom
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners

- Geen infrastructuur Gasunie
- Leidingen regionale netbeheerder
- Lokale gasverdeelstations
Gasunie en Liander

- Waterleidingen, geen transportleidingen aanwezig
- Lokale distributienetwerk
- Geen drinkwaterwinpunten en drinkwaterreservoirs aanwezig
Oasen

- Ringvaart, hier vindt voornamelijk recreatievaart plaats
- Twee Jachthavens
- Poldergemalen (Gemaal Grietpolder en gemaal
Vriesekoopschepolder)
Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland

- Rioolstelsel
- Afvalwatertransportgemaal (AWTG)
- Afvalwatertransportleiding (AWTL)
- Afvalwaterzuivering (AWZI Leimuiden)
Hoogheemraadschap Rijnland en Gemeente Kaag & Braassem

- Telefoon/internetkabels
- CAI en glasvezelkabels en internet
- WAS-paal 7-761 (Acacialaan), mast bestrijkt bewoonde deel
clustergebied en is geplaatst op grasveld (elektra bevindt zich op 50
cm boven het gras)
- Computer-, data- en schakelcentra onbekend
Telecompartners
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Overige infrastructuur en (milieu gerelateerde) objecten
Infrastructuur
- N207, Leimuiderbrug
- Geen stadsverwarming aanwezig
- Geen transportinfrastructuur als spoorwegen/ metro aanwezig
- Geen buisleidingen waardoor milieugevaarlijke stoffen worden
vervoerd.
Objecten
- Brandweerkazerne aanwezig (Dokter Stapenseastraat)
- Geen ambulancepost, politiepost of defensieterrein aanwezig
- Geen BRZO bedrijven, IPPC-installatie of bedrijven waar
radioactieve stoffen worden opgeslagen of geproduceerd aanwezig

3.3 Bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en tijdsduur ontstaat er een probleem?
In onderstaand overzicht wordt aangegeven na hoeveel tijd het waarschijnlijk is dat er sprake is van
uitval vitale infrastructuur en objecten. Hierbij is een combinatie gemaakt met waterdiepte,
stroomsnelheid en tijdsduur.
Uitval vitale
Ringvaartscenario
Westeinderplassen scenario
infrastructuur
Elektriciteit
Tenminste 1 – 2 uur na ontstaan bres
Tenminste 2 uur na ontstaan bres
in landelijk gebied
Gas
Tenminste 1 – 2 uur na ontstaan bres
Tenminste 2 uur na ontstaan bres
als gevolg van uitval elektra
als gevolg van uitval elektra
Drinkwater
Tenminste 1 – 2 uur na ontstaan bres
Tenminste 2 uur na ontstaan bres
als gevolg van uitval elektra
als gevolg van uitval elektra
ICT / Telecom
Tenminste 2 - 3 uur na ontstaan bres
Tenminste 3 uur na ontstaan bres
als gevolg van uitval elektra
als gevolg van uitval elektra
Riolering
Tenminste 1 – 2 uur na ontstaan bres
Tenminste 2 uur na ontstaan bres
als gevolg van uitval elektra
als gevolg van uitval elektra
Wegennet
Tenminste 20 – 30 minuten is deel van Tenminste 20 – 30 minuten is
de weg nog zichtbaar en berijdbaar,
deel van weg poldergebied nog
landelijk gebied is nog berijdbaar.
zichtbaar en berijdbaar. Stedelijk
gebied blijft voor grootste deel
goed berijdbaar.
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3.4 Welke keteneffecten kunnen optreden?
Keteneffecten
Elektra

Gas
Drinkwater
Oppervlaktewater
en afwatering

-

-

ICT / Telecom

-

Bereikbaarheid

-

Uitval van stroom heeft een groter effectgebied, zie ook overzicht vitale
infrastructuur en objecten clusterpolder 2. Bij beschadiging van 50kV-lijn
kan ook (een deel van) Leiden eventueel zonder stroom komen te
zitten. Hoe groot het effectgebied voor cluster 2 precies is kan niet
vooraf worden aangegeven. Dit zal tijdens de acute fase door
Lander/TenneT inzichtelijk moeten worden gemaakt.
Geen gas beschikbaar.
Mogelijke breuken of lekkages aan het gasdistributienetwerk.
Geen/nauwelijks drinkwater voor mensen die op de 3e verdieping of
hoger wonen door uitval hydrofoorpompen.
Hygiëne problemen bij mensen thuis die moeten schuilen.
Ongezuiverd afvalwater loopt over in oppervlaktewater.
Het effectgebied van de uitval van de riolering is groter door de uitval
van AWZI Leimuiden. Hierdoor worden ook rioleringsgebieden buiten de
Grietpolder en de Vriesekoopschepolder getroffen. Hierdoor kan ook in
deze gebieden ongezuiverd afvalwater via de overstorten in het
oppervlaktewater terecht komen.
Een aantal van deze rioleringsgebieden liggen o.a. in de
Haarlemmermeerpolder (VR Kennemerland).
Verontreiniging lokaal oppervlaktewater en/of bodem(water).
Poldergemaal valt uit, leegpompen van polder zal op alternatieve wijze
moeten gebeuren.
Omliggende zendmasten kunnen wellicht de vraag in het relatief kleine
poldergebied opvangen. Toch moet er rekening mee gehouden worden
dat er sprake kan zijn van een verminderde communicatie tussen
slachtoffers en hulpdiensten.
N207 blijft bereikbaar maar verkeerscirculatie komt onder grote druk te
staan.
Hulpdiensten kunnen het gebied niet goed in vanwege de waterstand.
Evacuatie is bij Ringvaarscenario beperkt i.v.m. onbegaanbare wegen.
Na enkele uren is het gebied door toegenomen waterstand bevaarbaar.

3.5 Wat is de benodigde hersteltijd voor vitale infrastructuur en vitale objecten?
Verwacht wordt dat het betreffende poldercluster bij volledig vol lopen van beide polders na ongeveer
44 dagen weer watervrij is. Er zijn ongeveer 14 dagen nodig om de bres te repareren en 30 dagen
om de polders leeg te pompen. Hierna kan de vitale infrastructuur worden hersteld. Met name voor
gas en elektra kan dit langer duren. Er valt geen concreet tijdsbestek aan het herstel te hangen, wel
kan gezegd worden dat volledig herstel maanden kan duren.

3.6 Hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en tijdsduren?
Bij een bres aan de zijde van de Ringvaart loopt eerst het stedelijk gebied vol. De directe- en
keteneffecten zijn bij een overstroming in dit gebied groter en hebben meer impact op de
leefbaarheid. De impactzone is bij dit scenario te classificeren als onleefbaar, acuut
levensbedreigend. Door het tijdig afsluiten van de duiker en/of compartimentering, kan worden
voorkomen dat het landelijk gebied vol loopt. Dit gebied blijft leefbaar met overlast.
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Bij een bres aan de zijde van de Westeinderplassen heeft Hoogheemraadschap Rijnland naar
verwachting tijd om de duiker af te sluiten en/of te compartimenteren, waardoor het water niet meer
richting Grietpolder kan lopen. Alleen de Vriesekoopschepolder wordt bij dit scenario maximaal
getroffen en is samen met de eveneens ondergelopen gemeente Kudelstaart (VR Kennemerland) niet
meer leefbaar. Mocht het afsluiten niet lukken, dan stroomt het water ook de kern van Leimuiden in,
ook hier is dan sprake van een onleefbare situatie waarbij wel met noodmaatregelen enige tijd te
overleven is.

3.7 Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten of te schuilen?
In deze paragraaf gaan we op hoofdlijnen in op de vraag welke mogelijkheden er voor mensen zijn
om in dit gebied te vluchten of te schuilen. Evacuatiestrategie en handelingsperspectief wordt in een
apart deelproject binnen het programma Waterveiligheid uitgewerkt.
Het schuilen in gebouwen (verticale evacuatie) kan plaatsvinden bij gebouwen met minimaal twee
verdiepingen. In onderstaande afbeelding is een kaart weergegeven met droge verdiepingen in het
gebied.

Groen: droge verdieping(en)
Rood: geen verdiepingen

Afbeelding 8 – bebouwing begane grond en bebouwing met verdieping
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4 Poldercluster 3 – Polder Vierambacht, Uiteindsche- en
Middenpolder, Polder Oudshoorn Noord / Zuid, Ridderveld en
Bijlen
4.1 Wat kan er gebeuren in clustergebied 3?
4.1.1 Scenario
Poldercluster 3 bestaat uit 7 aaneengesloten polders. Polder Vierambacht is de grootste polder uit het
cluster en ligt zowel in de gemeente Alphen aan den Rijn als Kaag & Braassem en Nieuwkoop (kern
Ter Aar). Het grenst aan de noordzijde aan het Braassemermeer en aan de zuidzijde aan de
Zegerplas.
Door instabiliteit van de
boezemkade aan de
Braassemermeer ontstaat er
een bres aan de
Vierambachtpolder zijde.
Hoogheemraadschap
Rijnland probeert de bres te
dichten, maar dit lukt niet
binnen enkele uren. Het
water van het boezemstelsel
loopt in de
Vierambachtpolder en
vervolgens in de overige
polders van het cluster.

4.1.2 Faalkans
De faalkans wordt gesteld op 1:1.000 jaar, zie verder ook paragraaf 1.3.1.
4.1.3 Effect
Bij dit scenario stroomt eerst het landelijk gebied van de Vierambachtpolder onder. Vervolgens loopt
het water richting het zuiden (Alphen) en dan naar het westen (Ter Aar). Het poldercluster vult zich
niet in één keer maar loopt door de aanwezige polderkade en duikers in (tijds)delen vol.
Een groot deel van het stedelijk gebied in Alphen en Ter Aar blijft droog. Het water komt in landelijk
gebied tot maximaal 3 - 4 meter, in het stedelijk gebied is dit ongeveer 1 meter.
Er is voor de volledigheid overigens ook gekeken naar een scenario waarbij er sprake is van een bres
aan de zijde van de Zegerplas. Hier zijn de effecten veel kleiner. Het water komt in Alphen tot 50
centimeter, in het landelijk gebied is dit slechts enkele centimeters. Er zal in dit scenario zeker sprake
zijn van overlast, maar er is gekozen om vooral het worst-case scenario uit te werken.
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Waterdieptes
Diepte water na 48 uur

Scenario Braassemermeer
- 3 - 4 meter landelijk gebied
- 1 meter stedelijk gebied

Droogtegebied
Waarschuwingstijd

- deel kern Ter Aar en Alphen
Na 1 uur westelijk deel landelijk
gebied met 0 - 1 meter onder
water. Na 3 uur stroomt ook
oostelijk landelijk gebied vol. Na
10 uur stroomt stedelijk gebied
vol.

Scenario Zegerplas
- < 50 centimeter deel stedelijk
gebied
- < 20 centimeter deel landelijk
gebied
- grootste deel poldercluster
Na 3 uur ontstaan bres wordt
maximale waterdiepte bereikt.

Afbeelding 9 – waterdiepte na verstrijken van tijd
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4.2 Wie en wat wordt getroffen bij welke waterdieptes?
4.2.1 Personen & dieren
In het betreffende poldercluster wonen ca 21.900 mensen. Hiervan wonen de meeste bewoners in de
Polder Ridderveld en Bijlen (Alphen) en in de Uiteindsche- en Middelpolder (Ter Aar). Het gebied
bestaat uit zowel een stedelijk- als landelijk gebied. Het stedelijk gebied is ingericht met woningen,
scholen, kinderopvang en winkels. In het landelijk gebied bevinden zich meerdere veehouderijen.
4.2.2 Zeer kwetsbare objecten
In het poldercluster zijn een aantal zeer kwetsbare objecten aanwezig. In het gebied Alphen is
bijvoorbeeld het Alrijne Ziekenhuis gevestigd. In de Vierambachtpolder is een zorgboerderij voor niet
zelfstandige bewoners gevestigd. Deze zeer kwetsbare objecten vallen niet in het brongebied maar
kunnen door de keteneffecten (uitval vitale infrastructuren) wel overlast ervaren.
4.2.3 Vitale infrastructuur en objecten
Elektriciteit
Infrastructuur
- Geen hoogspanningsnetwerk TenneT
- Geen regionaal distributienet
- Laagspanningsnetwerk
Objecten
- Transformatorstations
Relevante partners
TenneT en Liander
Gas
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Drinkwater
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Oppervlaktewater
Infrastructuur

Objecten

Relevante partners

- Geen infrastructuur Gasunie
- Leidingen regionale netbeheerder
- Lokale gasverdeelstations
Gasunie en Liander

- Waterleidingen, geen transportleidingen aanwezig
- Lokale distributienetwerk
- Geen drinkwaterwinpunten en drinkwaterreservoirs aanwezig
Oasen

- Braassemermeer (recreatie) door middel van Ringvaart in verbinding
met andere waterplassen.
- Zegerplas (recreatie) in verbinding met Aarkanaal, Rijn en
Heimanswetering
- Jachthavens
- 7 Poldergemalen (Vierambacht, Uiteindsche- en Middelpolder,
Oudshoorn Noord- en Zuid, Ridderveld/de Bijlen)
Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland
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Riolering
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners

ICT / Telecom
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners

- Rioolstelsel
- Afvalwatertransportgemaal (AWTG)
- Afvalwatertransportleiding (AWTL)
- Afvalwaterzuivering (AWZI Alphen Noord)
Hoogheemraadschap Rijnland, Gemeente Kaag & Braassem en
Alphen aan den Rijn

- Telefoon/internetkabels
- CAI en glasvezelkabels en internet
- Diverse WAS-palen in pilot gebied aanwezig
- Computer-, data- en schakelcentra onbekend
Telecompartners

Overige infrastructuur en (milieu gerelateerde) objecten
Infrastructuur
- N207
- Geen stadsverwarming aanwezig
- Geen transportinfrastructuur als spoorwegen/ metro aanwezig
- Geen buisleidingen waardoor milieugevaarlijke stoffen worden
vervoerd.
Objecten
- Alrijne Ziekenhuis (Meteoorlaan, Alphen)
- Politiepost aanwezig (Kees Mustersstraat, Alphen)
- Viaducten (Albert Sweitzerbrug en Julianabrug, Alphen)
- Geen brandweerkazerne, ambulancepost of defensieterrein
aanwezig
- Geen BRZO bedrijven, IPPC-installatie of bedrijven waar
radioactieve stoffen worden opgeslagen of geproduceerd aanwezig.
In ziekenhuis Alrijne zijn wel radioactieve stoffen aanwezig.
NB: Bovengenoemde objecten liggen niet in directe brongebied, maar
kunnen vanwege keteneffecten wel overlast ervaren!

4.3 Bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en tijdsduur ontstaat er een probleem?
In onderstaand overzicht wordt aangegeven na hoeveel tijd het waarschijnlijk is dat er sprake is van
uitval vitale infrastructuur en objecten. Hierbij is een combinatie gemaakt met waterdiepte,
stroomsnelheid en tijdsduur.
Uitval vitale infrastructuur
Elektriciteit
Tenminste na 1 uur ontstaan bres maar waarschijnlijk wordt pas
bij 5 uur het stedelijk gebied met uitval getroffen.
Gas
Tenminste na 1 uur ontstaan bres maar waarschijnlijk wordt pas
bij 5 uur het stedelijk gebied als gevolg van uitval elektra met
uitval getroffen.
Drinkwater
Tenminste na 1 uur ontstaan bres maar waarschijnlijk wordt pas
bij 5 uur het stedelijk gebied als gevolg van uitval elektra met
uitval getroffen.
ICT / Telecom
Tenminste na 2 uur ontstaan bres maar waarschijnlijk wordt pas
bij 6 uur het stedelijk gebied als gevolg van uitval elektra met
uitval getroffen.
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Riolering

Tenminste na 1 uur ontstaan bres maar waarschijnlijk wordt pas
bij 5 uur het stedelijk gebied als gevolg van uitval elektra met
uitval getroffen.
Na ongeveer 10 uur is stedelijk gebied (voor deel) niet meer
berijdbaar. Landelijk gebied is binnen 20 - 30 minuten niet meer
goed zichtbaar.

Wegennet

4.4 Welke keteneffecten kunnen optreden?
Keteneffecten
Elektra

Gas

-

Drinkwater

-

Oppervlaktewater
en afwatering

-

ICT / Telecom

-

Bereikbaarheid

-

Uitval van stroom heeft een groter effectgebied. Hoe groot dit
effectgebied is voor cluster 3 kan niet vooraf worden aangegeven. Dit
zal tijdens de acute fase door Lander inzichtelijk moeten worden
gemaakt
Geen gas beschikbaar
Mogelijke breuken of lekkages aan het gasdistributienetwerk.
Geen/nauwelijks drinkwater voor mensen die op de 3e verdieping of
hoger wonen door uitval hydrofoorpompen.
Hygiëne problemen bij mensen die thuis moeten schuilen.
Ongezuiverd afvalwater loopt in Polder Vierambacht over in
oppervlaktewater.
Het effectgebied van de uitval van de riolering kan groter worden dan
alleen Polder Vierambacht indien er problemen optreden bij de
afvalwatertransportleidingen die in het geïnundeerde gebied liggen.
Verontreiniging lokaal oppervlaktewater en/of bodem(water)
Gemaal Polder Vierambacht en diverse gemalen in de polder vallen uit,
droogpompen zal op alternatieve wijze moeten gebeuren.
Omliggende zendmasten kunnen wellicht de vraag in het relatief kleine
poldergebied opvangen. Toch moet er rekening mee gehouden worden
dat er sprake kan zijn van een verminderde communicatie tussen
slachtoffers en hulpdiensten.
N207 blijft bereikbaar maar verkeerscirculatie komt onder druk te staan.

4.5 Wat is de benodigde hersteltijd voor vitale infrastructuur en vitale objecten?
Verwacht wordt dat de betreffende polders na ongeveer 38 weer watervrij zijn. Er zijn ongeveer 14
dagen nodig om de bres te repareren en 24 dagen om de polder leeg te pompen. Hierna kan de vitale
infrastructuur worden hersteld. Met name voor gas en elektra kan dit langer duren. Er valt geen
concreet tijdsbestek aan het herstel te hangen, wel kan gezegd worden dat volledig herstel maanden
kan duren.

4.6 Hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en tijdsduren?
Bij een bres aan de zijde van de Braassemermeer loopt eerst het landelijk gebied en daarna een deel
van het stedelijk gebied onder water. Hoewel er relatief weinig mensen in het landelijk gebied leven,
is dit gebied wel als onleefbaar, acuut levensbedreigend te classificeren.
Door het tijdig afsluiten van duikers en/of compartimentering kan wellicht wel worden voorkomen dat
het stedelijk gebied vol loopt, waardoor dit gebied leefbaar blijft maar er wel sprake is van overlast.
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4.7 Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten of te schuilen?
In deze paragraaf gaan we op hoofdlijnen in op de vraag welke mogelijkheden er voor mensen zijn
om in dit gebied te vluchten of te schuilen. Het handelingsperspectief wordt in een apart deelproject
binnen het programma Waterveiligheid uitgewerkt.
Het schuilen in gebouwen (verticale evacuatie) kan plaatsvinden bij gebouwen met minimaal twee
verdiepingen. In onderstaande afbeelding is een kaart weergegeven met droge verdiepingen in het
gebied.

Groen: droge verdieping(en)
Rood: geen verdiepingen

Afbeelding 10 – bebouwing begane grond en bebouwing met verdieping
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5 Poldercluster 4 – Korte Akkeren
5.1 Wat kan er gebeuren in poldercluster 4?
5.1.1 Scenario
Poldercluster de Korte Akkeren ligt in Gouda. De polder wordt begrensd door de Hollandsche Ijssel,
Goudse kanaal, Nieuwe Gouwe en Kromme Gouwe.
Door instabiliteit van de
boezemkade aan het
Goudse kanaal ontstaat er
een bres in de
boezemkade.
Hoogheemraadschap
Rijnland probeert de bres te
dichten, maar dit lukt niet
binnen een aantal uren. Het
water van het
boezemstelsel loopt in
polder de Korte Akkeren.

5.1.2 Faalkans
De faalkans wordt gesteld op 1:1.000 jaar, zie verder ook paragraaf 1.3.1.
5.1.3 Effect in tijd
Indien de bres niet op tijd gedicht kan worden, loopt het water van het Goudse kanaal in de Korte
Akkeren. Bij het gekozen scenario moet er rekening mee worden gehouden dat het water na 24 uur
op de meeste plaatsen tot 1 - 1,5 meter is gestegen.
Waterdieptes
Diepte water in polder
Het grootste deel van het gebied staat na 48 uur
1 - 1,5 meter onder water.
Droogtegebied
Boezemkade Schielandse Hoge Zeedijk
Oostpunt Korte Akkeren
Westelijk deel Korte Akkeren, t.h.v. winkelgebied
Waarschuwingstijd
Na 1 uur loopt groot deel poldercluster al met 0,50
cm tot 1 meter vol.
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Afbeelding 11 – waterdiepte na verstrijken van tijd

5.2 Wie en wat wordt getroffen bij welke waterdieptes?
Centraal bij deze vraag staat welke personen, dieren, zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur,
vitale objecten en milieu bij een overstroming worden getroffen.11
5.2.1 Personen & dieren
In het betreffende poldercluster wonen ca. 9.700 mensen en bestaat uit stedelijk gebied. Het gebied
is ingericht met woningen, scholen, kinderopvang, een huisartsenpost, publieksgebouw en diverse
winkels en horeca. In het gebied is ook de Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening actief, deze
organisatie vangt o.a. gewonde en zieke dieren op.

11 Bron: gemeente Gouda, VRHM, GHOR, partners als Liander, TenneT, Oasen, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap
Rijnland en T-Mobile. Zie voor volledige lijst Sharepoint, programma waterveiligheid, impactanalyses.
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5.2.2 Zeer kwetsbare objecten
In de betreffende polders bevindt zich een zorgwooncentrum (Korte Akkeren) en een monument
(IJsselhuis).
5.2.3 Vitale infrastructuur en objecten
Elektriciteit
Infrastructuur
- Geen hoogspanningsnet
- Geen regionaal distributienet
- Laagspanningsnetwerk
Objecten
- Transformatorstations
Relevante partners
TenneT en Stedin
Gas
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Drinkwater
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners
Oppervlaktewater
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners
Riolering
Infrastructuur
Objecten

Relevante partners
ICT / Telecom
Infrastructuur
Objecten
Relevante partners

- Geen infrastructuur Gasunie
- Leidingen regionale netbeheerder
- Lokale gasverdeelstations
Gasunie en Stedin

- Waterleidingen, geen transportleidingen aanwezig
- Lokale distributienetwerk
- Geen drinkwaterwinpunten en drinkwaterreservoirs aanwezig
Oasen

- Gouwekanaal en Hollandsche IJssel, belangrijk voor scheepsvaart
- Julianasluis (Gouwe kanaal)
- Binnenhaven museum (kleine jachthaven)
- Jachthaven in Kromme Gouwe
- Poldergemaal Korte Akkeren
Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland

- Rioolstelsel
- Afvalwatertransportgemaal (AWTG Bosweg)
- Afvalwatertransportleiding (AWTL)
- Terrein Croda bezinkbakken voor zuiveren bedrijfsafvalwater
Hoogheemraadschap Rijnland en Gemeente Gouda

- Telefoon/internetkabels
- CAI en glasvezelkabels en internet
- WAS-paal 7-791 en 7-792
- Computer-, data- en schakelcentra onbekend
Telecompartners
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Overige infrastructuur en (milieu gerelateerde) objecten
Infrastructuur
- Geen stadverwarming aanwezig
- Geen transportinfrastructuur als spoorwegen/metro aanwezig
- Geen buisleidingen waardoor milieugevaarlijke stoffen worden
vervoerd
Objecten
- Croda (opslag aqua toxische stoffen), C.Kruyt (stofexplosie
gevaarlijke stoffen)
- LPG tankstation De Baanderij
- Geen transportinfrastructuur als viaducten, trein/metro stations,
emplacementen of overige objecten aanwezig
- Geen brandweerkazerne, ambulancepost, politiepost of
defensieterrein aanwezig
- Geen BRZO bedrijven, IPPC-installatie12 of bedrijven waar
radioactieve stoffen worden opgeslagen of geproduceerd aanwezig.

5.3 Bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en tijdsduur ontstaat er een probleem?
Bij de geïnventariseerde vitale infrastructuur en objecten is gekeken bij welke waterdieptes en
tijdsduur in het getroffen gebied een probleem ontstaat.
Fatale waterdieptes
Elektriciteit
Tenminste 1 - 2 uur na ontstaan bres
Gas
Tenminste 1 - 2 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval elektra
Drinkwater
Tenminste 1 - 2 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval elektra
ICT / Telecom
Tenminste 2 - 3 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval elektra
Riolering
Tenminste 1 - 2 uur na ontstaan bres als gevolg van uitval elektra
Wegennet
Tot ongeveer 30 minuten is weg nog zichtbaar en berijdbaar

5.4 Welke keteneffecten kunnen optreden?
Voor algemene keteneffecten, zie paragraaf 1.3.2. Aandachtspunten voor cluster zijn:
Keteneffecten
Elektra
- Stroom valt overal in clustergebied uit.
- Het voedende hoogspanning station ligt buiten het poldercluster en blijft
functioneren.
- In overige delen Gouda blijft elektriciteitsvoorziening intact.
- Ten zuiden en westen van de clusterpolder zijn nog enkele MS-stations
die vanwege het water spanningsloos raken omdat de MS-ringen waar
zij onderdeel van uitmaken zijn uitgevallen (zie bijlage 6).
Gas
- Geen gas
- Mogelijke breuken of lekkages aan het gasdistributienetwerk
Drinkwater
- In polder Korte Akkeren is alleen lokale infrastructuur voor
drinkwatervoorziening aanwezig. De waterwinning/zuivering ligt buiten
het brongebied.
- Geen/nauwelijks drinkwater voor mensen die op 3e verdieping of hoger
wonen door uitval hydrofoorpompen.
Oppervlaktewater
- Hygiëne problemen bij mensen die thuis moeten schuilen.
en afwatering
12 BRZO bedrijven zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig die vallen onder de werking van het
Besluit risico’s zware ongevallen. Sommige bedrijven maken gebruik van een IPPC-installatie, zoals intensieve veehouderijen
en grote milieuvervuilende bedrijven. Deze bedrijven moeten wat betreft energiegebruik en afval aan strenge voorwaarden
voldoen.
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-

ICT / Telecom

-

Bereikbaarheid

-

Het effectgebied van de uitval van de riolering is groter door de uitval
van AWTG Bosweg. Hierdoor worden ook rioleringsgebieden buiten
Polder Korte Akkeren getroffen. Hierdoor kan ook in deze gebieden
ongezuiverd afvalwater via de overstorten in het oppervlaktewater
terecht komen.
Verontreiniging lokaal oppervlaktewater en/of bodem(water)
Gemaal Korte Akkeren valt uit, droogpompen zal op alternatieve wijze
moeten gebeuren.
Omliggende zendmasten kunnen wellicht de vraag in het relatief kleine
poldergebied opvangen. Toch moet er rekening mee gehouden worden
dat er sprake kan zijn van een verminderde communicatie tussen
slachtoffers en hulpdiensten.
Uitgangswegen richting oude centrum Gouda lopen niet onder. De
wegen hebben echter een kleine capaciteit, verkeerscirculatie komt
onder druk te staan.

5.5 Wat is de benodigde hersteltijd voor vitale infrastructuur en vitale objecten?
Verwacht wordt dat de betreffende polders na ongeveer 14 dagen weer watervrij zijn. Er zijn
ongeveer 10 dagen nodig om de bres te repareren en 4 dagen om de polder leeg te pompen. Hierna
kan de vitale infrastructuur worden hersteld. Met name voor gas en elektra kan dit langer duren. Er
valt geen concreet tijdsbestek aan het herstel te hangen, wel kan gezegd worden dat volledig herstel
maanden kan duren.

5.6 Hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en tijdsduren?
Als we kijken naar de directe- en keteneffecten kunnen we stellen dat de gevolgen van een
overstroming in dit (stedelijke) poldercluster aanzienlijk zijn. Door uitval van elektra treden diverse
keteneffecten op die grote impact hebben op de leefbaarheid van het gebied.
Geconcludeerd kan worden dat de impactzone na bovengenoemd scenario onleefbaar, acuut
levensbedreigend is.
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5.7 Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten of te schuilen?
In deze paragraaf gaan we op hoofdlijnen in op de vraag welke mogelijkheden er voor mensen zijn
om in dit gebied te vluchten of te schuilen. Evacuatiestrategie en handelingsperspectief wordt in een
apart deelproject binnen het programma Waterveiligheid uitgewerkt.

Groen: droge verdieping(en)
Rood: geen verdiepingen

Afbeelding 12 – bebouwing begane grond en bebouwing met verdieping
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6 Overzicht polderclusters met pijnpunten
6.1 Pijnpunten polderclusters
Ieder poldercluster heeft zijn eigen kenmerken, deze kenmerken spelen een rol bij de impact van een
overstroming. Dit geldt ook voor de aanwezige infrastructuur in een clusterpolder. Immers; hoe meer
(vitale) infrastructuur getroffen wordt, hoe groter de (keten)effecten.
Om naar de pijnpunten van de verschillende polderclusters te kunnen kijken, zijn alle kenmerken van
de polderclusters naast elkaar gezet en is uiteindelijk naar een totale impact gekeken. Daarbij zijn de
diverse effecten van de polderclusters gewogen. Belangrijke indicatoren bij de weging van de totale
impact zijn geweest: inrichting gebied, tijdsverloop, waterdiepte, uitval (vitale) infrastructuur, grootte
effectgebied en leefbaarheid. Dit alles heeft geresulteerd in een VRHM impactclassificatie van de
polderclusters.
Poldercluster
Oppervlakte polder
Polderdiepte
Stedelijk / landelijk
gebied
Polderkade / duiker
Tijdsverloop
overstroming
Evacuatiestrategie
Handelingsperspectief
Groter potentieel
effectgebied
Uitval (vitale)
infrastructuur
Watervrij in dagen

Leefbaarheid
effectgebied

Impactclassificatie
VRHM

1
klein

2
klein

3
groot

4
klein

diep

minder diep

minder diep

minder diep

mengvorm

mengvorm

mengvorm

stedelijk

nee

ja

ja

nee

snel

snel*

langzaam

gemiddeld

verticaal & zeer
beperkt
horizontaal

verticaal &
horizontaal

verticaal &
horizontaal

verticaal &
beperkt
horizontaal

klein

gemiddeld*

groot

gemiddeld

beperkt

ja, voor VRK

beperkt

beperkt

mogelijk

ja, beperkt

34

Ja
volledig/beperkt*
44

hoog

gemiddeld

ja, volledig

38
14
onleefbaar
(acuut)
Onleefbaar
onleefbaar (acuut)
levensbedreigend onleefbaar (acuut)
(acuut)
levensbedreigend
landelijk gebied, levensbedreigend
levensbedreigend*
stedelijk gebied
overlast
laag

gemiddeld

* afhankelijk van breslocatie

Poldercluster 1 bijvoorbeeld bestaat voor een groot deel uit stedelijk gebied, stroomt snel (>2 meter)
vol, het gebied is onleefbaar en er is weinig tijd/mogelijkheden voor bewoners om te handelen of
schade te beperken. Daarom is dit cluster ingedeeld in impactclassificatie hoog.
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6.2 Aandachtspunten per veiligheidsketen
Pro-actie en preventie fase
Bij een aantal scenario’s wordt het gebied voor langere tijd onleefbaar. Mensen kunnen slechts voor
korte tijd schuilen en toegangswegen hebben maar een beperkte capaciteit. Het vooraf opstellen van
een evacuatiestrategie en het communiceren van een handelingsperspectief, dragen bij aan een
betere voorbereiding van mensen die in het gebied wonen en werken.
Om de gevolgen van overstromingen te beperken kan ook naar de ruimtelijke inrichting van het
gebied gekeken worden. Dit zou op langere termijn in het bredere thema klimaatadaptie opgepakt
moeten worden. Op korte termijn kan er al via risicoadvisering aan verdere bewustwording gewerkt
worden en kan het thema overstromingen meegenomen worden bij het beoordelen van ruimtelijke
plannen.
Acute fase
Vooral het tijdstip waarop de overstroming plaats vindt, de exacte locatie van de bres, de snelheid
waarmee de bres wordt opgemerkt en de mogelijkheden om het overstroomde gebied te beperken,
bepalen waar de aandacht in de responsfase naar uit gaat.
Algemene aandachtspunten zijn:
- Uitwisseling van (actuele) informatie vanuit ketenpartners is tijdens responsfase cruciaal om een
volledig beeld te krijgen en omvang (keten)effecten in te kunnen schatten.
- Prioriteit ligt bij (preventieve) maatregelen die Hoogheemraadschap Rijnland kan nemen om
overstromingsgebied te beperken.
- Bij een overstroming poldercluster 1 en 2 is het effectgebied waarschijnlijk groter dan VRHM, hier
zal samenwerking met VR Kennemerland moeten worden gezocht.
- Alarmering via WAS-palen is voor beperkte tijd mogelijk, ook andere (alarmering) en
communicatiemiddelen zijn gezien uitval of overbelasting infrastructuur beperkt aanwezig.
- Continuïteit hulpdiensten en gemeente staat onder druk (beschikbaarheid personeel, bereikbaarheid
gebied, onderlinge communicatie). Dit vraagt veerkracht van hulpdiensten en gemeentelijke
organisatie(s).
- Schuilen is voor beperkte tijd mogelijk en vraagt de nodige veerkracht van bewoners.
- Redding zal zo spoedig mogelijk in gang moeten worden gezet, hier is voldoende capaciteit voor
nodig.
- Prioriteit redding minder zelfredzamen, bieden van gezondheidszorg en opvangen slachtoffers.
- In poldercluster 4 is Croda gevestigd, in dit bedrijf liggen toxische stoffen opgeslagen. Omdat deze
stoffen in het oppervlaktewater en bodem terecht kunnen komen, kan DCMR Milieudienst Rijnmond
bij een (potentiële) overstroming betrokken worden.
Recovery fase
Algemene aandachtspunten zijn:
- Leegpompen en schoonmaken gebied.
- Bergen eventueel dodelijke slachtoffers.
- Emotionele nazorg bieden aan slachtoffers overstroming.
- (Tijdelijke) huisvesting voor mensen die niet op korte/lange termijn terug naar eigen woning kunnen.
- Verwijderen en afvoeren dode dieren door destructiebedrijf.
- Herstel (vitale) infrastructuur en sociale voorzieningen.
- Herstel schade door milieuvervuiling.
- Aandacht voor juridische afhandeling van bijvoorbeeld schadeclaims.
- Herstel cultureel erfgoed en natuur.
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Bijlage 1. Kaart met clustergebieden polders
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Bijlage 2. Waterdieptekaart na 24 uur poldercluster 1
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Bijlage 3. Waterdieptekaart na 24 uur poldercluster 2

Grietpolder (scenario Ringvaart)

Vriesekoopschepolder (scenario Westeinderplassen)
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Bijlage 4. Waterdieptekaart na 24 uur poldercluster 3
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Bijlage 5. Waterdieptekaart na 24 uur poldercluster 4
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Bijlage 6. Gebiedspecifieke informatie

Informatie Stedin: infrastructuur Korte Akkeren
(Uitval transformatoren in rood aangegeven)
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B.1

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden vast te stellen.
Het ‘reguliere’ jaarrekeningresultaat bedraagt € 199.621 negatief. Gesaldeerd met de eenmalige ‘vrij
besteedbare’ bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ad € 500.000 voor het aandeel in
de desinvestering van de GMK Hollands Midden (deel van de frictiekosten) € 300.379 positief.
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:
- een dotatie van € 500.000 aan een nieuw te vormen (1-jarige) bestemmingsreserve Compensatie
boekwaardeverlies GMK HM;
- een onttrekking uit de Algemene Reserve, groot € 199.621.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken VRHM 2018

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

E.H. Breider
Concerncontroller
27 juni 2019

B.1

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

C. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de Jaarstukken 2018 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een dotatie van
€ 500.000 aan een nieuw te vormen (1-jarige) bestemmingsreserve Compensatie
boekwaardeverlies GMK HM en een onttrekking aan de Algemene Reserve ad. € 199.621, zoals
omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
2. décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
Proces van de jaarstukken 2018
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 goedkeuring van de Jaarstukken 2018 door het Algemeen Bestuur. Volgens
de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet van 9 juli 2014, Stb. 306) dient de
voorlopige jaarrekening vóór 15 april volgend op het verslagjaar aan de raden van de deelnemende
gemeenten te worden toegezonden. Er geldt bij de aanbieding naar de gemeenten geen zienswijzeprocedure zoals in het begrotingsproces. Vaststelling geschiedt uiteindelijk door het Algemeen
Bestuur op 27 juni 2019. De jaarrekening wordt uiteindelijk vóór 15 juli aan het college van
Gedeputeerde Staten aangeboden in het kader van het toezichtsregime.
Resultaatbepaling voorlopige Jaarstukken 2018 vóór resultaatbestemming
Het boekjaar 2018 is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:
Programmaplan
Programma Brandweer
Programma GMK
Programma Veiligheidsbureau
Programma Oranje Kolom
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer
Totaal VRHM vóór resultaatbestemming (positief)

bedrag
(negatief) € -/-214.950
€
3.292
(negatief) € -/- 27.693
€
39.730
€
500.000
€
300.379

Het jaarrekeningresultaat blijft in 2018 niet binnen het financieel kader. In de achterliggende jaren is
steeds duidelijker geworden dat de gehanteerde indexeringssystematiek niet voldoende is gebleken
om de reële (loon)kostenontwikkelingen te dekken. Ook de VRHM heeft te maken met het effect van
de substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP. De toegekende indexatie is ook in 2018 is
zwaar onvoldoende om dit effect, inclusief de gevolgen van de Cao, op te kunnen vangen. De VRHM
is in de afgelopen jaren niet gecompenseerd geworden (geen begrotingswijzigingen ingediend) voor
de reële (loon)kostenontwikkelingen.
Het ‘reguliere’ jaarrekeningresultaat is € 199.621 negatief. Als gevolg van vacatureruimte en
onderuitputting van de kapitaallasten zijn bovengenoemde effecten (incidenteel) in 2018 grotendeels
‘opgevangen’. Daarbij is ook voor € 99.177 aan extra opleidingskosten voor manschap A uitgevoerd,
waarvoor het Bestuur toestemming heeft gegeven om de wachtlijsten weg te werken, zonder een
incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
In de jaarstukken 2018 worden de resultaten per programma toegelicht en van een analyse voorzien.
Ook is daarin een toelichting opgenomen van incidentele en structurele lasten en baten.
Resultaatbestemming 2018 en reserves
▪

Een dotatie van € 500.000 aan een nieuw te vormen (1-jarige) bestemmingsreserve Compensatie
boekwaardeverlies GMK HM
Het positieve jaarrekeningresultaat 2018 wordt veroorzaakt door één van de afspraken uit het
‘Uitwerkingskader meldkamer’, namelijk dat veiligheidsregio’s in 2018 een eenmalige bijdrage
ontvangen als bijdrage in de achterblijvende kosten (frictiekosten) van de meldkamer. Deze
bijdrage bedraagt € 1.255.000 voor de VRHM, waarbij de financiële verantwoording moet
geschieden conform de geldende regels van sisa inzake op grond van het Besluit
veiligheidsregio’s verstrekte bijdragen. Het bedrag is bestemd voor een aandeel in de

2
Agendapunt B.1 AB VRHM 27 juni 2019

desinvestering van de GMK Hollands Midden (frictiekosten). Volgens de accountant moet echter
€ 500.000 hiervan, het bedrag wat elke veiligheidsregio heeft ontvangen, administratief via het
resultaat worden verantwoord, omdat dit ‘vrij’ besteedbaar is. Het totaal aan ontvangen bijdragen
in de achterblijvende kosten van de meldkamer (JenV, Politie en RAV HM) zal worden gebruikt
voor afwaardering van de boekwaarde van de GMK Hollands Midden (Rooseveltstraat 4a te
Leiden). De administratieve verwerking zal in 2019 op basis van nog te nemen bestuursbesluiten
plaatsvinden.
▪

Algemene reserve 2018
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 beleidsplanperiode is
een risico-inventarisatie- en analyse (eind 2016 / begin 2017) 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.
Bij het vaststellen van de Nota Reserves 2017-2018 (verlengd tot en met 2019) is voor de
Algemene Reserve vastgesteld deze te baseren op de benodigde weerstandscapaciteit ad €
917.322 met een ratio van 1.0, wat een duiding kent van een voldoende weerstandsvermogen.
Een onttrekking aan de Algemene Reserve ad. € 199.621 en een begrote onttrekking voor 2020
als gevolg van vertraging realisatie nieuwbouw Leiden Noord ad € 406.955, leidt tot een (begroot)
saldo van de Algemene Reserve in 2020 van € 310.746.

▪

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon heeft onvoldoende saldo omdat voor 2019 een
begrote onttrekking is voorzien als gevolg van vertraging realisatie nieuwbouw Leiden Noord.
In de jaarrekening is een specificatie met bijbehorende toelichting gegeven op de mutaties van de
bestemmingsreserves.

Resumerend voorstel
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2018 ziet er
daarmee als volgt uit:
Totaal resultaat op de programma’s
- Vóór resultaatbestemming
- Dotatie aan bestemmingsreserve Compensatie boekwaardeverlies GMK HM
- Onttrekking uit de Algemene Reserve
- Na resultaatbestemming

bedrag
+/+ € 300.379
-/- € 500.000
+/+ € 199.621
€
0

5. Kader
De jaarstukken 2018 worden afgewikkeld binnen het wettelijk kader en rekening houdend met de
Controleverordening VRHM respectievelijk het Controleprotocol 2018.

6. Consequenties
Controleverklaring en vaststellingsbesluit
De jaarstukken 2018 bevatten een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de
getrouwheid en een oordeel inzake de rechtmatigheid. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt
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voorzien van een besluit met in hoofdlijnen de drie deelbesluiten, namelijk de vaststelling van de
jaarstukken, de uiteindelijke bestemming van het resultaat en het verlenen van décharge.

7. Aandachtspunten / risico’s
Controleverklaring accountant
De accountant heeft over de jaarrekening 2018 een goedkeurende controleverklaring inzake
getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid afgegeven. De basis
voor het oordeel met beperking is de constatering dat de lasten voortvloeiende uit een aantal
inkoopcontracten met een totale waarde van afgerond € 1,5 miljoen niet in overeenstemming met de
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed. Dit bedrag overschrijdt de door het Algemeen
Bestuur vastgestelde goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.
Door VRHM is een inkoop- en aan bestedingskalender voor de periode 2019 – 2023 opgesteld. De
benodigde Europese aanbestedingstrajecten zijn dusdanig tijds- en arbeidsintensief dat hiervoor tijd
(en capaciteit) nodig is om hieraan opvolging te kunnen geven. Het Bestuur wordt van de voortgang
op de hoogte gehouden.

8. Implementatie en communicatie
Na vaststelling worden de jaarstukken in het kader van het financieel toezicht toegezonden aan het
college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De deelnemende gemeenten ontvangen een
exemplaar van de jaarstukken die ook via de hoofden financien van de gemeenten ter beschikking
worden gesteld. De jaarstukken worden tenslotte op de website van de VRHM geplaatst.

9. Bijlagen
Er zijn 2 bijlagen: de Jaarstukken 2018 VRHM en het accountantsverslag van bevindingen VRHM
boekjaar 2018.

10. Historie besluitvorming
De eerdere besluitvorming is verwerkt in de Jaarstukken 2018 VRHM en in deze beslisnotitie. Ten
aanzien van de beleidsuitgangspunten rond resultaatbestemming en reserveringen wordt verwezen
naar de Nota Reserves 2017-2018 (verlengd tot en met 2019) alsmede hiermee corresponderende
besluiten van het DB.
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Jaarverslag 2018

Aanbieding jaarstukken 2018
Hierbij bieden wij u de voorlopige Jaarstukken 2018 aan van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De bevindingen van de eindcontrole van de accountant
(uitgevoerd in de periode van 4 maart tot en met 14 maart 2019) zijn nog niet bekend. Mocht dit leiden
tot aanpassing van het jaarrekening resultaat c.q. de beleidsverantwoording, dan zal dit in de
vergadering van het Dagelijks Bestuur van 18 april 2019 worden gemeld. Na de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van 18 april 2019 zullen de voorlopige Jaarstukken 2018 VRHM aan de raden van
de deelnemende gemeenten ter informatie worden toegezonden. De wet gemeenschappelijke
regelingen verplicht de VRHM om de stukken vóór 15 april aan de raden toe te zenden. Dit is op dat
moment mogelijk met het definitieve concept voorlopige jaarstukken 2018. De zienswijzeprocedure die
geldt voor de programmabegroting is niet van toepassing op de jaarstukken.
De voorlopige Jaarstukken 2018 VRHM worden geagendeerd voor de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 21 maart 2019. De Jaarstukken 2018 VHRM worden geagendeerd voor de openbare
vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019.
Het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 biedt een goede gelegenheid om de
belangrijkste resultaten te benoemen.
Wat hebben we bereikt in 2018
Het herziene organisatieplan ‘Samen Verder’ is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 7 december 2017. Met het nieuwe organisatieplan dienen drie doelen gerealiseerd te
worden: verbinding in samenwerking, ´blos op de wangen´ van de Veiligheidsregio en een compacte
en meebewegende organisatie. Na vaststelling van het organisatieplan is gestart met de werving,
selectie en plaatsing van de leidinggevenden. Om de leidinggevenden beter in staat te stellen om
sturing te geven aan de gewenste organisatiedoelen is een ontwikkelprogramma voor
leidinggevenden gestart. De nieuwe organisatie is gestart op 3 september 2018 met een gezamenlijke
bijeenkomst in Fort Wierickerschans te Bodegraven.
2018 was het jaar waarin daarnaast wederom een groot aantal ontwikkelingen in gang werd gezet of
werd afgerond.
Bestuurlijk is het eindresultaat van het project ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige
bluswatervoorziening’ vastgesteld. De projectorganisatie bestond uit vertegenwoordigers vanuit de
gemeenten, Dunea, Oasen, de Brandweer en de Veiligheidsregio Hollands Midden. De
projectorganisatie heeft de vraag beantwoord hoe in de Veiligheidsregio Hollands Midden het
maatschappelijk meest optimale bluswatervoorzieningsconcept eruit zou kunnen zien en hoe deze
geïmplementeerd kan worden.
In 2018 is intensief gewerkt aan het nieuwe risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s die
in de regio Hollands Midden kunnen plaatsvinden. Op basis van dit inzicht kan het Bestuur van de
Veiligheidsregio strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en
te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. In tegenstelling tot
voorgaande risicoprofielen is ditmaal ook aandacht geweest voor de risicobeleving onder bewoners en
in hoeverre deze overeenkomt met de impact- en waarschijnlijkheidsanalyse. Daarnaast zijn niet
alleen de risico’s geïnventariseerd en geanalyseerd, maar is ook aandacht besteed aan de al
genomen risico- en crisisbeheersingsmaatregelen. Het Regionaal Risicoprofiel wordt definitief
vastgesteld door het Bestuur na consultatie van gemeenteraden en andere partners. Definitieve
vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel vindt 28 november 2019 plaats door het Algemeen
Bestuur.
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Het Bestuur heeft het beleid informatiebeveiliging van de VRHM vastgesteld. Daarbij is het Bestuur
ook geïnformeerd over de projectmatige aanpak van de implementatie waarin het beleid tactisch en
operationeel wordt vormgegeven, en over het ambitieniveau.
Ook in 2018 werd Brandweer Hollands Midden geconfronteerd met veel huisvestingsprojecten op het
gebied van nieuw- en verbouw van brandweerkazernes (Leiden Noord, Bodegraven, Stolwijk,
Leimuiden, Schoonhoven, Valkenburg, Driebruggen, Zwammerdam). Dit legt een groot beslag op de
facilitaire organisatie.
Het Bestuur is geïnformeerd dat de voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuis en de
Veiligheidsregio heeft verzocht om te komen tot een opdracht voor de ontwikkeling van een Zorg- en
Veiligheidshuis Hollands Midden. De aanleiding hiervoor is de behoefte aan effectieve zorgverlening
aan een groep inwoners in Hollands Midden met ernstige problemen op meerdere leefdomeinen, die
zowel het zorg- als het veiligheidsdomein raken.
Het aandeel in de frictiekosten van de oude GMK Hollands Midden (Roosevelstraat) door VenJ en
Politie is in 2018 ontvangen. Verwacht wordt dat begin 2019 ook met de RDOG/RAV Hollands Midden
tot een vergoeding kan worden gekomen.
Mevrouw drs. D.P.M. (Dian) Aarts-Laenen is met ingang van 1 mei 2018 benoemd in de functie van
Coördinerend functionaris VRHM. De convenanten tussen VRHM en ziekenhuizen in de regio
Hollands Midden en tussen VRHM en Defensie zijn geactualiseerd. De themabijeenkomsten van het
Bestuur in 2018 stonden in het teken van Terrorismegevolgbestrijding (TGB), specifiek de ‘bestuurlijke
sleutelbesluiten bij Terrorismegevolgbestrijding’ zoals ontwikkeld in de Veiligheidsregio Haaglanden.
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.
Jaarrekeningresultaat 2018
De bestuurlijke afspraken over de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en met
2018.
In de begroting 2018 (AB 29 juni 2017) is het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2018. Het
jaarrekeningresultaat blijft in 2018 niet binnen dit financieel kader. Ook de VRHM heeft te maken met
het effect van de substantiële verhoging van de pensioenpremie ABP. De toegekende indexatie is ook
in 2018 is zwaar onvoldoende om dit effect, inclusief de gevolgen van de Cao, op te kunnen vangen.
Daarnaast blijven de opbrengsten van het bezuinigingsprogramma MAM achter als gevolg van
beperkt natuurlijk verloop in de vrijwilligerskorpsen waar materieelreductie heeft plaatsgevonden.
Het resultaat is desondanks € 300.379 positief. Dit grote voordelige resultaat wordt volledig
veroorzaakt door de eenmalige bijdrage van het ministerie van J en V in het kader van hun aandeel in
de frictiekosten van de oude GMK Hollands Midden (Rooseveltstraat te Leiden). In overeenstemming
met de SISA-richtlijnen dient € 500.000,- van deze bijdrage via het resultaat te lopen. Voorgesteld
wordt om deze bijdrage van € 500.000,- in 2019 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve
“Compensatie Boekwaardeverlies GMK HM” en om deze vervolgens in 2019 volledig te onttrekken om
de boekwaarde van de oude GMK Hollands Midden daarmee te kunnen verminderen. Het overige
nadelige saldo dat hierdoor ontstaat is in 2018 grotendeels ‘opgevangen’ als gevolg van
vacatureruimte en onderuitputting van de kapitaallasten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor €
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99.177 aan extra opleidingskosten voor manschap A is uitgegeven. Hiervoor heeft het Bestuur
toestemming gegeven om de wachtlijsten weg te werken, zonder dat sprake is geweest van een
incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
Controleverklaring accountant jaarrekening 2018
De accountant heeft over de jaarrekening 2017 een goedkeurende controleverklaring over
getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid afgegeven. De basis voor
het oordeel met beperking is de constatering dat de lasten voortvloeiende uit een aantal
inkoopcontracten met een totale waarde van afgerond € 1,1 miljoen niet in overeenstemming met de
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed. Dit bedrag overschrijdt de door het Bestuur
vastgestelde goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.
VRHM heeft geanalyseerd welke crediteuren voor 2018 over de aanbestedingsgrens zijn gekomen.
De verwachting is dat er ook over 2018 een rechtmatigheidsissue is betreffende inkopen welke niet in
overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Deze conclusie is echter nog niet
bevestigd door de accountant. Door VRHM is een inkoop- en aan bestedingskalender voor de periode
2019 – 2023 opgesteld. De benodigde Europese aanbestedingstrajecten zijn dusdanig tijds- en
arbeidsintensief dat hiervoor tijd (en capaciteit) nodig is om hieraan opvolging te kunnen geven. Het
Bestuur blijft van het handelingsperspectief op de hoogte worden gesteld.
Met trots op wat we hebben bereikt in 2018, en realiserende dat er nog heel wat werk moet worden
verricht, nodig ik u graag uit om kennis te nemen van de aangeboden informatie en stel ik u voor tot
bestuurlijke vaststelling van de jaarstukken 2018 over te gaan.

Hans Zuidijk
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
2015.
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
107.960

Bodegraven-Reeuwijk

33.451

Gouda

71.189

Hillegom

21.089

Kaag en Braassem

26.108

Katwijk

64.239

Krimpenerwaard

54.653

Leiden

122.561

Leiderdorp

26.968

•

De brandweerzorg;

Lisse

22.606

•

Het inrichten en in stand houden van de
gemeenschappelijke meldkamer;

Nieuwkoop

27.433

Noordwijk

25.760

•

De geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;

Noordwijkerhout

16.140

Oegstgeest

23.209

•

De multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing;

Teylingen

36.013

•

Voorschoten

25.211

De samenwerking bij de gemeentelijke
crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Waddinxveen

26.072

Zoeterwoude

8.119

Zuidplas
De wijze van uitvoering van de taken en de
inrichting van de organisatie zijn vastgelegd in de
gemeenschappelijke regeling en in de organisatieverordening.

Totaal

40.937
779.718

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 2016 (basis
voor programmabegroting 2018).
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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 2015). 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.
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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.
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!
Beleidsplan, Risicoprofiel, Crisisplan
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn:
het Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Crisisplan.
Het Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft wat de Veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg
dat is. In het Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wvr) zijn de te behalen operationele prestaties
beschreven op het terrein van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, politiezorg en
bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. Het Beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op het
Risicoprofiel. Tot slot wordt in het Crisisplan (art. 16
Wvr) beschreven hoe de generieke crisisorganisatie
Risicoprofiel
eruitziet en wie wat doet tijdens rampen en crises.
VRHM heeft een Regionaal Beleidsplan 2016-2019
Gericht verder! opgesteld op basis van de evaluatie
van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015, de
uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 2016-2019 en landelijke beleidskaders en ontwikkelingen.
Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkelingen van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen
VRHM en de koers, ontwikkeling en werkzaamheden van VRHM voor de komende vier jaar. In het
beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd, te weten informatie gestuurd 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
Beleidsplan

Crisisplan
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• 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. Het
Beleidsplan is afgestemd met de gemeenteraden, crisispartners en omliggende Veiligheidsregio’s en
is door het AB vastgesteld op 31 maart 2016. In 2018 is het nieuwe regionaal risicoprofiel opgesteld.
Dit zal worden vastgesteld in 2019.
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 de 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
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 de gemeenten vormen tezamen de
Veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de directeur VRHM. De Veiligheidsdirectie is volgens de
Gemeenschappelijke Regeling, verantwoordelijk voor de multidisciplinaire crisisbeheersing en
adviseert het Bestuur hierover.
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.
In het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 zijn drie beleidsprioriteiten benoemd:
• Informatie gestuurd werken;
• Risicogericht werken;
• Omgevingsgericht (net)werken.
In de verantwoording van het programma Brandweer komen deze thema´s terug.

Jaarstukken 2018 VRHM incl Controleverklaring.asd.docx

Pagina 9

Programmaverantwoording
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2 Programma Brandweer Hollands Midden

2.1. Algemeen
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 proces ingerichte 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: proactief, preventie, preparatie,
repressie en nazorg. Alle overige processen zijn ondersteunend.
Per september 2018 heeft binnen de VRHM een reorganisatie plaatsgevonden.
Het directieteam van de VRHM bestaat vanaf de reorganisatiedatum uit de directeur VRHM/Regionaal
Commandant BHM, de Sectordirecteur Brandweerzorg, de Sectordirecteur Risico en
Crisisbeheersing, de Sectordirecteur Bedrijfsvoering, de Secretaris/Adviseur/Afdelingsmanager
Strategie & Beleid en de Concerncontroller/Adviseur.
De verdeling van de bestuurlijk accountmanagers over de gemeentebesturen en kazernes is als volgt:
Directeur risico- en crisisbeheersing
Gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk
Directeur brandweerzorg
Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Katwijk en Kaag en
Braassem
Directeur bedrijfsvoering
Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas
Dit betekent dat zij integraal aanspreekbaar zijn voor de lokale besturen en/of burgemeesters op
brandweerzaken. Hiermee heeft het gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt binnen VRHM.
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2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2018
Brandweer Algemeen
Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij ervoor doen

Strategisch doel
Bevorderen van
veiligheid in plaats
van voorkomen van
onveiligheid

Operationeel doel
Meer risicogericht
werken

Afstemmen van
materieel- en
personeelssterkte
op de risico’s

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

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

Heroverwegen
formatie- en functieplan

- Minder leidinggevenden kantoor
- Minder leidinggevenden repressief
- Minder formatieruimte kantoor- en beroeps

Realisatie
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

- Samen met de buurregio’s de dekking aan de
Na inventarisatie van
randen van de regio optimaliseren
de risico’s in het
- Vanuit meer kazernes specialistische taken
verzorgingsgebied
Ja
uitoefenen, maar wel optimaal gespreid
werken met
Nee
- Invoeren Rietenkap-brandbestrijding
- Invoeren werken op hoogte
afgewogen,
Nee
realistische en
aanvaardbare
opkomsttijden
Toelichting op afwijking: Rietkapbestrijding en werken op hoogte zit nog in de voorbereidingsfase door
reorganisatie. Bezig met overdracht en her prioritering.
Optimaliseren van
de dekking en
specialismeverdeling

Slim samen werken
binnen Brandweer
Nederland

Op basis van risicoinventarisatie 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.

- 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

Deels
Ja
Ja

Ja

Toelichting op afwijking: Logistiek en Ondersteuning wordt in 2019 verder uitgewerkt en in het
meerjarenbeleidsplan 2020-2023 opgenomen.

Jaarstukken 2018 VRHM incl Controleverklaring.asd.docx

Pagina 12

Informatie gestuurd
werken door de
juiste informatie op
het juiste moment
bij de juiste persoon
te brengen

Nauwe samenwerking
met ketenpartners met
behulp van
betrouwbare en
moderne
informatiesystemen

Bijzondere aandacht is er voor het versterken van de
verantwoording over de prestaties van de brandweer
aan de gemeentebesturen

Nee

Toelichting op afwijking: Dit wordt in 2019 opgepakt. Bestuurlijke informatievoorziening wordt uitgewerkt in het
Meerjarenbeleidsplan 2020-2023.
Investeren in
De visie op
Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en waar
Deels
medewerkers
vrijwilligheid bepaalt, in nodig per kazerne toepassen
combinatie met het
formatiemodel voor
vrijwillige kazernes,
het aantal benodigde
vrijwilligers
Toelichting op afwijking: Visie wervingssysteem vrijwilligheid is in concept ter bespreking in het Directieteam
aangeboden.
- Implementeren maatregelen op landelijk niveau
Verbeteren
Verbeteren hygiëne
Ja
gericht op aanpassing van gedrag (risicobewustzijn)
arbeidshygiëne
rond brandbestrijding
en brandweerkazernes
en voorkomen opname - Schoon werken bij incidentbestrijding
Deels
van kankerverwekJa
- Aanbevelingen voor oefeninstructeurs
- Verbeteringen logistieke proces “verwerking van
kende stoffen door de
Deels
vervuilde beschermingsmiddelen”
huid, waarbij toename
van lichaamstemperatuur als gevolg van
werken in hitte en
daarmee het openstaan van de poriën,
dit proces versnelt
Toelichting op afwijking: - Consequenties zijn inzichtelijk gemaakt en hiervoor is aanvullend budget gevraagd. Dit
wordt in de komende beleidsperiode verder ingericht. Er is gestart met Quick Wins, de verdere uitwerking zal
plaatsvinden in 2019 en voor beleidsperiode 2020-2023.
- Per kazerne de te leveren producten bepalen
We werken meer
Productverfijning biedt
Ja
Vanaf
2018
werken
met
de
in
2017
gedefinieerde
risicogericht
ons de mogelijkheid
Ja
productenstructuur
om beter te sturen op
Ja
- Per risico verfijnde kazerne volgorde tabel,
risico´s, kosten te
uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen
beheersen en interne
processen te
optimaliseren
We introduceren
Werken met variabele
Implementeren resultaten onderzoek naar de
Deels
innovatieve
voertuigbezetting
mogelijkheden van variabele voertuigbezetting
werkwijzen
(besluit MAM)
Toelichting op afwijking: Dit wordt nu alleen nog maar toegepast tijdens de zomerregeling. In 2019 zal er een
aanvang gemaakt worden met de uitwerking en invoering van TS-flex.

Kerngegevens

Prestatieverloop
Opkomsttijd prio 1 < normtijd*
Ongeval met letsel personeel
* Inclusief verwerkingstijd meldkamer

2016
60%
2

2017
55%
4

2018
49%
1

Incidenten
Doden bij brand
Gewonden bij brand
Reddingen*

2016
6.466
2
69
462

2017
6.596
0
74
449

2018
6.705
1
21
23

* Aantal 2018 wordt nader onderzocht
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2.2.1 Risicobeheersing
Realisatie

Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij ervoor doen

Strategisch

Operationeel doel

Prestaties

Veiligheidsrisico’

Overheden, burgers, bedrijven en

We geven inzicht door gebeurtenissen te inventariseren,

s zijn inzichtelijk

instellingen hebben inzicht in de

ordenen en beoordelen op impact en waarschijnlijkheid door

en iedere

veiligheidsrisico’s

het opstellen van een risicoprofiel en risicocommunicatie

belanghebbende

Overheden, burgers, bedrijven en

We adviseren over veiligheidsrisico’s en maatregelen om

binnen Hollands

instellingen kunnen

deze te voorkomen en te beperken. En daarmee over

Midden kent

brandveiligheidsrisico’s meewegen bij

verdeling van daarvoor benodigde middelen binnen VRHM

deze

keuzevorming; zij weten welke

doel
Going concern

Ja

Ja

maatregelen zij kunnen nemen
Maatregelen om

Het bevoegd gezag is in staat om in

We adviseren het bevoegd gezag over veiligheidsrisico’s in

bestuurlijk

landelijke wetgeving vastgestelde

vastgestelde

veiligheidsrisico’s mee te wegen bij

veiligheidsrisico’

het maken van keuzen

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

BHM voert brandveiligheids-taken uit

We toetsen en controleren op brandveiligheid op basis van

in opdracht van het Bestuur van

procesafspraken met gemeenten en omgevingsdiensten

s te beïnvloeden
zijn in beeld en
hierover wordt
geadviseerd,
zodat deze
onderdeel
kunnen uitmaken
van keuzen

Ja

Ja

VRHM daar waar het geen wettelijke
taak is van de brandweer
BHM bestrijdt veilig en effectief

We adviseren incidentenbestrijding over een veilig en

incidenten door veiligheidsrisico’s mee

effectief optreden

Ja

te wegen bij uitvoering van haar taak
Verbeterprojecten
Organisatie in

Risicobeheersing toekomstgericht

We implementeren de uitkomsten van het project

ontwikkeling

organiseren. De professionals van RB

doorontwikkeling risicobeheersing [2018]

Deels

voeren deze taken uit in
samenwerking met partners en
inwoners in Hollands Midden
Toelichting op afwijking: In verband met de reorganisatie en de onzekerheid over functie en plaatsing voor veel medewerkers is een deel
van de uitkomsten van het project doorontwikkeling nog niet geïmplementeerd. De elementen uit het traject zijn grotendeels wel geborgd in
het nieuwe organisatieplan. Het ontwikkeltraject voor de medewerkers start in het eerste kwartaal 2019.
Structureel

Inzet van middelen en materieel bij

Uitvoeren van het project STOOM; zie resultaten bij

terugdringen

échte noodgevallen

prestatieverloop

Ja

ongewenste en
onnodige
automatische
brandmeldingen

Prestatieverloop
% adv. WABO op tijd

2016

2017

2018

Aantal registraties

2016

2017

2018

87%

90%

91%

Adviezen WABO
Adviezen evenementen
Adviezen bereikbaarheid
Adviezen overig
Controles brandveiligheid
Her controles brandveiligheid

1.607
853
1.541
1.912
2.430
436

1.629
659
1.618
2.042
2.146
276

1.612
570
1.678
1.975
1.827
221
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2.2.2 Operationele Voorbereiding
Wat willen wij
Wat gaan wij ervoor doen
bereiken
Strategisch doel
Operationeel doel
PLANVORMING/MULTI-VOORBEREIDING
De
Het team verzorgt alle vormen en soorten
monodisciplinaire
van monodisciplinaire plannen,
planvorming is
procedures, werkinstructies voor het
georiënteerd op
brandweeroptreden
de ‘eigen’
Daarbij wordt nauw samengewerkt met de
brandweerdiscipli
sector IB om op basis van behoeften en
ne, waarbij de
prioriteiten te komen tot een werkpakket
focus ligt op het
Namens de brandweer deelnemen aan
ondersteunen van multidisciplinaire planvormingstrajecten en
het veilig en
de voorbereiding op evenementen
adequaat
Ontwikkelen van afspraken over
optreden van de
operationele grenzen met omliggende
repressieve
regio’s en het uitwerken van grootschalig
medewerkers
brandweeroptreden in het Regionaal
Crisisplan
De verbinding naar de GMK-MKB

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 Multipartners 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 net centrische 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

Prestaties

Realisatie

Zie jaarplan PV mono en deels
acteren op vragen die zich in 2018
ontwikkelen

Ja

Zie jaarplan PV mono en aansluiten
bij het werkplan van de
ontwikkelgroep
Werkplan MDOP en
evenementenkalender

Ja

- Opstellen convenanten en sturen
op ontwikkeling van operationele
afspraken
- Jaarlijkse evaluatie bestaande
convenanten

Ja

Periodieke contacten voor
afstemming GMK over het regulier
werkproces en ontwikkelingen LMO
Werkplan MDOP

Ja

Werkplan MDOTO

Ja

Beheer crisisfaciliteiten en
generieke plannen
Multi Piketbeheer

Ja

Werkplan MDNCW
Beheer MAB

Ja

Beheer partnerschappen
Beheer interregionale relaties

Ja
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van de relaties en
samenwerkingsafspraken met de
betrokken crisispartners en vitale sectoren

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Operationeel doel
VAKBEKWAAMHEID
Slim samen
Op basis van landelijke ontwikkelingen en
werken binnen
behoefte uit het werkveld worden
Brandweer
bestaande opleidingen en oefeningen
Nederland
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
Voor opleidingen werken wij intensief
samen met omliggende Veiligheidsregio’s
in het samenwerkingsgebied West 4

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties

Realisatie

Landelijke les- en leerstof en
regionale lesplannen voor opleiden,
bijscholen en oefenen van
personeel gebruiken
Focus op kantoor-, uitruk-personeel
en sleutel-functionarissen
multidisciplinaire en bestuurlijke
crisisbeheersing
Zitting in Programmaraad VBK &
Kennis

Wat willen wij bereiken
Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch
Operationeel doel
Prestaties
doel
VAKBEKWAAMHEID
Investeren in
Alle veranderingen die op stapel staan vragen
medewerkers
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
Toelichting op afwijking: Investeren in medewerkers en vrijwilligers is een continu proces.

Ja

Ja

Ja

Realisatie

Deels

Ja a

Verbeteren
arbeidshygiëne

Meewerken aan implementatie landelijke
Uitvoeren van het landelijk
Deels
maatregelen gericht op gedragsaanpassing en plan van aanpak
aanpassing van brandweerkazernes
Toelichting op afwijking: Hier is een start mee gemaakt en vooral gebaseerd op bewustwording en Quick wins zijn
doorgevoerd voor bij met name realistisch oefenen. Het vervolg wordt meegenomen in de doorontwikkeling en
implementatie.
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Verbeteren
planmatig
werken

Werken met een systeem om meer
Volgens het projectplan VBK
Deels
resultaatgericht te oefenen; een persoonlijk
2.0 starten we in 2017 met het
vakbekwaamheidsprogramma gebaseerd op de nieuwe programma dat in
operationele functie, de aard van het
2018 verder wordt
verzorgingsgebied en de competenties van de
geëvalueerd
medewerker
Toelichting op afwijking: Gedeeltelijk behaald. Deels niet gerealiseerd, mede door beperkte functionaliteit VIMS

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Operationeel doel
KENNISCENTRUM (KC)
VRHM weet welke De sectoren volgen ontwikkelingen bij
kennis van
onderzoeksinstituten, andere regio’s en
strategisch belang werken nauw samen met interne partners
is om de
zodat noodzakelijk kennis tijdig wordt
(operationele,
gesignaleerd en VRHM in staat is om hier
wettelijke)
tijdig op te anticiperen
verantwoordelijkh
eid te kunnen
dragen en risico’s
te beheersen
- Sectoren leren uit de praktijk en creëren
VRHM leert
hiermee een cultuur die leren van eigen
effectief en
ervaringen als vast onderdeel van het
efficiënt van eigen
werk beschouwt (*)
ervaring,
- Sectoren signaleren tijdig ontwikkelingen
en innovaties waardoor VRHM tijdig
incidenten uit
aansluit bij nieuwe ontwikkelingen(*)
eigen en andere
- Leren is een begrip binnen VRHM in een
regio’s en
klimaat waarin mensen bereid zijn niet
onderzoek en
alleen successen en leerpunten, maar
ook negatieve ervaringen te delen en te
innovaties
bespreken(*)

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties

Realisatie

Het KC adviseert via het
programma lerend vermogen de
organisatie zodat de sectoren in het
nieuwe bedrijf kunnen voldoen aan
deze doelstellingen

Ja

Deels

Deels

Deels

- De sectoren ontwikkelen een overzicht
Onze mensen
Nee
waar welke kennis is te vinden zodat we
hebben op
in de organisatie weten waar de kennis
eenvoudige wijze
te vinden is (**)
toegang tot kennis
op het juiste
moment, in de
juiste vorm
Toelichting op afwijking: Deze doelen (aangegeven met een *) zijn met het wegvallen van het KC in de nieuwe
organisatie nog niet geborgd. Dit moet in de nieuwe beleidsperiode worden vormgegeven. De afdeling Processen en
Projecten gaat dit ondersteunen.
Toelichting op het laatste operationeel doel (**): De borging van het opslaan van kennis was een onderdeel van het
project digitaal werken. Met het uitstellen van het project digitaal werken is er nog geen duidelijk overzicht waar welke
kennis in de organisatie te vinden is. Dit moet met de herstart van digitaal werken of een alternatief project weer
worden opgepakt.
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- De sectoren ontwikkelen een
- Het KC stimuleert een
Nee
veiligheidscultuur waarbij veilig werken
veiligheidscultuur voor de
niet alleen een mondelinge beleving is,
sectoren in HM met
maar ook daadwerkelijk van hoog tot
kennisbijeenkomsten
Ja
laag wordt beleefd en nageleefd
- Het KC voert regie op
- Onveilige situaties worden gemeld,
ongevalsmeldingen en adviseert
geanalyseerd en uitgewerkt tot haalbare
gevraagd en ongevraagd
en gedragen verbeteringen
- Het KC analyseert ongevallen,
Ja
- Het KC maakt onveilige situaties door
rapporteert en adviseert de
analyses inzichtelijk zodat de directie
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
Toelichting op afwijking: Veiligheidscultuur: Het KC heeft een voorstel gedaan. Dit is door het DT omarmt en zal in
de nieuwe organisatie worden vormgegeven en dit dient in de lijn te worden georganiseerd.
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

Kerngegevens
GRIP INDICATIE
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
Totaal

2016
6
6

2017
5
5

2018
7
1
8
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2.2.3 Incidentbestrijding
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel

Prestaties

Realisatie

Leed en schade door

24/7 paraatheid leveren

Ja

brand en ongevallen

Vakbekwaam personeel

Zie kerngegevens
- Vakbekwaamheidsmomenten
- Functie Opleidingen
- Trainingen
- Jaarlijkse update van de KVT
- Evalueren Mono en leveren bijdrage aan Multi-evaluatie
- Onderzoek naar de huidige sterkte
- Voorstellen om paraatheid te monitoren en te optimaliseren

Deels

Going Concern

voorkomen of te
beperken

Kwaliteitsbewaking

Ja

Ja

Verbeterprojecten
Materieel- en

Versterken van de

personeelssterkte

paraatheid met als inzet het

afstemmen op de

kunnen garanderen van de

risico’s

brandweerzorg voor onze

Ja

burgers
Toelichting op afwijking: onderzoeken zijn gestart maar er is nog geen afgeronde rapportage.

- Uitvoering geven aan het Materieelplan
- Het benodigde materieel in topconditie houden

Ja

Ter vervanging van de

Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord is in 2019

Nee

kazernes Leiden-Noord,

operationeel

Optimaliseren van de

Harmoniseren en taken

dekking en de

verdelen op basis van de te

specialismeverdeling

leveren zorg en in

Deels

samenhang met de
personele mogelijkheden

Leiderdorp en Oegstgeest
een kazerne bouwen aan de
Schipholweg in Leiden
Toelichting op afwijking: Acties uitgezet m.b.t. topconditie materieel, maar nog niet volledig gerealiseerd.
Uitbreiding First

Als brandweer een

Op verzoek van de RAV breidden wij in 2016 het aantal

Responder (besluit

belangrijke voorpostfunctie

kazernes uit met First Responder-taken, van 13 naar 27. De

MAM)

vervullen bij reanimaties.

resultaten hiervan monitoren wij in 2018 verder

Ja

Onze medewerkers worden
aanvullend opgeleid door de
RAV
Toelichting op afwijking: Nb: De monitoring is nog niet optimaal. In 2018 is nog een extra First Responder team geïntroduceerd
binnen de kazerne Warmond. Hiermee komt het aantal op 28.
Investeren in

Inzetten van specifieke

We zorgen ervoor dat onze medewerkers op een slimmere

medewerkers

kennis en kwaliteit van onze

manier vakbekwaam worden en blijven

Deels

vrijwilligers ten behoeve van
het facilitair proces
Belangrijk uitgangspunt voor

Uitwerken samenhangende actiepunten uit de visie op

komende jaren is: centraal

vrijwilligheid

doen wat moet, en lokaal
doen wat kan
Toelichting op afwijking: ELO gestart, maar nog niet klaar. Project vakbekwaam 2.0
Gestart met deelproject:
- Strategisch personeel, planning
- Visie op vrijwilligheid
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Deels

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

2016
1.468
1.984
2.902
4
108
6.466

2017
1.456
1.663
3.338
2
137
6.596

2018
1.576
1.372
3.630
3
124
6.705

ASSISTENTIE AMBULANCE
Hoogte assist. Ambulance
BRW First Responder*
Totaal

2016
539
243
782

2017
571
194
765

2018
607
206
813

2016
80
10
9
7
1
7
114

2017
67
8
2
7
4
2
90

2018
46
6
7
1
7
1
4
4
76

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

2016
52
9
8
6
2
6
1
2
27
113

2017
52
4
8
5
2
6
1
2
28
108

2018
52
4
8
5
2
6
1
2
28
108

PERSONEEL EN KAZERNES
Beroeps
Vrijwilligers
Kazernes

2016
137
1.006
47

2017
136
974
47

2018
138
987
47

* Uitbreiding leidt tot meer assistentie Ambulance

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

Kerngegevens Paraatheid
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2.3 Lasten en baten
De realisatie van het programma Brandweer is niet binnen het budgettaire kader van de begroting
2018 gebleven. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in
de reserves worden toegelicht in de toelichting baten en lasten per programma in de jaarrekening.
Lasten en baten BRW

Programmabegroting 2018

(x € 1.000)

Taakveld

Bestuur

Realisatie 2018

Wijziging

Saldo

Lasten

0.1

35

-

35

Treasury

0.5

495

-

495

Onvoorzien

0.8

72

-

72

-

-

72

Brandweer

1.1

38.744

420

39.164

39.226

39.226

-62

Advisering Brandveiligheid

8.3

Subtotaal Lasten

Baten

Verschil

Primair

Saldo

Saldo

55

55

-20

424

424

71

50

-

50

48

48

2

39.396

420

39.816

39.754

39.754

62

Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdrage

0.7

-42.395

-

-42.395

-42.395

-42.395

-

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-6.384

-

-6.384

-6.581

-6.581

197

Ov. Baten - primair

1.1

-1.715

-

-1.715

-1.828

-1.828

113

-50.494

-

-50.494

-50.803

-50.803

309

-11.098

420

-10.678

-50.803

-11.050

372

-365

-420

-785

-273

-273

-512

-11.463

-

-11.463

39.754

-51.076

-11.323

-140

-11.463

-

-11.463

39.754

-51.076

-11.323

-140

Subtotaal Baten
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Na belasting

0.11

39.754
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3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
3.1 Algemeen
Ontwikkelingen 2018
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 is een onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek kende twee fasen:
- De eerste fase betrof inzicht in de huidige en toekomstige kosten, gerelateerd aan de begrotingen
en inzicht in gerealiseerde besparingen.
- De tweede fase betrof o.a. een toetsing of de huidige verdeelsleutel van kosten en baten (nog) fair
is en 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 geconcludeerd dat het vooraf
begrote samenvoegingsvoordeel van € 650.000 op ICT en huisvesting is behaald.
De tweede fase (2018) van het onderzoek betrof de vraag of de huidige verdeelsleutel van de
gemeenschappelijke kosten nog fair is. Deze vraag werd opportuun omdat het gezamenlijk beheer
van de meldkamer en de daaruit voortvloeiende verdeling van de kosten niet per 1 januari 2017 aan
de LMO kon worden overgedragen.
De gemeenschappelijke kosten komen voor 2018 uit op een bedrag van € 4,904 mln. Onderzocht is
welke verdeelsleutel leidt tot een evenwichtige verdeling van de gemeenschappelijke kosten, naar rato
van het gebruik. Het aantal meldtafels dat iedere kolom/deelnemende partner gebruikt, blijkt landelijk
een bruikbare verdeelsleutel te zijn. Deze verdeelsleutel sluit het best aan bij het feitelijk gebruik van
de in de meldkamer ingezette gemeenschappelijke mensen en middelen.
Als deze verdeelsleutel integraal wordt toegepast op de gemeenschappelijke kosten, ontstaat een
groot herverdeeleffect dat niet zonder aanpassing van bestaande begrotingen kan worden
gerealiseerd. Echter, de besturen van de beide veiligheidsregio’s hebben in 2014 afgesproken dat als
gevolg van de samenwerking in de GMK Den Haag de kosten voor geen van de partijen zouden
mogen stijgen.
Om die reden hebben de controllers van de betrokken partijen (politie, VRHM, VRH en RAVHM), een
scenario voorgesteld dat wel leidt tot herverdeling van gemeenschappelijke kosten, maar tegelijkertijd
recht doet aan bestaande afspraken en begrotingen. In dit scenario worden de vanaf 1 januari 2018
vrijvallende inrichtingskosten benut om de herverdeling te bekostigen. Deze herverdeling heeft
betrekking op de politie en de VRH.
Over de financiële consequenties van de (mogelijk) vrijvallende huisvestingskosten van de oude
meldkamer Hollands Midden aan de Rooseveltstraat te Leiden en de administratieve verwerking
daarvan, zullen partijen, na overeenstemming over de verrekening van de frictiekosten, nadere
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afspraken maken. Deze afspraken zullen geen consequenties hebben voor de al afgesproken
lumpsum-bedragen.
Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer HM
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.
Vanuit Hollands Midden zijn de achterblijvende materiële kosten berekend door een vergelijking te
maken met de boekwaarde en de taxatiewaarde. VRHM heeft in 2018 overeenstemming bereikt over
(de berekening en vergoeding van) de achterblijvende materiële kosten met JenV (€ 1.255.000) en
Politie (€ 1.761.972).
VRHM en RDOG/RAV HM hebben vanaf medio 2017 uitvoerig met elkaar gesproken over de
aansprakelijkheid en de berekening van de frictiekosten van de GMK HM.
Uiteindelijk hebben partijen besloten om een juridische opinie te laten opstellen door TeekensKarstens
advocaten notarissen te Leiden. Dit om antwoord te geven op de vraag of de RDOG/RAV HM mede
de frictiekosten voor het uithuizen van de GMK HM naar Meldkamer Den Haag zou moeten dragen.
De conclusie van TeekensKarstens luidt: ‘er zijn objectieve gronden om aan te nemen dat RDOG HM
juridisch verplicht is een aandeel in de frictiekosten op zich te nemen’.
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de geneeskundige hulpverlening en de ambulancezorg
(Wet Veiligheidsregio’s: ‘Het Bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een
gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur 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’).
Op basis van de juridische opinie is de VRHM begin 2019 in afronding met de RDOG/RAV HM om
ook tot afspraken te komen, conform het Transitie akkoord. Het aandeel van de RDOG HM
(ambulancezorg) bedraagt dan € 402.198. De VRHM (geneeskundige hulpverlening) is zelf
aansprakelijk voor € 274.538.
Vernieuwing C2000
De oorspronkelijke invoeringsdatum van 17 maart 2017 voor het vernieuwen van het netwerk van
C2000 (vernieuwing van het pager-netwerk, het spraaknetwerk en het radiobediensysteem) is niet
gehaald en landelijk werd besloten om in 2018 volledig over te gaan naar het nieuwe netwerk.
De migratie van het pager-netwerk heeft inmiddels volgens planning in juni 2018 plaatsgevonden. De
migratie van het spraaknetwerk stond gepland voor het najaar van 2018. In 2018 is echter sprake van
tegenvallende resultaten in de testfase. Om die reden is de beoogde migratie van het spraaknetwerk
van C2000 eind 2018 niet verantwoord gebleken.
Het uitstel van de migratie heeft gevolgen voor het langer gebruiken van het bestaande netwerk, en
een aantal andere processen, die met de migratie samenhangen.
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3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2018
Wat hebben wij bereikt
Maatschappelijk
effect
Directe toegang
tot hulp van de
hulpdiensten

Strategisch doel

Operationeel doel

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, het
ambulancevervoer en
de politietaak

De GMK heeft een
faciliterende en
informerende taak aan
de besturen in de
veiligheidsregio
De RAV zorgt voor het
in standhouden van de
meldkamer voor
ambulancezorg
De korpschef van de
Nationale Politie zorgt
voor het in standhouden
van de meldkamer voor
politie

Faciliteren nietspoedeisende
ambulancezorg
Goed en snel
contact met de
meldkamer

Heroriëntatie vorming
landelijke
meldkamerorganisatie
(LMO)

Samenvoegen regionale
meldkamers

Ontwikkelen
multidisciplinaire
samenwerking

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

Bepalen van de optimale
reikwijdte van de
multidisciplinaire intake

Vernieuwing netwerk
C2000

Wat hebben wij ervoor
gedaan
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

Realisatie
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deels

Deels

Toelichting op afwijkingen:
Multidisciplinaire intake
Een van de doelen van de meldkamer is het zoveel mogelijk in het eerste contact helpen van de burger. Via het proces van
multi-intake kan een betekenisvolle stap worden gezet als meldingen van burgers op een uniforme wijze in behandeling
worden genomen. Er bestaat op landelijke niveau nog geen gezamenlijk eindbeeld over hoe het proces van multi-intake van
meldingen er precies uit moet zien. Het nieuwe voorstel is om vanuit het perspectief van de burger te onderzoeken of er in
de nabije en verdere toekomst informatie- en communicatie vormen mogelijk zijn, waardoor de burger in het eerste contact
wordt geholpen. De scope van de samenwerking die eerst gericht was op multi-intake, wordt daarmee verbreed naar andere
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toekomstgerichte samenwerkingsinstrumenten die passen bij het gebruik van moderne communicatiemiddelen en
informatieverrijking, waarmee de focus weer komt te liggen bij het doel om de burger zoveel mogelijk te helpen in het eerste
contact.
Aan dit onderzoek wordt een termijn verbonden van hooguit anderhalf jaar. Er kunnen op basis van het onderzoek dan
duidelijke conclusies worden getrokken over de consequenties van deze vorm van multi-intake en de termijn van
implementatie.
Vernieuwing netwerk C2000
De migratie van het pager-netwerk heeft inmiddels volgens planning in juni 2018 plaatsgevonden. De migratie van het
spraaknetwerk stond gepland voor het najaar van 2018. In 2018 is echter sprake van tegenvallende resultaten in de testfase.
Om die reden is de beoogde migratie van het spraaknetwerk van C2000 eind 2018 niet verantwoord gebleken.

Prestatieverloop en kengetallen

Intake totaal
Intake politie totaal
Intake brandweer totaal
Intake MKA/RAV totaal

2017 Verdeling in 2017
635.143
100%
346.254
55%
73.476
12%
208.869
33%

2018 Verdeling in 2018
638.949
100%
340.263
53%
56.927
9%
214.181
34%

Intake spoed totaal
Intake politie spoed
Intake spoed brandweer
Intake spoed MKA

328.180
195.981
19.116
113.083

330.804
193.498
20.991
116.315

gem. opnametijd politie
gem. opnametijd brandweer
gem. opnametijd MKA
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand
% overloop politie
% overloop brandweer
% overloop mka
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand

Aantal incidenten
Aantal met inzet

100%
60%
6%
34%

100%
58%
6%
35%

2017
8,0
9,4
9,3

2018
8,4 in seconden
9,9 in seconden
9,8 in seconden

3,3
10,1
3,3

3,8 naar andere discipline
10,6 naar andere discipline
3,6 naar andere discipline

2017
176.285
168.646

2018
142.618
138.923

In de tabel is het totaal opgenomen van alle spoedtelefonie binnen de GMK Den Haag van de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden (Politie, Brandweer, MKA/RAV). 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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3.3 Lasten en baten
De realisatie van het programma Gemeenschappelijke Meldkamer is binnen het budgettaire kader van
de begroting 2018 gebleven. De afwijking in het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de
mutaties in de reserves worden toegelicht in de toelichting baten en lasten per programma in de
jaarrekening.
Lasten en baten GMK
(x € 1.000)

Programmabegroting 2018
Taakveld

Primair

Wijziging

Realisatie 2018

Saldo

Lasten

Baten

Verschil
Saldo

Saldo

ProQAFire

1.1

6

38

44

43

43

1

Uitvoering convenant

1.1

1.483

-

1.483

1.480

1.480

3

1.489

38

1.527

1.523

1.523

4

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdragen

0.7

-1.340

-

-1.340

-1.340

-1.340

-

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-31

-

-31

-31

-31

-

-1.371

-

-1.371

-1.371

-1.371

-

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Resultaat na belasting

0.11

118

38

156

-118

-38

-156

-

-

-

-

-

-

1.523

-1.371

152

4

-155

-155

-1

1.523

-1.527

-3

3

1.523

-1.527

-3

3
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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.
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 verminderde kwetsbaarheid,
eenduidigere ondersteuning van de regionaal commandant-directeur Veiligheidsregio en de
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 was het
Veiligheidsbureau tot september 2018 als organisatieonderdeel van de Veiligheidsregio ook als
zodanig herkenbaar.
In de nieuwe organisatiestructuur (van het organisatieplan) ‘Samen Verder’ zijn per september 2018
het Veiligheidsbureau en het bureau Beleid & Strategie opgegaan in de nieuwe stafafdeling Strategie
& Beleid. De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beleid van onze
organisatie, alsmede de advisering en ondersteuning van de voorzitter, directeur veiligheidsregio/
regionaal commandant (in zijn onderscheiden rollen) en de (leden van de) directieteams. Een
belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het beter in
besturing komen door het vertalen van het strategisch beleid in een samenhangende reeks activiteiten
(strategie) om de beleidsdoelen te behalen en op de uitvoering hiervan te sturen.
Binnen de formatie van de afdeling is ook het directiesecretariaat opgenomen. Verder is ook de
ambtelijk secretaris Ondernemingsraad geplaatst binnen de afdeling. Dit is een zelfstandige functie
die onder rechtstreekse aansturing en verantwoordelijkheid valt van de voorzitter van de
Ondernemingsraad.
De afdeling vervult een kassiersfunctie voor gemeenten voor Slachtofferhulp Nederland en het
Veiligheidshuis. De subsidie voor Slachtofferhulp Nederland in 2018 wordt/is vastgesteld op €
152.024,- In de laatste bijlage van deze jaarstukken staan voor onze regio de specifieke gegevens
over het aantal aangemelde slachtoffers, de verdeling over delictscategorieën en de wijze waarop de
slachtoffers door Slachtofferhulp Nederland zijn geholpen. Het jaarverslag 2018 van Slachtofferhulp
Nederland is op aanvraag beschikbaar bij het Veiligheidsbureau van de VRHM.
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4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2018
Wat willen wij bereiken
MaatschapStrategisch
pelijk effect
doel
Going Concern
Bevorderen
Voorkomen,
van een
voorbereiden
veilige
en bestrijden
samenleving van
in de regio
incidenten,
door
rampen en
slagvaardige crises
operatie van
de
bestuurlijke
en
operationele
crisisorganis
atie

Koersbepaling
door het
opstellen van
strategische
documenten

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel

Prestaties

Realisatie

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

- Uitvoering van de
actiepunten genoemd in het
Regionaal Beleidsplan 20162019 en vertaald in jaarlijkse
werkplannen van de
multidisciplinaire
werkgroepen
- Borging uitvoering
aanbevelingen interne en
externe evaluaties

Deels

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

Deels
- Vergaderingen 39
- Rapportages 3

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

Ja

Toelichting op afwijking:
Door de reorganisatie en de daarbij behorende personele wisselingen hebben een aantal actiepunten uit het
Regionaal Beleidsplan vertraging opgelopen. Deze zijn meegenomen naar 2019.
In totaal hebben er 28 vergaderingen plaatsgevonden i.p.v. 39. Het principe om twee Hoofdenoverlegvergaderingen
voorafgaand aan een vergadering van de VD te houden, sloot niet aan bij de behoefte. Hierdoor is de frequentie van
het aantal HO naar beneden bijgesteld.
Vaststelling Regionaal Beleidsplan is voorzien voor Q4 2019. De deelprocessen van het Regionaal Crisisplan is op 29
november 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het concept- Regionaal Risicoprofiel is de
vergadering van het Dagelijks Bestuur op 13 december 2018 besproken. Het RRP ligt in Q1/2 voor zienswijze voor bij
gemeenteraden. Definitieve vaststelling van het RCP is voorzien in Q4 2019.
Verbeterprojecten
- Deelname aan project
Zorgen voor
Actief samenwerken binnen VRHM
Deels
Digitaal Werken
integratie van
zodat verbeterprojecten gekoppeld
- Herziening Organisatieplan
vernieuwingen blijven aan de hoofddoelstellingen
- Deelname evaluatie GRIPbinnen VRHM
van VRHM
incidenten
- Invoering integraal
kwaliteitszorgsysteem/
Verbetering P&C-cyclus
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Toelichting op afwijking:
In de aanbesteding van het platform Digitaal werken (voor multi-RB en samenwerking) is ervoor gekozen te wisselen
van product van dezelfde leverancier. In Q4 heeft een heroverweging plaatsgevonden van zowel inhoud als van
aanpak. Besloten is dat de projecten Besluitvorming, partnerportaal en multi-evaluatie geen onderdeel uitmaken van
de herstart die in 2019 plaatsvindt.

4.3 Lasten en baten
Lasten en baten VB
(x € 1.000)

Programmabegroting 2018
Taakveld

Realisatie 2018

Primair

Wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil
Saldo

Saldo
25

Bestuurlijke ondersteuning

0.1

160

-

160

135

135

KF-Slachtofferhulp

1.1

151

-

151

152

152

-1

Activiteiten

1.1

20

-

20

-

-

20

KF-Veiligheidshuis

1.2

184

-

184

180

180

4

515

-

515

467

467

48

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdr.- Slachtofferhulp

0.7

-151

-

-151

-151

-151

-

Gem. bijdr.-Veiligheidsbureau

0.7

-134

-

-134

-135

-135

1

Bijdrage Politie HM

0.7

-66

-

-66

-

-

-66

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-10

-

-10

-10

-10

-

Gem. bijdr.- Veiligheidshuis

1.2

-184

-

-184

-184

-184

-

-545

-

-545

-480

-480

-65

-30

-

-30

467

-480

-13

-17

-30

-

-30

467

-480

-13

-17

-30

-

-30

467

-480

-13

-17

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Na belasting

0.11

De realisatie van het programma Veiligheidsbureau is net niet binnen het budgettaire kader van de
begroting 2018 gebleven. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de
mutaties in de reserves worden toegelicht in de toelichting baten en lasten per programma in de
jaarrekening.

Kerngegevens
Besluitvormingsmomenten
HO
VD
DB
AB

2018
9
9
6
5

Formatie
Hoofd Veiligheidsbureau
Beleidsmedewerker
Medewerker Bestuursondersteuning

Fte
0,5
1,0
0,8
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5 Programma Oranje Kolom

5.1 Algemeen
De in de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun krachten
steeds meer op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (bevolkingszorg). Dit gebeurt in
operationele zin en in de advisering aan het AB en/of DB. In de VRHM is de wettelijk voorgeschreven
functie van coördinerend functionaris uitgewerkt. Hij is belast met de coördinatie van de maatregelen
en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de bestuurlijke
rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af aan het AB over het gevoerde
beleid en beheer in zijn rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die uitgevoerd
worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), dat hem ondersteunt bij zijn taken.
Naast taken op het gebied van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing hebben de coördinerend
functionaris en het BGC ook coördinerende taken op diverse verwante taakvelden zoals de
evenementenveiligheid, de crisis- en risicocommunicatie en de vluchtelingenproblematiek.

5.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2018
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

Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch
doel

Operationeel doel

Prestaties

Realisatie

Deze
hulpverlening
is informatie
gestuurd,
risico- en
omgevingsger
icht

Een (sub)regionale
hulpverleningsorganisatie
die opgeleid, geoefend en
ervaren is om de
bevolkingszorgprocessen
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

Ja

Jaarlijks wordt een opleidingsen oefenprogramma voor
bevolkingszorgfunctionarissen
opgesteld en uitgevoerd
Planvorming wordt
geactualiseerd

Ja

Monitor bevolking op kwaliteit
van hulpverlening bij (grote)
incidenten wordt opgezet

Nee
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- Coördinatie Convenant
Rode Kruis
- Onderhoud OOV-Alert
- Onderhoud Crisisapp
- Landelijke afdracht
Vakbekwaamheid
- Onderhoud intensieve
contacten MOV

Ja

Toelichting op afwijking:
Prestatiekader is vanwege capaciteitsgebrek nog niet in alle clusters gemeten. In 2019 wordt dit verder opgepakt en zal
ook een nieuwe wijze van monitoring worden afgesproken.
Monitoren kwaliteit hulpverlening is niet geborgd en opgepakt.
Crisiscommunicatie
Tijdige en adequate
overheidscommunicati
e bij van rampen of
crises dragen bij aan
de zelfredzaamheid in
de samenleving

De
burgemeester
wordt
ondersteund
door een 24/7
operationele
regionale
crisiscommuni
catieorganisatie

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

Ja

Coördinatie voor 19
gemeenten gerichte OTO
- Sectie Bevolkingszorg
- Informatiemanagement
- OvD Bevolkingszorg
- Teams Bevolkingszorg
Verstrekken piketvergoedingen
- Sectie Bevolkingszorg
- Informatiemanager
- Informatiecoördinator
- Crisiscommunicatie

Ja

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

Ja

Nee

Ja

Toelichting op afwijking:
Bestuurders en bevolking bevragen is niet geborgd en opgepakt.

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

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
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5.3 Lasten en baten
Lasten en baten OK
(x € 1.000)

Programmabegroting 2018
Taakveld

Realisatie 2018

Primair

Wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil
Saldo

Saldo

Bevolkingszorg

1.1

343

-

343

308

308

35

Crisiscommunicatie

1.1

50

-

50

45

45

5

KF-Rode Kruis

1.1

23

-

23

24

24

-1

Kosten activiteiten BGC

1.1

150

-

150

175

175

-25

566

-

566

552

552

14

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdr.- Rode Kruis

0.7

-23

-

-23

-23

-23

-

Gem. bijdr.- Oranje Kolom

0.7

-557

-

-557

-558

-558

1

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-66

-

-66

-66

-66

-

Ov. Baten - primair

1.1

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

-

-

-

-10

-10

10

-646

-

-646

-657

-657

11

-80

-

-80

552

-657

-105

25

-80

-

-80

552

-657

-105

25

-80

-

-80

552

-657

-105

25

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Resultaat na belasting

0.11

De realisatie van het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2018
gebleven. De afwijking van het saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de
reserves worden toegelicht in de toelichting baten en lasten per programma in de jaarrekening.
Kerngegevens
Formatie 2018

Fte

Coördinerend Functionaris

0,44

Beleidsmedewerker

2,39

Ondersteunend medewerker

0,72
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6 Overzicht Overhead

6.1 Algemeen
Overhead bestaat uit 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
De realisatie van het Overzicht Overhead is binnen het budgettaire kader van de begroting 2018
gebleven. 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.
Prestatieverloop en kerngegevens
Overhead

Overhead
23,0%
22,0%
21,0%
20,0%
19,0%

22,0%

21,5%

20,6%

2016

2017

2016

2017

2018

Huisvesting

0,36

0,36

0,18

Salarissen

6,31

7,77

7,09

Overige P-kosten

2,60

1,52

2,64

ICT

0,94

1,19

1,17

Overig overhead

0,94

0,98

0,52

11,14

11,82

11,60

2016

2017

2018

(x € 1 mln.)

2018

Totaal

Apparaatskosten

Per 1.000 inw.

2016

2017

2018

Formatie

0,51

0,51

0,51

(x € 1 mln.)

Bezetting

0,47

0,48

0,48

Huisvesting (kant.)

0,36

0,36

0,18

Huisvesting (prim.)

6,29

6,38

6,60

6,64

6,73

6,78

23,84

23,41

23,95

6,31

7,77

7,09

30,14

31,17

31,04

Ov.P-kosten

2,60

1,52

2,64

ICT (overh.)

0,94

1,19

1,17

Ov. overhead

0,94

0,98

0,52

41,26

41,60

42,16

Apparaatskosten

2016

2017

2018

Subtotaal

P/inwoner (€)

52,92

53,35

54,01

Salarissen (prim.)
Salarissen (overh.)

Externe inhuur
(x € 1 mln.)
Totaal inhuur
Inhuur als % loonsom

Subtotaal
2016
2,15

2017
1,87

2018
1,30

7,10% 5,99% 4,17%

Totaal
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7 Paragrafen

7.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)
7.1.1 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 over 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
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 huidige Korpsbeleidsplan Brandweer HM loopt formeel tot en met 2018. Dit is destijds besloten in
verband met de periode van de financierings-systematiek. Het Regionaal Beleidsplan van de VRHM
loopt tot en met 2019. In de nieuwe organisatie die per september 2018 is ingevoerd zal de VRHM
een organisatiestructuur kennen waarbinnen alle taken zijn belegd waaraan onze organisatie
uitvoering geeft. Met ingang van 2020 willen we dan ook één meerjarenbeleidsplan opstellen voor
zowel onze veiligheidsregio- als brandweertaken. De voorbereidingen zijn in de tweede helft van 2018
(in de nieuwe organisatie) gestart. Dit betekent dat het huidige Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands
Midden een jaar doorloopt tot en met 2019. Op basis van de nieuwe organisatiestructuur en het nieuw
op te stellen regionaal beleidsplan waarin ook de nieuwe risico-inventarisatie zal worden opgenomen,
is geconstateerd dat een nieuw te houden risico inventarisatie in 2018 weinig zinvol zou zijn.
7.1.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen
zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan 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 en ook uit de nog niet ingevulde
begrotingsruimte en de post onvoorzien.
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.
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Ultimo 2018 bedraagt het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2018)
€ 917.000. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de
bestemming en het verloop in de Nota reserves 2017-2018 zijn aangegeven. 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 daarom
geen ‘vrij besteedbare ruimte’ opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden.
7.1.3 Inventarisatie risico’s
In onderstaande overzicht zijn de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening
van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico’s uit 2016 zijn ook voor 2018 als vigerend en
actueel beoordeeld. Mede hierom en vanwege de reorganisatie in 2018 is besloten om eerst in
september 2019 een nieuwe risico-inventarisatie te houden. Deze sluit dan beter aan op de nieuwe
organisatiestructuur en kan zo geïntegreerd worden in de nieuwe nota’s reserves en voorzieningen
welke beoogd is om eind 2019 aan het Bestuur voor te leggen.
Kans en effect Risico
Op de
Kans 50,00% middellange
termijn
onvoldoende
gekwalificeerde
mensen op
€ 750.000
functies.
Aflopen huidige
Kans 50,00% cao vanaf 1 mei
2017 verschil
indexering en
€ 1.000.000
stijging cao
Financiële
Kans 10,00% gevolgen
incidenten
€ 1.000.000
Toetreding
Kans 10,00% marktpartijen

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.

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

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. Als er geen mogelijkheid is dat 'de
mens het werk volgt' bestaat het risico van boventalligheid c.q.
€ 1.000.000
boven formativiteit.
Verwerving van Het functioneren van specifieke bedrijfsmiddelen in de praktijk is in
Kans 50,00% niet-functionele de inkoopfase soms moeilijk in te schatten, waardoor eerder op
bedrijfsmiddelen bedrijfsmiddelen moet worden afgeschreven.
€ 250.000
Geen of dubbel De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van
Kans 10,00% onderhoud aan materiaal en materieel in extreme situaties en omstandigheden kan
installaties
leiden tot aanpassing van onderhoudsconcepten die extra kosten
met zich meebrengen.
Beheersmaatregelen: Inventarisatie van installaties, demarcaties
€ 100.000
en contracten en het analyseren van de verbanden hierin.
In totaal zijn 133 risico's in beeld gebracht. Op basis van deze 133 risico's is een risicosimulatie
uitgevoerd. Uit het resultaat van de uitgevoerde risicosimulatie (Monte-Carlosimulatie) volgt dat het
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voor 90% (norm NARIS) zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van
€ 917.322 (benodigde weerstandscapaciteit).
7.1.4 Beleid over weerstandscapaciteit en risico´s
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
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.
7.1.5 Beoordeling verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen
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.
Op dit moment is het saldo van de algemene reserve voldoende om de genoemde risico´s af te
dekken. De structurele ruimte in de begroting staat onder druk. Het is voor de VRHM een uitdaging
om de door het Bestuur opgelegde bezuinigingstaakstellingen te realiseren.
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7.1.6 Financiële kengetallen
Weerstandscapaciteit
(x € 1 mln.)

2016

2017

2018

Algemene Reserve

1,30

0,92

0,92

Totaal capaciteit

1,30

0,92

0,92

(x € 1 mln.)

2016

2017

2018

Netto risico's

0,92

0,92

0,92

2016

2017

2018

1,41

1,00

1,00

Risico's

Ratio Weerstandsvermogen
Weerstandvermogen

Financiële kengetallen
2016

2017

2018

Netto Schuldquote

34%

39%

46%

Netto Schuldquote (gecorrigeerd)

34%

39%

46%

Solvabiliteitsratio

23%

19%

18%

Structurele exploitatieruimte

2,0%

-0,9%

-0,7%

Netto Schuldquote

Ratio Weerstandsvermogen
1,41

39%

1,00

2016

2017

1,00

2018

46%

34%

2016

2017

2018

Structurele exploitatieruimte

Solvabiliteitsratio

-0,9%
23%

19%

-0,7%

18%

2,0%
2016

2017

2018

2016

2017

2018

De verslechtering van de hoogte van de algemene reserve en daarmee ook van het
weerstandsvermogen, de exploitatie ruimte en solvabiliteit in 2018 verdient extra aandacht om de
toekomst van de financiële positie van de VRHM veilig te stellen. Dit zal in 2019 ook naar voren gaan
komen in de te actualiseren Nota Reserves en Voorzieningen. Geconcludeerd kan worden dat het niet
verkrijgen van een reële indexering lonen en prijzen over de afgelopen jaren mede de verslechtering
van de financiële positie van de VRHM veroorzaakt heeft.
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7.2 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 meerjarig onderhoudsplan 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 Bestuur verslag over de voortgang van het
geplande onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, als de actualisering van het meerjarig
onderhoudsplan 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.
7.2.1 Onroerend goed
Object
Brandweerkazernes
Verbouw kazernes
Loods
Crisisruimte RBT
Crisisruimte ROT
GMK, kantoorpand
Parkeerterrein
Kantoorgebouw
ROB

Locatie
10 locaties
Nieuwerburg
Leiden, Gooimeerlaan 25
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Schipholweg 130
Waddinxveen, Noordeinde 48

Eigendomsvorm
Volledig eigendom
Volledig eigendom
Opstal
Verbouwing aan pand derden
Verbouwing aan pand derden
Economisch eigendom
Volledig eigendom
Volledig eigendom
Opstal

Brandweerkazernes
Om fiscale redenen zijn 11 kazernes van gemeenten gekocht met een terugkoopverplichting aan het
einde van de BTW-herzieningsperiode. De kazerne Warmond is terug verkocht aan de gemeente
Teylingen. De overige locaties (37) worden gehuurd (33) van gemeenten of andere partijen (4). In
sommige gevallen was een renovatie noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij de
gebruikerseisen die de VRHM eraan stelt. 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
betreffende huurcontract verlengd met minimaal 5 jaar.
Strategische huisvestingvisie: Notitie koop versus huur
De directie heeft van het Bestuur opdracht gekregen om te onderzoeken of het mogelijk is dat alle
kazernes die gehuurd worden van gemeenten in eigendom genomen kunnen worden. Om deze vraag
te beantwoorden heeft onderzoek plaatsgevonden en is overleg gevoerd met vastgoed- en financiële
medewerkers van de deelnemende gemeenten.
In de AB-vergadering van december 2017 is de notitie gepresenteerd. De conclusie is dat het lastig is
om één algemene regel met alle gemeenten af te spreken. De oorzaken hiervan zijn onder andere:
• De financiële afwikkeling met gemeenten moet budgettair neutraal plaatsvinden voor de
VRHM zodat de deelnemende gemeenten geen nadeel ondervinden.
• Er is uitgebreid onderzoek nodig per pand om de boekwaarde, de structurele
onderhoudslasten en eventueel achterstallig onderhoud te bepalen.
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•

Afspraken over vrijwillige en verplichte verkoop bij het afstoten van kazernes. Dit kan als
gevolg van gewenste krimp door de VRHM of herontwikkeling van het gebied door de
gemeente.

Op korte termijn is het afspreken van één beleidsuitgangspunt voor alle gemeenten moeilijk. Het
Bestuur heeft de directie de opdracht gegeven om met alle gemeenten in gesprek te gaan over dit
onderwerp en eventueel de huurkazernes over te nemen.
Er zijn afspraken gemaakt met betreffende gemeenten om af te zien van de terugkoop van de door de
VRHM eerder gekochte brandweerkazernes.
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 (voorheen 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 ook twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm
sinds 2010 functioneren.
In 2018 is gestart met de verbouwing van de verblijfsruimte van de 24 uursdienst. Deze verbouwing
wordt door zelfwerkzaamheid uitgevoerd.
Waddinxveen, ROB
Bij de brandweerkazerne in Waddinxveen is in 2016 een nieuw Regionaal Oefencentrum Brandweer
(ROB) met stookgebouw gevestigd. Hierdoor vinden realistische oefeningen in eigen beheer plaats en
hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van externe partijen.
In 2018 is het ROB grondig opgeknapt.
Nieuwbouw Leiden, Schipholweg 130
De plannen voor de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie waar de brandweerkazerne onderdeel van
is, zijn in volle gang.
In 2018 is de VRHM tijdelijk eigenaar van de volledige locatie zodat in 2019 gestart kan worden met
de ontwikkeling van de nieuwbouw.
Renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden
In december 2017 is door het Bestuur een krediet van € 375.000 toegekend om de kazerne in
Leimuiden aan te passen. Met deze uitbreiding wordt een gedeelte achterstallig onderhoud
uitgevoerd. Ook wordt het aantal m2 uitgebreid zodat er voldoende ruimte is en de locatie voldoet aan
de vastgestelde VRHM-norm voor multifunctionele ruimte, kantoorruimte en veiligheid.
In 2018 is gestart met de voorbereiding om de verbouw in 2019 te realiseren.
Nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug
Het AB heeft in de vergadering van 30 juni 2017, na hoofdelijke stemming, besloten tot het verwerven
van grond in eigendom en het door de VRHM zelf realiseren van een nieuwe brandweerkazerne
Bodegraven op een geschiktere locatie. Ook is besloten tot het in eigendom verwerven van grond en
de bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug.
In 2018 is de verbouw/uitbreiding van de kazerne Nieuwerbrug gerealiseerd en is de grond voor de
kazerne Bodegraven gekocht van de gemeente.
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7.2.2 Mobiliteit
A. Cobra
Na een lange voorbereidingsperiode kon in april een nieuw specialisme binnen VRHM in gebruik
worden genomen: Ultra High Pressure Piercing, afgekort UHPP. Dit systeem is beter bekend als een
Cobra Cold-Cut systeem en wordt gebruikt om van buitenaf door harde materialen een gat te boren,
waardoor een effectieve blussing kan worden gedaan. In Ouderkerk aan den IJssel is het systeem
officieel in gebruik genomen. De eerste inzetten zijn geweest en het systeem heeft zich hiermee in de
praktijk bewezen.
B. Arbeidshygiëne
Specifiek voor het thema Arbeidshygiëne is een bestaand voertuig omgebouwd en in juli officieel in
Koudekerk aan den Rijn gebruik genomen. Dit voertuig kan op de incidentlocatie schone kleding
verstrekken en geeft een eerste invulling aan de wens van het Bestuur het thema arbeidshygiëne
verder te ontwikkelen. Door gebruik te maken van bestaande middelen kan ervaring met de werkwijze
en benodigde materialen worden opgedaan om deze structurele taak goed in de regio te borgen.
Inmiddels zijn de nodige inzetten geweest en heeft de geboden voorziening een duidelijke
toegevoegde waarde.
C. Nieuwe dienstvoertuigen en haakarmvoertuigen
Met de levering van 16 VW-Up dienstvoertuigen is een start gemaakt met de reguliere vervanging van
het wagenpark aan dienstvoertuigen. Nieuw aan deze voertuigen is de introductie van 7
personenauto’s in de huisstijl van de regio (wit met gekleurde strepen) in plaats van het gebruikelijke
brandweerrood. De overige 9 voertuigen zijn wel uitgerust in brandweerrood maar niet voorzien van
zwaailicht en sirene, om te benadrukken dat deze voertuigen worden gebruikt voor een niet
operationele taak. Bij wijze van pilot zijn de 16 voertuigen uitgerust met digitale ritregistratie ter
ondersteuning van het wagenparkbeheer. De eerste ervaringen met dit systeem zijn positief
ontvangen. Daarnaast zijn twee haakarmvoertuigen gekocht.
D. Groot Water Transport
De regio Hollands Midden is aangesloten bij de landelijke projectgroep voor vervangen van Groot
Water Transport, het systeem van zware pompen voor het leveren van veel bluswater. Echter in
afwachting op de implementatie van de visie op waterwinning is nog geen bestelling voor nieuwe
systemen geplaatst. Door de ontwikkelingen op de voet te volgen kan bij de realisatie van dit project
worden besloten een eigen systeem te ontwikkelen of gebruik te maken van de landelijk
geselecteerde marktpartij.
E. Vervanging redvoertuigen
In 2018 is het officiële startsein gegeven voor de vervanging van redvoertuigen, de voorbereidingen
voor de Europese aanbesteding op dit onderwerp zijn in volle gang.
7.2.3 Personele functionele uitrusting
Apparatuur welke gekoppeld zijn aan wettelijke vervangingstermijnen (o.a. toestellen en
ademluchtflessen) zijn tijdig vervangen om de gestelde kwaliteit te kunnen garanderen.
Wegens de modernisering van het C2000 netwerk zijn alle mobilofoons in de voertuigen vervangen.
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Een aantal centraal gelegen kazernes zijn voorzien van een Decentrale Uitgifte Unit (DCU). De DCU
ondersteund de Meldkamer Brandweer in Den Haag bij storm- en wateroverlast om de grote
hoeveelheid meldingen af te handelen.
De twee PFU-werkplaatsen in Gouda en Leiden Zuid zijn volledig in bedrijf. In deze werkplaatsen
worden de PFU-middelen onderhouden en waar nodig gekeurd. De komende periode wordt gebruikt
om verdere verfijning/verbeteringen aan te brengen.
Financieel
Onderhoudslasten

(x € 1.000)

Gebouwen
Vervoermiddelen
Persoonlijke functionele uitrusting
Totaal

2016

2017

494

625

2018
746

1.029

1.189

1.367

169

233

250

1.692

2.048

2.363
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7.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV)
7.3.1 Risicobeheer van de financieringsportefeuille
Het risicobeheer is opgenomen onder de treasury functie. De doelstelling van de treasury functie 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 Treasury statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie 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.
• 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.
• 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
het DB. De VRHM is te typeren als een geld vragende instelling en treedt niet als partij op
om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.
De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde
normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Binnen de taken van der VRHM is
geen sprake van grondexploitatie.
7.3.2 Kasgeldlimiet
De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op
8,2% van het begrotingstotaal. Een gemeenschappelijke regeling mag twee kwartalen achter elkaar
deze limiet overschrijden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2018
weergegeven:
Kasgeldlimiet
(bedragen x € 1.000)
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal

1
2
3
4

Gemiddeld netto
Ruimte of
vlottende schuld Kasgeldlimiet Overschrijding
4.014
14.967
6.322
-8.986

4.428
4.428
4.428
4.428

Jaarstukken 2018 VRHM incl Controleverklaring.asd.docx

-414
10.539
1.894
-13.414

Pagina 43

In het eerste en het vierde kwartaal was sprake van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden
veroorzaakt door de spreiding van de ontvangsten over het jaar en de aflossingen van langlopende
leningen.
De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd moet worden als de
kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden.
7.3.3 Renterisiconorm
Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de renterisiconorm in
2018 weergegeven:
Renterisiconorm
(bedragen x € 1.000)

2018

Begrotingstotaal (primitief)
Wettelijk percentage
Renterisiconorm
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)
Ruimte onder renterisiconorm

2017

53.999

53.771

20%

20%

10.800
-2.463
8.337

10.754
-1.707
9.047

Het bedrag aan langlopende leningen, waarover de gemeente Leiden een renterisico liep, blijft
ruimschoots binnen de wettelijke norm (volgens de wet FIDO), zoals blijkt uit de tabel.
7.3.4 Financiering
De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel gegeven:
Ontwikkeling leningenportefeuille
(bedragen x € 1.000)

2018

Stand per 1 januari 2018
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Stand per 31 december 2018

20.846
-1.708
19.138
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Overzicht leningenportefeuille BNG
Leningnummer
BNG 40.096474
BNG 40.102390
BNG 40.106332
BNG 40.106460
BNG 40.106461
BNG 40.106462
BNG 40.106463
BNG 40.110863
BNG 40.110864
Totaal

Hoofdsom Loop- Einddatum Rente
tijd
1.200.000
15
3-2-2018 4,39%
2.500.000
20 15-12-2026 4,00%
2.300.000
10 27-1-2021 3,11%
1.000.000
10 24-2-2021 3,46%
3.930.000
10 24-2-2021 4,00%
3.230.000
9 24-2-2020 3,89%
2.930.000
8 25-2-2019 3,77%
4.000.000
7 1-12-2023 0,28%
3.000.000
15 1-12-2031 0,88%
24.090.000

Saldo
1-1-2018
80.000
1.125.000
805.000
350.000
3.340.500
2.745.500
2.490.380
3.428.571
2.800.000
17.164.951

Aflossing
80.000
125.000
230.000
100.000
98.250
80.750
73.270
571.429
200.000
1.558.699

Rente
boekjaar
327
44.725
19.805
10.022
130.282
104.132
91.549
10.279
26.583
437.705

Saldo
31-12-2018
1.000.000
575.000
250.000
3.242.250
2.664.750
2.417.110
2.857.143
2.600.000
15.606.253

Rente
boekjaar
33.958
2.857
36.814

Saldo
31-12-2018
3.285.579
246.062
3.531.641

Overzicht leningenportefeuille gemeente Leiden
Lening GMK
Nieuwbouw
Technische installatie
Totaal

Hoofdsom Loop- Einddatum Rente
tijd
4.161.795
38 31-12-2045 1,00%
647.785
18 31-12-2025 1,00%
4.809.580

Saldo
1-1-2018
3.395.756
285.663
3.681.419

Aflossing
110.177
39.601
149.778

In 2018 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken.
7.3.5 Rentemethodiek en renteresultaat
Voor de toerekening van de rentelasten maakt de VRHM gebruik van de rente-omslag-methode. Het
totaal van de rentelasten wordt ‘omgeslagen’ over het geheel van de investeringen. De rentelasten
betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen.
Door toepassing van de rente-omslag-methode worden de rentelasten aan de hand van de stand van
de investeringen toegerekend aan de prestaties. De achterliggende gedachte is hierbij dat de
gehanteerde omslagrente een reëel percentage is.
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Hieronder een overzicht van het renteresultaat:
Renteresultaat
(bedragen x € 1.000)

2018

De externe rentelasten
De externe rentebaten
Saldo rentelasten en rentebaten

475
475

Doorbelaste rente
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

475

Rente over eigen vermogen
Rente over voorzieningen
Rente over het eigen vermogen en de voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
Aan taakvelden toegerekende rente

475
-475

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-

Bij de gehanteerde rentesystematiek wordt de betaalde rente omgeslagen over het totaal aan activa.
Voor 2018 bedraagt dit 1,51%. Dit percentage wordt de omslagrente genoemd.
Omslagrente
(bedragen x € 1.000)

2018

Aan taakvelden toe te rekenen rente
Waarde vast activa per 1 januari 2018
Gemiddelde rente

475
31.421
1,51%

Keuze voor de omslagrente

1,51%

7.3.6 Schatkistbankieren
Op grond van de wet Verplicht schatkistbankieren houdt VRHM haar overtollige middelen
gedurende het jaar aan bij de schatkist. Het gemiddelde saldo van de overtollige middelen van een
kwartaal mag het drempelbedrag niet overschrijden. Dat is in 2018 ook niet gebeurd.
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Berekening (bedragen x € 1.000)
2018

Drempelbedrag

405
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

291

299

167

269

Ruimte onder het drempelbedrag

114

106

238

136

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Berekening dempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

53.999

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

53.999

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

nihil

Drempelbedrag

405

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal

26.466

27.231

15.352

24.749

91

91

92

92

291

299

167

269

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
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7.3.7 Overig
Complexe financiële producten
De VRHM maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.
Geldstromenbeheer
De betalingen van de VRHM vinden zo veel mogelijk via de BNG plaats. Met de BNG is daartoe een
ruime kredietfaciliteit van € 2 miljoen overeengekomen.
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7.4 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 en de
adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer.
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Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Efficiënte
bedrijfsvoering

Inzetten van de
functionerings- en
beoordelingscyclus
(jaarlijks) en de schouw
(tweejaarlijks)

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

De herziening van de
hoofdstructuur en fijn
structuur van onze
organisatie (2017) in
samenhang met
overige ontwikkelingen
binnen de organisatie
uitwerken

PERSONEEL
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 her
bezetten
- Herplaatsen van niet geplaatste
medewerkers (mobiliteit)
- Aandacht voor samenwerken in
procesgerichte organisatie

Realisatie
Deels

Ja

Toelichting op afwijking:
F&B cyclus als gesprekscyclus is ingevoerd. Tweede loopbaan gesprekken zijn eind 2018 opgestart en
lopen door in 2019. Schouw, mobiliteit en opleidingsbeleid is vanwege reorganisatie 2018 on hold
gezet.
Reorganisatie heeft een groot aantal vacatures opgeleverd. Herbezetting hiervan loopt door in 2019.
Versterken en
Opstarten
Het leiderschapsprogramma
Ja
ontwikkelen van
ontwikkeltrajecten
(2017) heeft zijn vervolg in 2018
management en
Medewerkers met een nieuwe
medewerkers
positie ondersteunen met
individuele ontwikkelafspraken
waarvan de uitvoering gefaciliteerd
wordt
Toelichting op afwijking:
Het leiderschapsprogramma is gestart na afronding van de reorganisatie in september 2018 en loopt
door in 2019.
Ontwikkelafspraken met andere medewerkers dan leidinggevenden zijn individueel gemaakt.
Inzetten op een
Driejaarlijks uitvoeren
Het Medewerkers onderzoek
Deels
veilige en duurzame
Medewerkers
wordt in 2018 voorbereid en in
werkomgeving
onderzoek
2019 uitgevoerd
Toelichting op afwijking:
De voorbereiding in 2018 heeft opgeleverd dat in 2019 wordt beschouwd of het uitvoeren van een
Medewerkers onderzoek een adequaat instrument is of dat er gekeken moet worden naar een andere
vorm van meting, bijvoorbeeld de audit.
Optimale beheersing
Regelmatig uitvoeren
De resultaten van de evaluatie in
Ja
risico’s
PPMO, Fysieke test en
2017 worden verder opgepakt
Aanstellingskeuringen
(AK)
Implementeren
Wij werken deze speerpunten uit
Ja
Resultaten van de
in 2018:
- Veilig werken
RI&E en Schoon
- Schoon werken
werken
- Arbo organisatie
Realisatie/toelichting op afwijking:
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De aandachtspunten vanuit de RI&E worden stapsgewijs opgepakt. Zo zijn de werkplaatsen
bijvoorbeeld aangepast. De opvolging van de RI&E en het Veiligheidsbeleid in het algemeen worden in
2019 overgedragen van het eerdere Kenniscentrum naar de afdeling Proces- en Projectondersteuning,
waarbij een Arbo functionaris geworven wordt.
Efficiënte
bedrijfsvoering
Klantgerichtheid

Inzetten van
marktconforme en
actuele
arbeidsvoorwaarden

Het project mobiliteit en 2e
loopbaanbeleid wordt in 2018 ter
besluitvorming en verdere
implementatie aangeboden
- Het onderhandelaarsakkoord
FLO-overgangsrecht uitvoeren;
- Voorbereiden van de uitvoering
van normaliseren van de
ambtenarenstatus;
- Uitvoeren onderhandelde caoakkoord;
- Brandweerkamer voert overleg
over de 20-jarige contracten

Ja

Ja

Realisatie/toelichting op afwijking:
Het project mobiliteit is niet verder opgepakt. De reorganisatie heeft dit vervangen.
Het uitvoeren van cao-akkoord, FLO-overgangsrecht is uitgevoerd. We zijn hierbij afhankelijk van de
resultaten op de landelijke overlegtafel.
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Efficiënte bedrijfsvoering
Optimale ondersteuning
bedrijfsvoering processen

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel
Prestaties
INFORMATIEMANAGEMENT (IM)
- Vakbekwaamheidsmanagementsysteem
Hernieuwde
- Documentmanagement- en
aanbesteding
samenwerkingssysteem
informatiesystemen
- Personeelssysteem

Realisatie
Deels

Toelichting op afwijking:
De aanbesteding van het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VIMS) en het documentmanagement- en
samenwerkingssysteem (project Digitaal werken) is afgerond. Deze aanbestedingen en de implementaties vragen zoveel
van de VRHM dat besloten is om de aanbesteding van het Personeelssysteem niet gelijktijdig te laten plaatsvinden.
Het VIMS is eind 2017 geïntroduceerd en in gebruik genomen. In 2018 zijn de problemen met het systeem in kaart
gebracht en is een project gestart om het gebruik te verbeteren.
De implementatie van het project Digitaal werken heeft in 2018 niet plaatsgevonden in verband met kwaliteitsproblemen bij
het opgeleverde systeem. Een heroverwegingsonderzoek van het project heeft onder andere geleid tot een alternatief
systeem (van dezelfde leverancier) en het opknippen van het project. Hiermee wordt een vereenvoudiging bereikt waardoor
we vertrouwen hebben in een gefaseerde implementatie.
Uitbreidingsinvesteringen zijn nodig voor het vervolg van zowel VIMS als Digitaal werken.
Introduceren innovatieve
werkwijzen

Vernieuwing ICTinfrastructuur

- Overdracht/afsluiting project Digitalisering
- Uitvoeren Project Informatiebeveiliging

Deels

Toelichting op afwijking:
De overdracht van het project Digitaal werken heeft nog niet plaatsgevonden.
Projectresultaten informatieveiligheid:
Vastgesteld Informatiebeveiligingsbeleid
Vastgesteld ICT-beveiligingsbeleid
Releasematig up-to-date brengen van onze basissystemen en introductie Skype.
Klantgericht werken
Informatie moet binnen Aansluiten bij actuele systemen en mobiele
Continue verbetering
handbereik van onze
apparatuur van gebruikers
onderlinge samenhang
gebruikers zijn
informatielandschap en
ondersteuning gebruiker
Digitaal werken is het
speerpunt voor DIV

DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING (DIV)
- Het personeel wordt opgeleid voor zijn nieuwe
Binnen de hele
rol in digitaal werken
organisatie wordt
digitaal de norm
Medewerkers worden
zelf verantwoordelijk
voor registratie,
archivering, opslag en
informatie-uitwisseling

Toelichting op afwijking:
Doordat het project Digitaal werken nog niet geïmplementeerd is, is het personeel ook nog niet opgeleid.
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Ja

Nee

Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Versterken van de externe

In 2018 staat het

communicatie

ontwikkelen van een

(Communicatie 2.0)

visie op externe
communicatie op het
programma. Deze visie

Prestaties

Realisatie

COMMUNICATIE
- Campagne voor werving van personeel
- Nieuwe bladformule en vormgeving nieuwsbrief VRHM
- Ontwikkelen nieuwe communicatiemiddelen zoals een
corporate video
- Door ontwikkelen van het Partnerportaal dat in 2017 als
onderdeel van het Platform Digitaal Werken wordt
opgeleverd en de website www.vrhm vervangt

Nee

zal resulteren in een plan
voor het door
ontwikkelen van de
externe
communicatiemiddelen.
Toelichting op afwijking:
Visie op externe communicatie (incl. campagne voor werving van personeel, nieuwe bladformule vormgeving nieuwsbrief VRHM en
corporate video) is doorgeschoven naar 2019, i.v.m. beperkte capaciteit binnen het team communicatie. Er is voor gekozen om i n 2018
continuïteit te bieden op de reguliere werkzaamheden, de communicatie over de reorganisatie, het project Informatieveiligheid en het
ontwikkelprogramma voor leidinggevenden. Ook is er – evenals in voorgaande jaren op ad hoc basis -advies en ondersteuning
geboden bij het werven van beroeps- en kantoorpersoneel en vrijwilligers.
Het door ontwikkelen van het Partnerportaal was een deelproject van het organisatie brede project Digitaal Werken. In 2018 is dit
project on hold gezet. In 2019 wordt bepaald of en hoe de diverse deelprojecten en dus ook het Partnerportaal een vervolg krijgt.
- Advies en ondersteuning bij de projecten die in 2018
Versterken Interne
De organisatie
Ja
prioriteit hebben in het Korpsbeleidsplan: reorganisatie en
Communicatie
communicatiever maken.
informatieveiligheid
- Ondersteuning leidinggevenden en projectleiders bij het
(Communicatie 2.0)
Ja
brengen van hun boodschap (maatwerk)
En dus vergroten van de
- Communicatief leiderschap opnemen in
medewerkerstevredenheid
Deels
leiderschapsprogramma en tools ontwikkelen om onze
leidinggevenden communicatiever te maken (de inhoud van
het programma wordt pas in 2019 bepaald, dus de tools
ook)
Deels

De overlegstructuren
verbeteren
De interne
communicatiemiddelen

- Afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie helpt
leidinggevenden het werkoverleg met hun medewerkers te
verbeteren
- Door ontwikkelen nieuw sociaal intranet (als onderdeel
platform Digitaal Werken);
- Door ontwikkelen overige interne communicatiemiddelen

Nee

Nee

verbeteren en nieuwe
middelen ontwikkelen
Duidelijkheid geven over
wie welke rol heeft in de
in- en externe
communicatie:

- Borgen in het leiderschapsprogramma /onderdeel
communicatief leiderschap
- Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden op het
gebied van communicatie bij hun rol als integraal manager.
Concrete tools daarvoor worden in 2019 opgeleverd

Deels
Deels

Toelichting op afwijkingen:
In verband met beperkte capaciteit binnen het team communicatie is ervoor gekozen continuïteit te bieden op de reguliere
werkzaamheden en de interne communicatie over de reorganisatie en de communicatie over informatieveiligheid.
Het door ontwikkelen van het sociaal intranet was een deelproject van het organisatie brede project Digitaal Werken. In 2018 is dit
project on hold gezet. In 2019 wordt bepaald of en hoe de diverse deelprojecten en dus ook het sociaal intranet een vervolg krijgt. De
inhoud van het ontwikkelprogramma voor leidinggevenden krijgt pas in 2019 vorm, dat betekent ook dat de tools pas in 2019
ontwikkeld kunnen worden.
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Wat gaan wij ervoor doen
Strategisch doel

Operationeel doel
Prestaties
Realisatie
INKOOP & CONTRACTBEHEER
Uitvoering geven aan de voor 2018 vastgestelde
Primaire proces
Zorgen dat alle
Deels
projecten
ondersteunen door
verwervingstrajecten
- Opstellen inkoopkalender 2019
inkooptrajecten
(het totale traject
Deels
- Creëren randvoorwaarden voor het wetmatig laten
doelmatig uit te voeren vanaf initiële behoefte
Deels
verlopen van inkooptrajecten
waarbij voldaan wordt
t/m implementatie/in
aan de wetmatigheid
gebruik name)
succesvol en
wetmatig worden
doorlopen
Toelichting op afwijkingen:
Een deel van de geplande projecten is gerealiseerd. Diverse projecten zijn echter niet opgepakt omdat vanuit de
behoeftestellers er andere prioriteiten zijn gesteld of omdat er door de reorganisatie geen trekker meer was.
Het opstellen van de inkoopkalender voor 2019 is door de reorganisatie (nieuwe verantwoordelijken die hun rol nog
moeten oppakken) pas in december een start mee gemaakt en loopt door in jan/feb 2019.
Voor inkoop is 2018 daarmee ook een tussenjaar en moet in 2019 een organisatie breed gedragen (en door het DT
goedgekeurde) inkoopkalender worden opgesteld, waar alle benodigde resources voor worden vrijgemaakt voor de
uitvoering daarvan. Deze procedure moet worden ingebed in de begrotingsjaarcycli.
BELEID & STRATEGIE
Naast de reguliere
Ja
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
Realisatie/toelichting op afwijking: Een aantal projecten uit 2018 loopt door in 2019. Hieronder vallen o.a.
Bluswatervoorziening, 2e Loopbaanbeleid, Zelfstandige kazerne, Zinvol werk in de uitrukdienst en WNRA. Op 4
september 2018 is de voortgang in het DT behandeld ter informatie.
Meedenken over de
betekenis van
ontwikkelingen binnen
de samenleving en
veranderingen op het
terrein van de wet- en
regelgeving voor de
koers van VRHM.

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

HUISVESTING
Het uitvoeren van een meerjarig onderhoudsplan
Voor groot onderhoud (MJOP), te beginnen bij de koopkazernes. Dit
aan gebouwen en
MJOP is uitgevoerd door Facility.
wettelijke keuringen
De volgende kazernes zijn in 2018 in eigendom bij
van voertuigen, PFU
de VRHM:
en bepakkingso Aarlanderveen
materialen (fase 3
o Benthuizen
onderhoud) maken
o Hazerswoude-Dorp
we gebruik van
o Koudekerk
vakkundige externe
o Bergambacht
partijen.
o Haastrecht
Voor de kazernes zijn
o Krimpen aan den Lek
standaard
o Lekkerkerk
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Ja

de implementatie van
verbeteringen.
In 2018 zal duidelijk
worden of het Bestuur
ervoor 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.

onderhoudsplannen
vastgesteld verdeeld
naar de indeling
groot, middel en klein.
Deze plannen en
indeling worden ook
gebruikt voor de
dotatie aan de
voorziening groot
onderhoud. In 2018
zal een schouw per
eigendomslocatie
worden uitgevoerd.
Deze schouw zal
iedere vier à vijf jaar
opnieuw worden
uitgevoerd. Het
laatste meerjarig
grootonderhoudsplan
stamt uit 2014 zodat
de eerste schouw
gepland is in de
zomer van 2018.
Deze schouw review
zal leiden tot een
scherpere
onderbouwing van de
plannen en
voorziening groot
onderhoud.

-

De kazerne Nieuwerbrug is verbouwd
De voorbereidingen voor nieuwbouw Bodegraven
en Leiden zijn getroffen.
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Wat hebben wij bereikt
Strategisch doel
Het opzetten en
implementeren van
een transparante
integrale planning &
control cyclus met
verbrede sturing op
de realisatie van onze
plannen en
planningen

Wat hebben wij ervoor gedaan
Operationeel doel
Prestaties
PLANNING, CONTROL EN KWALITEIT
Het leggen van een
Het verbeteren van transparantie van
koppeling tussen
zowel verantwoordings- als
beleidsplannen,
stuurinformatie door het creëren van
jaarplannen en
inzicht in de prestaties en kwaliteit als
werkplannen die de
output, gekoppeld aan de daarvoor
organisatie beter in staat benodigde middelen als input
stelt te sturen op het
realiseren van de
organisatiedoelstellingen
Rapportagetool Qlikview - Rechtstreeks aanlevering aan CBS
van de gewenste IV-3
meer inzetten ter
kwartaalrapportages
ondersteuning van de
informatievoorziening
- Doorlooptijd opstellen rapportage Verhogen
50%
informatiewaarde en
- Verminderen handmatige acties bij
leesbaarheid van de
het genereren en samenstellen
PCK-producten, intern
informatie
- 100% toelichting op de indicatoren
en extern, zo efficiënt
mogelijk digitaal
ondersteund
Versterken projectmatig
werken, de ontwikkeling
en verbetering van eigen
projectmanagementcapaciteit

Versterking Projectmatig werken:
- Keuze organisatie brede
projectmethodiek
- Poule van opgeleide projectleiders
- Ontwikkeling sjablonen en een
digitale projectomgeving
- Opleiding medewerkers die het
projectmatig werken implementeren

Realisatie
Nee

Ja

Deels

Deels

Toelichting op afwijking:
Integrale planning & control cyclus
Het opzetten en implementeren van een integrale planning & control cyclus is doorgeschoven naar 2019
omdat deze opzet moet passen op de nieuwe organisatiestructuur per september 2018.
Door het Bestuur is gevraagd om de programmabegroting meer een ‘beleid gestuurde’
programmabegroting te laten zijn. Dit wordt uitgewerkt en geïmplementeerd voor de begroting van 2021.
Door middel van QlikView en Power BI worden sommige rapportages beter ondersteund. Dit wordt echter
nog niet structureel toegepast. Ook de duiding van de operationele prestatie indicatoren behoeft nog veel
verbetering.
Er is een keuze gemaakt voor PRINCE2 als projectmanagement tool. Er is een Handleiding Projectmatig
Werken voor de Veiligheidsregio Hollands Midden geschreven en gepubliceerd op Plein16.
Volgens art. 23 Wvr
Op systematische wijze
dient het Bestuur van kwaliteit van
de veiligheidsregio
taakuitvoering,
een
resultaten en beheer
kwaliteitszorgsysteem bewaken, beheersen en
te hanteren
verbeteren
Toelichting op afwijking:

Op basis van een visie op
kwaliteitszorg wordt een
kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld
(2017) en geïmplementeerd (2018)

Deels

Er is een visie op kwaliteitszorg vastgesteld. De uitwerking in een kwaliteitszorgsysteem, in welke vorm dan
ook, moet nog verder worden uitgedacht.
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Productdefiniëring
brandweer

Op basis van onze
gedefinieerde producten
en diensten geven we
inzicht in onze kwaliteit,
kostenopbouw en
prestaties. We
betrekken daarbij actief
gemeenten en overige
stakeholders.
Toelichting op afwijking:

- Overeenstemming met gemeenten
voor behandeling van begroting
2019
- De afspraken over resultaten van de
producten gebruiken als input voor
uniforme procesbeschrijvingen per
product en het formuleren van KPI’s

Deels

Bij de programmabegrotingen wordt een productenbegroting als bijlage toegevoegd. Deze geeft inzicht in
de kosten van de producten en diensten van de VRHM. Een koppeling naar prestaties, zowel kwantitatief
als kwalitatief, moet nog worden gelegd.

Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel
Prestaties
FACILITAIR
Realisatie
Ja
Uitvoeren
van
het
in
2017
Primaire processen
Uitvoering geven aan de
vastgestelde jaarplan 2018
ondersteunen door
PDCA-cyclus van
Ja
- Rapporteren op de vastgestelde
beschikbaar stellen
afsprakensets,
KPI’s
van middelen die
budgettering en
Ja
- Ophalen van de behoeftestellingen
van de primaire processen
voldoen aan
procesinrichting
Ja
- Impactanalyse van (veranderingen
behoeften, binnen
in) de behoeftestellingen op Facilitair
budgettaire kaders
proces en budgetten
Ja
- Opstellen en aanbieden jaarplan
2019
Realisatie/toelichting op afwijking: Tot de regorganisatie is per kwartaal gerapporteerd op de toen
vastgestelde KPI’s. Ook is jaarlijks door het hoofd Facilitair het gesprek gevoerd met clusterleidingen om de
behoeftestelling en verwachtingen te duiden.
Na de reorganisatie wordt vanuit de sector Brandweerzorg het jaarplan 2019 en verder geformuleerd en
vastgesteld. De behoeftestellingen van clusters worden binnen de sector Brandweerzorg gedeeld en op basis
hiervan worden prioriteiten gesteld (zie ook inkoop- en aanbestedingskalender)

Prestatieverloop
Indicator

2016

2017

2018

4,20%

5,30%

4,95%

7

4

17

Instroom (vrijwilligers)

67

27

59

Uitstroom*

10

1

15

Uitstroom (vrijwilligers)

77

17

60

Medewerkerstevredenheid

6,9

Verzuimpercentage*
Instroom*

# Deelnemers MTO

948

* beroeps en kantoorpersoneel
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INDICATOR

2016

2017

2018

Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)

89,4

90

71

INDICATOR

2016

2017

2018

1,5

1,6

1,6

BIG-score (=Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten-score)
Norm Informatiebeveiligingsbenchmark: voor standaard op niveau 2 en niveau 4 voor kritische systemen
(persoonlijke gegevens, commercieel vertrouwelijke gegevens, zoals inkoop)
2018 betreft een indicatie. In april 2019 wordt een nieuwe score berekend.

Leeftijdsopbouw personeel 2018
35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
15-24

25-34

(x € 1.000)
Financiën, Toezicht en Controle

35-44

45-54
Begroting
2018

55-64
Realisatie
2018

724

720

2.992

2.635

Inkoop, aanbesteding, contractman.

256

144

Interne en externe communicatie

455

463

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

220

139

Informatievoorziening en automatisering

1.952

1.650

Facilitaire zaken en Huisvesting

1.810

1.122

156

163

Personeel en organisatie

Documentaire informatievoorziening
Leidinggevenden primair proces en MO
Totaal Overhead

65+

3.468

4.566

12.033

11.602

Vanaf 2018 wordt de overhead conform de Commissie BBV Notitie Overhead, juli 2016 in de
administratie verwerkt. Vanaf 2018 is ook de nieuwe taakveldenstructuur toegepast. Het verschil t.o.v.
van de begroting wordt toegelicht in het overzicht van baten en lasten.

Jaarstukken 2018 VRHM incl Controleverklaring.asd.docx

Pagina 58

7.5 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 zorgdragen 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 ervan uit 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 2018
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Balans per 31 december 2018
Activa

31-12-2018

31-12-2017

(x € 1.000)
Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met economisch nut
Totaal

31.496

Totaal vaste activa

31.421
31.496

31.421

31.496

31.421

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd k orter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen ´s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Overige vorderingen
Totaal
Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi
Totaal

858

359

19
12

2.026
5
889

2.390

2

5

-

2

Overlopende activa
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die
ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal

784

Totaal vlottende activa

Totaal activa
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Balans per 31 december 2018

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

(x € 1.000)
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Reserves
a. Algemene reserve
b. Bestemmingsreserves
- Gerealiseerd resultaat
Totaal

917
4.620
300

917
5.298
-249
5.837

Voorzieningen
- Voorziening ter egalisatie van kosten
Totaal

821

5.966

777
821

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Onderhandse leningen van
a. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
b. Openbare lichamen
Totaal

15.606
3.531

Totaal vaste passiva

777

17.165
3.681
19.137

20.846

25.795

27.589

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd k orter dan één jaar
- Banksaldi
- 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 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
a. Voorschotten van het Rijk
Totaal

1.408
5.081

1.610
3.942
6.488

785

1.451

103

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva
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Overzicht van baten en lasten over 2018
Programmabegroting 2018
(x € 1.000)

Taakveld

Realisatie 2018

Primair

Wijziging

Saldo

0.1

35

-

35

0.5

495

-

495

1.1

38.744

420

39.164

8.3

50

-

39.324
1.489

Lasten

Verschil

Baten

Saldo

Saldo

55

55

20

424

424

71

39.226

39.226

-62

50

48

48

2

420

39.744

39.754

39.754

-10

38

1.527

1.523

1.523

4

1.489

38

1.527

1.523

1.523

4

0.1

160

-

160

135

135

25

1.1

171

-

171

152

152

19

1.2

184

-

184

180

180

4

515

-

515

467

467

48

1.1

566

-

566

552

552

14

566

-

566

552

552

14

0.4

12.033

-

12.033

11.602

11.602

431

12.033

-

12.033

11.602

11.602

431

72

-

72

-

-

72

53.999

458

54.457

53.898

53.898

559

-44.600

-

-44.600

-44.601

1

LASTEN
Brandweer

Totaal Brandweer
GMK

1.1

Totaal GMK
Veiligheidsbureau

Totaal Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Totaal Oranje Kolom
Overhead
Totaal Overhead
Onvoorzien

0.8

Totaal Lasten
BATEN
Algemene dekkingsmiddelen:
- Gemeentelijke bijdragen

0.7

- Gem. bijdr. Veiligheidshuis

1.2

-184

-

-184

-184

-184

-

- Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-6.491

-

-6.491

-6.688

-6.688

197

- Overige baten - primair

1.1

-1.781

-

-1.781

-1.838

-1.838

57

- Overige baten - overhead

0.4

-460

-

-460

-458

-458

-2

-53.516

-

-53.516

-53.769

-53.769

253

Totaal Baten
Voor bestemming

-44.601

483

458

941

53.898

-53.769

53.769

813

Mutatie reserves Brandweer

0.10

-365

-420

-785

-

-273

-273

-512

Mutatie reserves GMK

0.10

-118

-38

-156

-

-155

-155

-1

-54.198

-300

300

Na bestemming

-

-

-

53.898

VPB

0.9

-

-

-

-

Na belasting

0.11

-

-

-

53.898

-54.953

-

-

-300

300

Het resultaat voor 2018 komt uit op € 300.379 positief. Dit grote voordelige resultaat wordt volledig
veroorzaakt door de eenmalige bijdrage van het ministerie van J en V in het kader van hun aandeel in
de frictiekosten van de GMK Hollands Midden (Rooseveltstraat te Leiden). Volgens de SISA-richtlijnen
dient € 500.000,- van deze bijdrage via het resultaat te lopen.
Als gevolg van de reële loonkostenontwikkeling blijkt dat het toegekende indexeringspercentage van
1,3% niet toereikend is geweest om de stijging van de salarislasten van 2,24% te kunnen dekken. Het
gecalculeerde nadeel op deze ontwikkeling is voornamelijk gefinancierd vanuit financieel gemaakte
formatie en de onderuitputting op de kapitaallasten. Daarnaast was er sprake van een relatief hoge
uitstroom van medewerkers in aanloop naar de reorganisatie. Vrijgekomen vacatures werden tijdelijk
bevroren en pas na de reorganisatie is gestart met het werven van nieuw personeel. Dit proces loopt
nog door in 2019. Verder zien we binnen de totale salarislasten een hogere stijging van
werkgeverslasten dan vooraf rekening mee was gehouden.
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Er is voor een bedrag van € 99.177 aan extra opleidingskosten voor manschap A uitgegeven. Het
Bestuur heeft toestemming gegeven om de wachtlijsten weg te werken zonder dat er sprake zou zijn
van een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Reden voor dit besluit is dat de
reguliere opleidingscyclus al volledig bezet was en dat voorkomen diende te worden dat aspirant
brandwachten te lang op de wachtlijst zouden blijven staan.
Naast de effecten van de tijdelijke vacaturestop in aanloop naar de reorganisatie, wordt de meevaller
op de overhead ook veroorzaakt door lagere uitgaven aan WW-vergoedingen (eigenrisicodrager).
Verder zien we de effecten van de structurele forse prijsstijgingen in de energiesector terug binnen de
huisvestingsbudgetten.
Aan de kant van de baten zien we een hogere rijksbijdrage (BDUR), maar zien we ook het
achterblijven van de overige baten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het dispuut met de RAV rondom
afhijsen patiënt en de afwikkeling van het meldkamerdossier (huur GMK en bijdrage Politie aan het
Veiligheidsbureau). Dat dit niet direct terug te zien is in het overzicht van baten en lasten, komt door
de eenmalige bijdrage van het ministerie van J en V.
Tenslotte zien we dat niet alle voorgenomen onttrekkingen uit de reserves hebben plaatsgevonden
(activiteiten niet uitgevoerd, of uitgesteld). De mutatie in de bestemmingsreserve Meldkamer Hollands
Midden is verantwoord onder ‘Mutaties reserves GMK’. Alle overige mutaties in bestemmingsreserves
zijn verantwoord onder ‘Mutaties reserves Brandweer’.
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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. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit
hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling
plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten
behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van
(eenmalige) effecten van grote omvang 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
5-40
5-15
5-20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 9.5 lid 9 Waarderen en
afschrijven van vaste activa van het Financieel Statuut VRHM van toepassing. De minimale
activeringsgrens is € 25.000 voor aangeschafte (groep) activa vanaf 1 januari 2017. In verband
met de ontvangen eenmalige bijdragen uitwerkingskader meldkamer is in 2018 in verband met
het matchingprincipe het resterende deel van het actief (80%) en de bijbehorende financiering in
de jaarrekening verwerkt inclusief aanpassing van de vergelijkende cijfers.
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 grootonderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen 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 2018
(bedragen x € 1.000)
Vaste activa

Materiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Overige materiële vaste activa
Totaal

Saldo
1-1-2018
651
17.792
9.325
3.653
31.421

Investe- Desinvesteringen steringen
3.841
475
683
711
5.710

-

Afschrijvingen

830
1.452
836
3.118

Bijdragen
van
Afwaarderden deringen

1.762

755

1.762

755

Saldo
31-12-2018
4.492
14.921
8.555
3.528
31.496

De VRHM heeft alleen vaste activa met economisch nut in eigendom.
Saldo 1 januari 2018
Het saldo per 1 januari 2018 is gecorrigeerd met € 3.681.000 voor de boekwaarde van de GMK aan
de Rooseveltstraat in Leiden. Tijdens de accountantscontrole bleek dat de verantwoording op dit
onderdeel (niet uit de balans blijkende verplichtingen) niet juist was. De beginbalans is voor hetzelfde
bedrag gecorrigeerd met een langlopende lening van de gemeente Leiden, deze gemeente heeft het
juridisch eigendom en factureert jaarlijks een annuïteit aan de VRHM.
Investeringen
Voor de nieuwbouw aan de Schipholweg in Leiden is een investering gedaan voor de grond van
€ 3,6 miljoen, de grond voor de kazerne Bodegraven bedroeg € 237.000.
De investeringen in de bedrijfsgebouwen hebben betrekking op de nieuwbouw van de kazerne
Nieuwerbrug, deze is reeds in 2018 in gebruik genomen.
In vervoermiddelen is in 2018 € 683.000 geïnvesteerd dit waren 20 dienstauto’s (€ 296.000), twee
boten voor Leimuiden en Rijpwetering (€ 13.000) en twee haakarmvoertuigen (€ 374.000).
De post 'overige materiële vaste activa' kent diverse investeringen. In 2018 zijn onder andere de
volgende investeringen gedaan: aanpassingen DBK (€ 94.000), ademluchtmaterialen (€ 103.000),
waterkoelmachine (€ 76.000), inbouw mobilofoons (€ 254.000), aanpassing presentatieapparatuur in
de ROT en RBT ruimte (€ 40.000) en meubilair voor de ruimten van 24 uurs beroepspersoneel
(€ 58.000).
Bijdragen van en afwaarderingen
De bijdragen van € 1.762.000 is een bijdrage van de politie voor de waardevermindering van de GMK
en dit geldt ook voor het bedrag aan afwaardering. Dit bedrag is ontvangen van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Naast dit bedrag is ook een niet geoormerkte bijdrage van het ministerie
ontvangen voor algemene frictielasten, dit bedrag (€ 500.000) is verantwoord in de exploitatie.
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Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
(bedragen x € 1.000)
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen ´s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
Overige vorderingen
Totaal

Saldo
Saldo
31-12-2018 31-12-2017
858

359

19
12
889

2.026
5
2.390

Op de vorderingen op openbare lichamen is een bedrag van € 196.400 als voorziening wegens
oninbaarheid in mindering gebracht. Het betreft de nog uitstaande vordering op de Regionale
Ambulance Voorziening Hollands Midden voor de hoogteassistentie over de jaren 2015 tot en met
2017.
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.
Hiermee voldoet de VRHM aan de drempelwaarde voor het aanhouden van gelden buiten ’s Rijks
Schatkist. De drempelwaarde is hierbij in 2018 niet overschreden. Voor het overzicht van de
berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren wordt verwezen naar de
paragraaf Financiering.
Liquide middelen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2018 31-12-2017

Kassaldi
Banksaldi
Totaal

2
2

5
5

Het per ultimo 2018 aangehouden saldo aan liquide middelen blijft binnen de normering van de
‘Regeling schatkistbankieren decentrale overheden’. Het banksaldo is per 31 december 2018 te laat
aangezuiverd vanuit het Ministerie van Financiën, derhalve is een negatief banksaldo ontstaan. Dit
negatieve banksaldo is verantwoord bij de post ‘Netto vlottende schulden met een rente typische
looptijd korter dan één jaar’.
Overlopende activa
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2018 31-12-2017

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal
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Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen
ten laste van volgende begrotingsjaren komen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2018 31-12-2017

Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige
Totaal

250
527
6
783

383
498
41
922

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft onder andere de (eind)afrekening van het tweede half jaar met betrekking tot de
brandmeldabonnementen voor een bedrag van € 184.000. Verder bestaat het bedrag uit nog te
factureren bedragen aan de RAV voor afhijsingen over 2018 van € 66.000.
Vooruitbetaalde bedragen
Deze post bestaat hoofdzakelijk (€ 386.000) uit vooruitbetaalde licentiekosten voor een aantal
softwaresystemen, daarnaast bestaat deze post voor € 110.000 uit verzekeringskosten. Het restant zijn
overige vooruitbetaalde crediteuren.
Vaste passiva
Eigen vermogen
(bedragen x € 1.000)

Saldo

Saldo

31-12-2018

31-12-2017

5.537

6.215

300

-249

5.837

5.966

Reserves
Gerealiseerd resultaat

Algemene reserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1-1-2018

Resultaat
2017

Algemene reserve

917

Totaal

917

Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1-1-2018
615
142
1.019
64
715
15
250
2.478

Totaal

5.298

Dotatie

Onttrekking

Saldo
31-12-2018
917

-

Resultaat
2017

Samenwerken loont
Kwaliteitsprojecten Brandweer
Flankerend beleid
Multiteam/netcentrisch werken/LCMS
Taakstelling Cebeon
Versnelde organisatieopbouw
Nieuwe brandweerconcepten
Meldkamer Hollands Midden

Overige
mutaties

-

Overige
mutaties

-

Dotatie

-

917

Onttrekking

Saldo
31-12-2018

160
5
82
27

155

455
137
937
37
466
15
250
2.323

429

4.620

(249)

(249)

-
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Toelichting per reserve
Samenwerken loont
Doel van de reserve:
Ter dekking van de kosten van (multi)projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de VRHM.

Mutaties 2018:
Onttrekking

Begroot Realisatie
-165
-160

Verschil
-5

Toelichting mutaties 2018:
Ter dekking van de Crisisbeheersingsdagen en de kosten voor de evenementencoordinator.

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 2018:
Onttrekking

Begroot Realisatie
-113
-5

Verschil
-108

Toelichting mutaties 2018:
Kosten ten behoeve van het Project Vakbekwaamheid 2.0.
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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 2018:
Onttrekking

Begroot Realisatie
-27
-27

Verschil
-

Toelichting mutaties 2018:
Externe kosten opleidingen en examens piketfunctionarissen informatiemanagement.

Taakstelling Cebeon
Doel van de reserve:
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.
Mutaties 2018:

Begroot

Jaarrekeningresultaat 2017 t.l.v. 2018

Realisatie Verschil

-

249

-249

Toelichting mutaties 2018:
Het jaarrekeningenresultaat 2017 is ten laste gebracht van 2018. De huidige Nota Reserves 2017-2018
is met een jaar verlengd. Over de verdere bestemming van deze reserve zal dit jaar worden besloten
in de nieuwe Nota Reserves 2020-2023.

Versnelde organisatieopbouw
Doel van de reserve:
Voor het behalen van de structurele efficiencywinst.

Mutaties 2018:
Onttrekking

Begroot Realisatie
-15
-

Verschil
-15

Toelichting mutaties 2018:
N.v.t.
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Nieuwe brandweerconcepten
Doel van de reserve:
Voor de ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten met het oog op het behalen van structurele
effectiviteitswinst bij de paraatheid en inzet van de Brandweer Hollands Midden.

Mutaties 2018:
Onttrekking

Begroot Realisatie
-125
-

Verschil
-125

Toelichting mutaties 2018:
Het project doorontwikkeling Risicobeheersing loopt door naar 2019. In 2018 zijn er geen kosten gemaakt
dit ten laste van de reserve gebracht kunnen worden.

Meldkamer Hollands Midden
Doel van de reserve:
Dit betreft de samenvoeging van de reserves Specifieke risico's, Transitieakkoord en Meldkamer. Deze
reserve is ingesteld omdat onbekend is of met het Ministerie van J&V 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.

Mutaties 2018:
Onttrekking

Begroot Realisatie
-155
-155

Verschil
-

Toelichting mutaties 2018:
Conform begroting is er een onttrekking gedaan.

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
1-1-2018

Toevoeging Aanwending

Groot onderhoud gebouwen

777

44

Totaal

777

44

Vrijval

Saldo
31-12-2018
821

-

-

821

Voorziening ter egalisering van kosten
Voorziening Groot onderhoud gebouwen
In het Financieel Statuut is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjarenonderhoudsplanning wordt
opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle eigendomspanden.
In 2018 zijn alle eigendomspanden geschouwd en zal 21 jaar lang jaarlijks € 44.088 aan de
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voorziening gedoteerd worden om de toekomstige lasten voor groot onderhoud te kunnen dekken.
Vaste schulden met een rente typische 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

17.165
17.165

Onderhandse leningen van openbare lichamen
(bedragen x € 1.000)
Lening bij de gemeente Leiden voor de GMK
Totaal

Saldo
1-1-2018

Saldo
1-1-2018
3.681
3.681

Vermeer- Aflossing
Saldo
31-12-2018
dering

-

1.559
1.559

15.606
15.606

Vermeer- Aflossing
Saldo
dering
31-12-2018
-

150
150

3.531
3.531

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.
Rentelast 2018
De rentelast over de langlopende leningen bij de BNG was in 2018 € 438.000. Over de lening bij de
gemeente Leiden is € 34.000 aan rente betaald.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
(bedragen x € 1.000)
Banksaldi
Overige schulden
Totaal

Saldo
Saldo
31-12-2018 31-12-2017

1.408
5.081
6.488

1.610
3.942
5.552

Bank
Het banksaldo is per 31 december 2018 negatief. In 2019 zal een lening afgesloten moeten worden
om investeringen te financieren. Dit is in 2018 niet gedaan, vandaar dat de liquiditeit per 31 december
2018 laag was.
Overige schulden
Aan nog te betalen crediteuren stond een bedrag open van € 2.895.000, het overige bedrag bestond
uit bedragen voor loonbelasting (€ 1.684.000) en pensioenpremies (€ 345.000).
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Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2018 31-12-2017

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

785

1.451

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Totaal

103
887

146
1.597

Kosten die volgend boekjaar worden betaald
Per 31 december 2018 stond nog een post open van nog te betalen rente van € 291.000, voor de
vergoeding aan vrijwilligers nog een bedrag van € 311.000 en aan huisvestingslasten € 93.000.

Vooruitschotten van overheidslichamen
Voorschotten van het Rijk
(bedragen x € 1.000)
Subsidie Kwalilteitsverbeteringen
Bijdrage Complete Lijn
uitschakeling en inzet van de 25
kV Spanningstester (CLU+)
Totaal

Saldo
1-1-2018

Toevoeging

Aanwending

73

73
146

Saldo
31-12-2018

73

103
103

73
146

-

103
103

In 2018 is de subsidie voor de kwaliteitsverbeteringen vrij gevallen omdat er geen afrekening meer
gaat plaatsvinden.
Over de periode januari tot en met april 2019 is reeds een vergoeding vervangen voor de Complete
Lijnuitschakeling en de inzet van de 25 kV spanningstester (CLU+) van € 103.000.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
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 2018 € 371.000.
Door het van kracht worden van het Bouwbesluit op 1 april 2014 is het aantal abonnementen
afgenomen.
Daarnaast was er op 31 december sprake van een verplichting van € 73.000 aan twee
uitzendorganisaties.
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Toelichting baten en lasten per programma 2018
Algemeen
Binnen de programmabegroting en –verantwoording van de VRHM worden vier programma’s
onderscheiden. Onderstaande tabellen geven per programma, de begrote en de gerealiseerde cijfers
voor 2018 aan, en ook het verschil tussen begroting en realisatie. Daaronder worden de resultaten
nader geanalyseerd en toegelicht.
Vennootschapsbelasting
Naar verwachting heeft de VRHM geen prestaties die in aanmerking komen voor de VPB-plicht. In de
hiernavolgende overzichten is daarom geen post vennootschapsbelasting opgenomen.

Programma Brandweer
Lasten en baten BRW

Programmabegroting 2018

(x € 1.000)

Taakveld

Bestuur

Realisatie 2018

Primair

Wijziging

Saldo

Lasten

0.1

35

-

35

Treasury

0.5

495

-

Onvoorzien

0.8

72

-

Brandweer

1.1

38.744

420

Advisering Brandveiligheid

8.3

Subtotaal Lasten

Baten

Verschil
Saldo

Saldo

55

55

-20

495

424

424

71

72

-

-

72

39.164

39.226

39.226

-62

50

-

50

48

48

2

39.396

420

39.816

39.754

39.754

62

Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdrage

0.7

-42.395

-

-42.395

-42.395

-42.395

-

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-6.384

-

-6.384

-6.581

-6.581

197

Ov. Baten - primair

1.1

-1.715

-

-1.715

-1.828

-1.828

113

-50.494

-

-50.494

-50.803

-50.803

309

-11.098

420

-10.678

-50.803

-11.050

372

-365

-420

-785

-273

-273

-512

-11.463

-

-11.463

39.754

-51.076

-11.323

-140

-11.463

-

-11.463

39.754

-51.076

-11.323

-140

Subtotaal Baten
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Na belasting

0.11

39.754

Het saldo binnen het programma Brandweer komt uit op - € 140.631 negatief. De lasten blijven binnen
het bestuurlijk vastgestelde lastenkader. Binnen de salarislasten (onze grootste begrotingspost), zien
we dat we de effecten van de cao-stijging hebben kunnen opvangen door de relatief hoge uitstroom
die we hebben gehad in aanloop naar de reorganisatie. De vrijgekomen vacatureruimte werd daarbij
tijdelijk bevroren en na het vaststellen van het nieuwe organisatieplan is pas gestart met het werven
van nieuw personeel (eind 2018, doorlopend in 2019).
Binnen de baten zien we dat we meer inkomsten hebben ontvangen dan vooraf begroot. Zowel de
ontvangen rijksbijdrage (BDUR) als het saldo op de overige baten is hoger dan vooraf begroot. Dit
wordt echter veroorzaakt door de eenmalige bijdrage van het ministerie van J en V in het kader van
hun aandeel in de frictiekosten van de oude GMK Hollands Midden. Hiervan dient 500.000,- volgens
de Sisa-richtlijnen via het resultaat te verlopen. In 2019 dient dit bedrag via een nieuw te vormen
bestemmingsreserve aangewend te worden als compensatie boekwaardeverlies op de GMK HM.
De overige ontvangen (structurele) baten zijn lager dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een
lagere huuropbrengst voor verhuur GMK (afwikkeling GMK-dossier) en het dispuut met de RAV
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rondom afhijsen patiënt.
Wanneer we kijken naar de mutaties reserves, zien we dat er minder is onttrokken dan vooraf begroot
(activiteiten/plannen niet uitgevoerd of uitgesteld).
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Programma GMK
Lasten en baten GMK
(x € 1.000)

Programmabegroting 2018
Taakveld

Primair

Wijziging

Realisatie 2018

Saldo

Lasten

Baten

Verschil
Saldo

Saldo

ProQAFire

1.1

6

38

44

43

43

1

Uitvoering convenant

1.1

1.483

-

1.483

1.480

1.480

3

1.489

38

1.527

1.523

1.523

4

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdragen

0.7

-1.340

-

-1.340

-1.340

-1.340

-

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-31

-

-31

-31

-31

-

-1.371

-

-1.371

-1.371

-1.371

-

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Resultaat na belasting

0.11

118

38

156

-118

-38

-156

-

-

-

-

-

-

1.523

-1.371

152

4

-155

-155

-1

1.523

-1.527

-3

3

1.523

-1.527

-3

3

Het programma GMK is binnen het budgettaire kader van de begroting 2018 gerealiseerd. In de
begroting 2018 is vastgehouden aan de zogeheten gekorte herijkte beheerbegroting GMK HM;
- De programmabegroting 2018 voor de MK BrW HM werd gebaseerd op de meest recente
informatie over samenvoeging van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het
Transitieakkoord;
- In de begroting 2018 werd de beoogde efficiency wederom verwerkt.
Specifieke begrotingsuitgangspunten
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.
De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de meldkamertaken (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 programma-begroting(en). In de programmabegrotingen van de MK BrW HM is
wel tijdelijke dekking voorzien door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde
bestemmingsreserve. Dit geldt ook voor de extra kosten van ProQA-fire vanaf 2017.
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Programma Veiligheidsbureau
Lasten en baten VB
(x € 1.000)

Programmabegroting 2018
Taakveld

Realisatie 2018

Primair

Wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil
Saldo

Saldo
25

Bestuurlijke ondersteuning

0.1

160

-

160

135

135

KF-Slachtofferhulp

1.1

151

-

151

152

152

-1

Activiteiten

1.1

20

-

20

-

-

20

KF-Veiligheidshuis

1.2

184

-

184

180

180

4

515

-

515

467

467

48

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdr.- Slachtofferhulp

0.7

-151

-

-151

-151

-151

-

Gem. bijdr.-Veiligheidsbureau

0.7

-134

-

-134

-135

-135

1

Bijdrage Politie HM

0.7

-66

-

-66

-

-

-66

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-10

-

-10

-10

-10

-

Gem. bijdr.- Veiligheidshuis

1.2

-184

-

-184

-184

-184

-

-545

-

-545

-480

-480

-65

-30

-

-30

467

-480

-13

-17

-30

-

-30

467

-480

-13

-17

-30

-

-30

467

-480

-13

-17

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Na belasting

0.11

Het programma Veiligheidsbureau is net niet binnen het budgettaire kader van de begroting 2018
gerealiseerd. De begrote bijdrage van de politie is in 2018 niet binnengekomen en zal ook komende
jaren niet meer ontvangen worden.
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Programma Oranje Kolom
Lasten en baten OK
(x € 1.000)

Programmabegroting 2018
Taakveld

Realisatie 2018

Primair

Wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Verschil
Saldo

Saldo
35

Bevolkingszorg

1.1

343

-

343

308

308

Crisiscommunicatie

1.1

50

-

50

45

45

5

KF-Rode Kruis

1.1

23

-

23

24

24

-1

Kosten activiteiten BGC

1.1

150

-

150

175

175

-25

566

-

566

552

552

14

Subtotaal
Dekkingsbronnen:
Gem. bijdr.- Rode Kruis

0.7

-23

-

-23

-23

-23

-

Gem. bijdr.- Oranje Kolom

0.7

-557

-

-557

-558

-558

1

Rijksbijdrage (BDUR)

0.7

-66

-

-66

-66

-66

-

Ov. Baten - primair

1.1

-

-

-

-10

-10

10

-646

-

-646

-657

-657

11

-80

-

-80

552

-657

-105

25

-80

-

-80

552

-657

-105

25

-80

-

-80

552

-657

-105

25

Subtotaal
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

0.9

Resultaat na belasting

0.11

Het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2018 gerealiseerd.
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Incidentele baten en lasten VRHM
De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2018 van de VRHM opgenomen:

Incidentele baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)
Boekwinst op verkoop vaste activa
Baten voorgaande jaren
Eenmalige bijdrage JenV i.v.m. compensatie BW verlies GMK
Onttrekking organisatie ontwikkeling
Onttrekking samenwerken loont
Onttrekking multiteam
Onttrekking kwaliteitsprojecten
Onttrekking Meldkamer
Totaal baten

75
178
1255
82
160
27
4
155
1936

Lasten voorgaande jaren
Afwaardering boekwaarde GMK HM
Kosten organisatie ontwikkelingsprogramma (= Flankerend Beleid)
Kosten samenwerken loont
Kosten multiteam
Kosten kwaliteitsprojecten
Kosten Meldkamer
Totaal lasten

80
755
82
160
27
4
155
1263

Totaal incidenteel

673

Baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen van
huisvestingslasten met gemeenten. De vrijval van de voorziening kwaliteitsverbetering zorgde voor
een opbrengst van € 73.000.
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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 2013 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.
Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een
bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij, conform het
verantwoordingsmodel WNT 2018, de personen die de wetgever als topfunctionarissen ziet voor een
gemeenschappelijke regeling.
WNT-verantwoording 2017 VRHM
Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
Bedragen x € 1
Functiegegevens

J.J. Zuidijk
Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/08 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)

[1,0]

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 51.161

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 5.654

Subtotaal

€ 56.815

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

€ 75.000,-

N.v.t.
€ 56.815
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Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Bedragen x € 1
Functiegegevens

H.E.N.A. Meijer
(Voormalig) Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/10

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)

[1,0]

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 129.305

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 11.307

Subtotaal

€ 140.612

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

€ 150.833,-

N.v.t.
€ 140.612

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

WNT-verantwoording 2018 VRHM
De WNT is van toepassing op de VRHM. Het voor de VRHM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in
2018 € 189.000,-. Het betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
Bedragen x € 1
Functiegegevens

J.J. Zuidijk
Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)

[1,0]

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 122.686
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Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.703

Subtotaal

€ 137.389

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 189.000,-

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.
€ 137.389

Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Topfunctionarissen zonder een bezoldiging
Leden Dagelijks Bestuur 2017
Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2017 – 31/12/2017

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2017 – 31/12/2017

M. Schoenmaker

Lid

1/1/2017 – 31/12/2017

K.J.G. Kats

Lid

1/1/2017 – 31/12/2017

G. Goedhart

Lid

1/1/2017 – 31/12/2017

Mw. L. M. Driessen

Lid

1/1/2017 – 31/12/2017

Mw. K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2017 – 31/12/2017

J. F. Koene

Lid

1/1/2017 – 30/4/2017

C.J. Visser

Lid

1/5/2017 – 31/12/2017

Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

1/1/2017 – 31/12/2017

C. van der Kamp

Bodegraven-Reeuwijk

1/1/2017 – 31/12/2017

M. Schoenmaker

Gouda

1/1/2017 – 31/12/2017

A. van Erk

Hillegom

1/1/2017 – 31/12/2017

Mw. K.M. van der Velde

Kaag en Braassem

1/1/2017 – 31/12/2017

J.F. Koene

Katwijk

1/1/2017 – 30/4/2017

C.J. Visser

Katwijk

1/5/2017 – 31/12/2017

R.S. Cazemier

Krimpenerwaard

1/1/2017 – 31/12/2017

H.J.J. Lenferink

Leiden

1/1/2017 – 31/12/2017

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

1/1/2017 – 31/12/2017

Leden Algemeen Bestuur 2017
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Mw. L Spruit

Lisse

1/1/2017 – 31/12/2017

F. Buijserd

Nieuwkoop

1/1/2017 – 31/12/2017

J. Rijpstra

Noordwijk

1/1/2017 – 31/12/2017

G. Goedhart

Noordwijkerhout

1/1/2017 – 31/12/2017

E.R. Jaensch

Oegstgeest

1/1/2017 – 31/12/2017

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

1/1/2017 – 31/12/2017

Mw. P.J. Bouvy-Koene

Voorschoten

1/1/2017 – 31/12/2017

B. Cremers

Waddinxveen

1/1/2017 – 31/10/2017

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

1/11/2017 – 31/12/2017

Mw. E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2017 – 31/12/2017

K.J.G. Kats

Zuidplas

1/1/2017 – 31/12/2017

Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2018 – 31/12/2018

C.J. Visser

Lid

1/1/2018 – 31/12/2018

M. Schoenmaker

Lid

1/1/2018 – 30/6/2018

K.J.G. Kats

Lid

1/1/2018 – 30/6/2018

G. Goedhart

Lid

1/1/2018 – 30/6/2018

Mw. L. M. Driessen

Lid

1/1/2018 – 30/6/2018

Mw. L. Spruit

Lid

1/7/2018 – 31/12/2018

R. S. Cazemier

Lid

1/7/2018 – 31/12/2018

Leden Dagelijks Bestuur 2018

Leden Algemeen Bestuur (2018)
Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

1/1/2018 – 31/12/2018

C. van der Kamp

Bodegraven-Reeuwijk

1/1/2018 – 31/12/2018

M. Schoenmaker

Gouda

1/1/2018 – 31/12/2018

A. van Erk

Hillegom

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. K.M. van der Velde

Kaag en Braassem

1/1/2018 – 31/12/2018

C.J. Visser

Katwijk

1/1/2018 – 31/12/2018

R.S. Cazemier

Krimpenerwaard

1/1/2018 – 31/12/2018

H.J.J. Lenferink

Leiden

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. L Spruit

Lisse

1/1/2018 – 31/12/2018
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F. Buijserd

Nieuwkoop

1/1/2018 – 31/12/2018

J. Rijpstra

Noordwijk

1/1/2018 – 31/12/2018

G. Goedhart

Noordwijkerhout

1/1/2018 – 31/12/2018

E.R. Jaensch

Oegstgeest

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. P.J. Bouvy-Koene

Voorschoten

1/1/2018 – 31/12/2018

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

1/1/2018 – 31/12/2018

Mw. E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2018 – 31/12/2018

K.J.G. Kats

Zuidplas

1/1/2018 – 31/12/2018
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Bijlage 1: Taakveldenoverzicht
Hoofdtaakveld
Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Taakveld

Lasten

0.1

Bestuur

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

0.7

Alg. uitkering en overige uitkeringen gem.fonds

0.10

Mutaties reserves (980)

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

11.602

-458

424

-

-

-51.289

-

-428

300

-

Totaal

12.517

-52.176

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

41.454

-1.838

1.2

Openbare orde en veiligheid

180

-184

41.634

-2.022

Wonen en bouwen

48

-

Totaal

48

-

54.198

-54.198

Totaal
Volkshuisv., ruimt.ord. en sted.vernieuwing

Baten

190

8.3

Totaal
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Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)
De volgende bedragen zijn ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Rekeningnummer Betaaldatum Document nr
285082493
285082493
285082493
285082493

15-1-2018
13-4-2018
13-7-2018
15-10-2018

218010
218070
218133
218197

Rekeningnummer Betaaldatum Document nr
285082493

22-10-2018

218202

Omschrijving

Bedrag

BDUR 1e kwartaal
BDUR 2e kwartaal
BDUR 3e kwartaal
BDUR 4e kwartaal

€ 1.647.717
€ 1.650.363
€ 1.739.340
€ 1.650.363

Totaal

€ 6.687.783

Omschrijving

Bedrag

Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Meldkamer

€ 1.255.000

Totaal

€ 1.255.000
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JenV

A2

Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding
(BDUR)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Besteding (jaar T)

Besluit
veiligheidsregio's
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
Veiligheidsregio's
Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01

€ 7.942.783
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Voorstel resultaatbestemming 2018
Het boekjaar 2018 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald:
Programma Brandweer
Programma GMK
Programma Veiligheidsbureau
Programma Oranje Kolom
Eenmalige bijdrage GMK
Totaalresultaat 2018

€ 214.950 (negatief)
€
3.292
€ 27.693 (negatief)
€ 39.730
€ 500.000
€ 300.379 (positief)

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.
Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:
1. Dotatie nieuw te vormen bestemmingsreserve
“Compensatie Boekwaardeverlies GMK HM”:
€ 500.000,Het deel van de eenmalige bijdrage van het ministerie van J en V van € 500.000,- dient in 2018
volgens de SISA-richtlijnen via het resultaat te lopen. Het beoogde doel van deze bijdrage en
dotatie aan deze bestemmingsreserve is om daarmee de boekwaarde van de oude GMK
Hollands Midden (Rooseveltstraat te Leiden) op een later tijdstip in 2019 te kunnen verlagen.
Voorgesteld wordt om de voorgestelde dotatie op een later tijdstip in 2019 volledig te onttrekken
om afwaardering van de boekwaarde van de oude GMK mogelijk te kunnen maken.
2. Onttrekking aan de Algemene Reserve:
€ 199.621,-

Gezien de bufferfunctie van de algemene reserve wordt voorgesteld het nadelige restbedrag van
€ 199.621 in mindering te brengen op deze reserve.
Verkort komt de resultaatbestemming 2018 op het volgende neer:
Dotatie nieuw te vormen bestemmingsreserve
“Compensatie boekwaardeverlies GMK HM”
Onttrekking aan de Algemene Reserve
Totaalresultaat 2018

€
€
€

500.000
199.621
300.379 (positief)
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Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2018

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 18 april 2019, agendapunt B.1;
Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Besluit:
I.
De jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
vast te stellen;
II.
Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
III.
Het resultaat van de jaarrekening 2018, te weten € 300.379 positief als volgt te bestemmen:
Dotatie aan de nieuw te vormen Bestemmingsreserve:
“Compensatie Boekwaardeverlies GMK HM”

€

500.000,-

Onttrekking aan de Algemene Reserve

€

199.621,-

Totaalresultaat 2018

€

300.379,- positief

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019.
De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 27 juni 2019 aan:
Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Juni 2019
Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 95

Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder 2016-2018
Maatregelenpakket Meer-Anders-Minder

Begroting

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Totaal
gerealiseerd

Niet
gerealiseerd

1. Heroverwegen formatie en functieplan
- Vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie
Formatie kantoor- en beroepspersoneel

-600.000

-22.000

-133.000

-445.000

-600.000

-

Piketvergoeding

-40.000

-40.000

OVD voertuig

-20.000

-

-

-

-40.000

-

-

-20.000

-20.000

-660.000

-

-62.000

-133.000

-465.000

-660.000

-

Voertuigen
Vrijwilligers

-235.000

-

-235.000

-

-235.000

-

-105.000

-

-

-

-

-105.000

- Vermindering leidinggevenden repressieve organisatie (OvD’en)

Totaal heroverwegen formatie en functieplan
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel
- Uitfaseren personeel- en materieelwagens en 5x 2e TAS (incl. central. 7x reserve TAS)

PFU Vrijwilligers

-6.000

-

-

-

-

-6.000

Opleidingen en oefeningen vrijwilligers

-30.000

-

-

-

-

-30.000

Overige bijkomende kosten personeel

-24.000

-

-

-

-

-24.000

Voertuigen

-167.500

-

-167.500

-

-167.500

-

Vrijwilligers

-82.500

-

-

-

-

-82.500

- Uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen

PFU Vrijwilligers

-5.000

-

-

-

-

-5.000

Opleidingen en oefeningen vrijwilligers

-25.000

-

-

-

-

-25.000

Overige bijkomende kosten personeel

-20.000

-

-

-

-

-20.000

37.900

37.900

-

-

37.900

-

6.500

6.500

-

-

6.500

-

15.600

-

-

-

-

15.600

100.000

100.000

-

-

100.000

-

20.000

-

-

20.000

20.000

-

Middelen specialisme rietenkap-brandbestrijding

30.000

-

-

-

-

30.000

Opleidingen en oefeningen

10.000

-

-

-

-

10.000

Huisvesting

-110.000

-

-

-

-

-110.000

Voertuigen

-100.000

-

-

-

-

-100.000

Vrijwilligers

-170.000

-

-

-

-

-170.000

-7.000

-

-

-

-

-7.000

-13.000

-

-

-

-

-13.000

- Uitbreiding van de taak Brandweer First Responders
First responder sets
Uitrukvergoeding vrijwilligers
Opleidingen en oefeningen vrijwilligers
- Uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen
Voertuigen
- Invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden
Middelen strategische voorraad
- Invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte

- Sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest en nieuwbouw kazerne Leiden Noord*

PFU Vrijwilligers
Opleidingen en oefeningen vrijwilligers
- Harmonisatie van de adembescherming
Ademlucht middelen
Totaal herijken materieel- en personeelssterkte op basis van risicoprofiel

-150.000

-

-

-

-

-150.000

-1.030.000

144.400

-402.500

20.000

-238.100

-791.900

-500.000

-168.000

-115.000

-217.000

-500.000

-

-500.000

-168.000

-115.000

-217.000

-500.000

-

-150.000

-

-

-

-

-150.000

-150.000

-

-

-

-

-150.000

-2.340.000

-85.600

-650.500

-662.000

-1.398.100

-941.900

3. Herijken takenpakket Risicobeheersing
Formatie kantoorpersoneel
Totaal herijken takenpakket Risicobeheersing
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
Opleidingen en oefeningen
Totaal herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
Totaal maatregelenpakket Meer-Anders-Minder

Toelichting realisatie MAM
De € 2,3 mln. besparing bestaat uit € 1,8 mln. voor realisatie Cebeon-norm en € 0,5 mln. voor
opvangen herijking BDuR. De VRHM heeft aan haar volledige financiële taakstelling voldaan
(begroting op Cebeon-niveau, totale taakstelling van € 6,2 miljoen/ daling 16,6% begroting). De
taakstelling is deels gerealiseerd op andere posten, dan in eerste instantie voorgesteld. Toen
gaandeweg de Cebeon-routekaart duidelijk werd dat bijvoorbeeld de taakstelling op het aantal
vrijwilligers om goede redenen niet gerealiseerd kon worden, is gezocht naar alternatieve
bezuinigingsmogelijkheden. Deze zijn ook gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•

Harmonisatie (bijv. bijdragen aan personeelsverenigingen, personele regelingen, ICT en
telefonie)
Standaardisatie (bijv. ademlucht-apparatuur, persoonlijk functionele uitrusting zoals
bluspakken en kazernekleding)
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•

•
•

Centralisatie (bijv. centrale werkplaatsen voor persoonlijk functionele uitrusting, ademlucht,
kleding, mobiliteit, klein motorisch en watervoerend op de beroepsposten met een bijdrage
van het 24-uurspersoneel in het onderhoud en planmatig beheer, centralisatie huisvesting
kantoorpersoneel in bestaande locaties, logistiek zoals voor arbeidshygiëne en catering)
Aanpassing waarderingsgrondslagen (bijv. afschrijvingstermijn tankautospuiten beroepspost
van 10 naar 15 jaar)
Herfinanciering (lagere rente)

Het ligt niet in de verwachting dat de oorspronkelijke bezuiniging op het aantal vrijwilligers alsnog
gerealiseerd kan worden, gelet op de snel veranderende (maatschappelijke) ontwikkelingen.
Integendeel, we zien een noodzaak om meer vrijwilligers in dienst te hebben om de paraatheid te
kunnen blijven waarborgen. Bovendien was het een bestuurlijke afspraak om geen gedwongen
afscheid te nemen van vrijwilligers.
De bezuiniging op de nieuwbouw kazerne Leiden Noord van € 400.000,- zal structureel vanaf 2021
gerealiseerd worden.
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Ct bakertilly
Vertrouwelijk
Veiligheidsregio Hollands Midden
Aan de leden van het dagelijks en algemeen bestuur

Utrecht, 12 juni 2019

Geachte leden van het bestuur,
Hierbij bieden wij u het verslag van bevindingen aan bij onze controle van de
jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: VRHM),
zoals overeengekomen in de door u en ons getekende opdrachtbevestiging
(d.d. 6 december 2018).
Het verslag van bevindingen bevat bevindingen en conclusies die naar
aanleiding van onze werkzaamheden naar voren zijn gekomen. Het verslag
van bevindingen is uitsluitend opgesteld voor uw gebruik en mag daarom
zonder onze toestemming niet aan derden ter inzage worden verstrekt.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht.

Wanneer de jaarrekening niet onveranderd wordt vastgesteld door het
algemeen bestuur en leidt tot een aangepaste jaarrekening, dient u
opnieuw onze toestemming te verkrijgen voor het opnemen van onze
controleverklaring.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
zijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te lichten.

t vriendelijke groet,

..______

....._

Wij hebben u op 12 juni 2019 gemachtigd om onze goedkeurende
controleverklaring met betrekking tot de getrouwheid en een oordeel met
beperking inzake de rechtmatigheid op te nemen in uw jaarrekening.
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4
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3.

Ontwikkelingen in de jaarcijfers

13

4.
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s.

Overige onderwerpen

16
21

Bijlagen

27
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1. Opdracht, scope en uitkomsten
Controleopdracht
De jaarrekeningcontrole is gericht op het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel
omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening van VRHM.
Daarbij hebben wij gecontroleerd of de jaarrekening in alle van materieel belang
zijnde aspecten is opgesteld in overeenstemming met de BBV. Hierbij hebben wij
zowel systeemgerichte werkzaamheden (tijdens de interim-controle) als
gegevensgerichte werkzaamheden (tijdens de balanscontrole) uitgevoerd.
Opzet en reikwijdte controle
Onze controle is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Het is echter niet
uitgesloten dat er afwijkingen voorkomen die voor de jaarrekening als geheel niet
van belang zijn. Er is geen sprake van een absolute mate van zekerheid.
Daarnaast richt ons onderzoek zich niet op het voorkomen en ontdekken van
fraude. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie en het
dagelijks bestuur van VRHM. Wij zijn hier als accountant dan ook niet voor
verantwoordelijk en aansprakelijk.
Materialiteit
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hanteren wij een
goedkeuringstolerantie, ook wel materialiteit genoemd. Bij de uitvoering van onze
controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening hebben wij de
goedkeuringstolerantie gehanteerd in overeenstemming met het Besluit
Accountscontrole provincies en gemeenten (BAPG). Hieruit volgt dat wij voor de
jaarrekening een tolerantie voor fouten van€ 539.000 (1 % van de lasten inclusief
toevoeging aan de reserves) hebben gehanteerd en een tolerantie voor
onzekerheden van€ 1.617.000 (3% van de lasten inclusief toevoegingen aan de
reserves). Wij hebben een rapporteringsdrempel gehanteerd van€ 27.000.
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Controleverklaring
Wij hebben u op 12 juni 2019 gemachtigd om onze goedkeurende controleverklaring
met betrekking tot de getrouwheid en een oordeel met beperking inzake de
rechtmatigheid op te nemen in uw jaarrekening.
Niet-gecorrigeerde afwijkingen
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij één nietgecorrigeerde afwijking geconstateerd welke boven de rapporteringstolerantie van €
27.000 uitkomt. Zie ook bijlage 'fouten evaluatie'.
Grondslagen
Jaarlijks stellen wij vast of de gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en
consistent zijn toegepast. Wij zijn van mening dat de gekozen
waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en dat de toepassing daarvan, samen met
de in de jaarrekening opgenomen toelichten, een getrouw beeld geven van de
financiële positie en het resultaat van VRHM.
Proces jaarrekeningcontrole
Als gevolg van reorganisatie en beperkte capaciteit bij de VRHM zijn wij niet in staat
geweest om de interim controle in 2018 af te wikkelen. De afwikkeling hiervan heeft
gelijktijdig met de jaarrekeningcontrole plaatsgevonden. Hierdoor is ook geen
afzonderlijke managementletter uitgebracht. De bevindingen uit de interim controle
hebben wij derhalve in hoofdstuk twee van dit verslag opgenomen.
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1. Opdracht, scope en uitkomsten
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing
In het kader van de controle van de jaarrekening 2018 hebben wij onder meer de
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (hierna te noemen: AO/IB)
beoordeeld. Hierbij is tevens de geautomatiseerde gegevensverwerking betrokken,
voor zover van belang voor de jaarrekeningcontrole. Tijdens de uitvoering hebben
wij ons gericht op het onderzoeken, beoordelen en toetsen van de AO/IB. Voor de
bevindingen van de interim controle verwijzen wij naar hoofdstuk twee.

Managementinzicht en schattingen
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden bepaald, zijn
gebaseerd op inzichten van het management. In uw jaarrekening is sprake van een
schattingspost ten aanzien van de vorderingen en de voorziening ter egalisatie van
kosten.
Deze schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en
de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen (significant) afwijken van de
verwachtingen van het management. Een goed inzicht in de jaarrekening vereist
kennis van deze posten. Als onderdeel van de controle hebben wij de
aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. Wij hebben vastgesteld dat de
inschattingen aanvaardbaar zijn in het kader van de jaarrekening.

<t bakertilly

Geautomatiseerde gegevensverwerking
Op grond van artikel 393 lid 4, Titel 9 Boek 2 BW rapporteren wij onze bevindingen
met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking in dit verslag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
accountantscontrole van de jaarrekening niet specifiek is gericht op de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. In
hoofdstuk twee hebben wij een aantal attentiepunten ten aanzien van de IT-omgeving
opgenomen.

Jaarverslag
De jaarstukken 2018 bestaan uit "het jaarverslag" en de "jaarrekening".
In het jaarverslag worden de beleidsuitgangspunten en beleidsevaluaties zichtbaar.
Primair object van de accountantscontrole ( op grond van Artikel 213 van de
Gemeentewet) is het overzicht van baten en lasten met toelichting en de balans met
toelichting zoals in het boekwerk "jaarrekening" is opgenomen. Het jaarverslag valt
hierdoor niet onder de accountantscontrole.
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag, in het licht van de tijdens onze
controlewerkzaamheden verkregen kennis en begrip omtrent VRHM en haar
omgeving, geen materiële onjuistheden bevat. Tevens hebben wij vastgesteld dat alle
verplichte elementen, zoals opgenomen artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet,
zijn opgenomen in het jaarverslag.
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2. Interne beheersing
Uitgevoerde werkzaamheden
In het kader van de controle van de jaarrekening van VRHM zoals opgenomen in
uw opdrachtbevestiging d.d. 6 december 2018 hebben wij werkzaamheden
verricht met betrekking tot de administratieve organisatie en de daarin
opgenomen maatregelen van interne beheersing. Hierbij hebben wij aandacht
voor de verschillende processen die op hun eigen wijze bijdragen aan de
totstandkoming van de diverse posten in de jaarrekening.
Wij hebben de processen personeel, inkopen en betalingen geïdentificeerd
welke leiden tot de totstandkoming van de jaarrekening. Aspecten inzake de
automatiseringsomgeving, welke ondersteunend zijn aan bovenstaande
processen, hebben wij verwerkt in de bevindingen bij bovenstaande processen.
Door een goed inzicht te krijgen in de processen die van invloed zijn op de
jaarrekeningposten hebben wij de betrouwbaarheid van deze posten beoordeeld.
De uitkomsten van deze werkzaamheden zijn bepalend voor ( de mate van
diepgang van) onze werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening van
VRHM.
De inhoud van deze rapportage is gebaseerd op onze normale werkzaamheden
in het kader van de controle van de jaarrekening. Mogelijk zijn in onze
rapportage daarom niet alle aandachtspunten binnen uw organisatie opgenomen
die bij een meer uitgebreid en specifiek hierop gericht onderzoek naar voren
zouden kunnen komen. Onze werkzaamheden bestonden uit:
het onderzoeken en beoordelen van de opzet van de administratieve
organisatie en de daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen;
het vaststellen van het bestaan van de administratieve organisatie en de
daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen; en
het toetsen van de werking van de interne beheersingsmaatregelen.

($ bakertilly
Managementsamenvatting
Het jaar 2018 is een jaar waarin voor VRHM veel is gebeurd als gevolg van de
reorganisatie. Met name de ontwikkelingen rondom invulling (nieuwe) vacatures naar
aanleiding van de doorgevoerde reorganisatie heeft veel tijd en energie gekost.
Bovenstaande ontwikkelingen heeft invloed gehad op het opvolgen van het
managementletterpunt uit voorgaand jaar. Wij hebben geconstateerd dat
Veiligheidsregio Hollands Midden het aandachtspunt nog niet geheel heeft opgepakt.
Zie hiervoor ook paragraaf 2.1.
Naar aanleiding van ons onderzoek naar de interne beheersing van de materiële
bedrijfsprocessen zijn wij van mening dat deze voldoende geschikt zijn aan de
daaraan te stellen eisen. In dit hoofdstuk geven wij een korte samenvatting van onze
algemene indruk over de kwaliteit van de interne beheersing zoals deze voor VRHM
van toepassing is. Onze bevindingen dienen daarom hoofdzakelijk te worden bezien in
het kader van een verdere verbetering van de organisatie en zijn voornamelijk
opbouwend van aard.
Bij de beoordeling van de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen
zijn bevindingen naar voren gekomen die met name betrekking hebben op het
inkoopproces en de daaraan gerelateerde automatisering. Deze bevindingen hebben
geleid tot aanvullende werkzaamheden tijdens de jaarrekeningcontrole. Wij hebben
geen bevindingen inzake het personeelsproces en het betalingsverkeer, hetgeen
betekent dat wij hieromtrent kunnen steunen op de interne beheersing binnen deze
processen.
De interne beheersing omtrent de rechtmatigheid van de aanbestedingen hebben wij
in dit hoofdstuk niet meegenomen. Voor de bevindingen hieromtrent verwijzen wij naar
hoofdstuk vier. Tevens vragen wij uw aandacht voor de (verbijzonderde) interne
controles welke gezien de reorganisatie onvoldoende aandacht hebben gehad.
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2. Interne beheersing
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Uitleg opbouw punten interne beheersing
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen
opgenomen.
Per pagina is een bevinding opgenomen
met daarbij het risico en een aanbeveling.
Bij elke bevinding staat de datum van de
eerste vermelding aangegeven te samen
met de gradatie van de constatering. Bij
de prioriteit staat de mate van
belangrijkheid en urgentie (1-4), waarbij
prioriteit 1 het meest belangrijk en urgent
is.

Boekjaar

Prioriteit

Boekjaar eerste
vermelding

Urgentie en
belang van de
bevinding

De kleur van de het symbool geeft de
status van de constatering aan.

e =opgelost
e = actie ondernomen, maar nog niet afgerond
e = geen actie ondernomen
e = Nieuwe bevinding

Update 2018:
In dit blok wordt een update gegeven van
de status van de bevindingen uit
voorgaande jaren.

Bevinding /risico/aanbeveling/ commentaar management
Bevinding

---

In dit blok wordt
aangegeven wat
gedurende de
accountantscontrole is
geconstateerd en
waarvan wij u graag op
de hoogte willen
brengen.

Risico
Hierbij geven wij aan
wat de risico's zijn
van de bevinding en
wat de gevolgen voor
uw onderneming
kunnen zijn.

Aanbeveling

Management
commentaar

Hier geven wij u
Aanbevelingen met
betrekking tot de
Bevinding. Deze
aanbeveling is een
mogelijke oplossing

Na het bespreken van
de concept
managementletter krijgt
u de moge-lijkheid om
hier uw commentaar op
geven.

voor de bevinding.
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2.1. Workflow inkoopfacturen Synergie

I

Bo2~k1:ar
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Prio;iteit

11

st;us

I

Bevinding

Risico

Aanbeveling

Commentaar Management

Update 2017:

Wij hebben vastgesteld (in 2016) dat
de workflow niet afdwingt dat zowel
de budgethouder als de directie een
inkoopfactuur alleen kan
goedkeuren danwel afkeuren.
Hierdoor bestaat het "theoretische"
risico dat een inkoopfactuur niet
altijd goedgekeurd wordt door twee
bevoegde functionarissen en er niet
in alle gevallen gebruik wordt
gemaakt van de ingestelde limieten.

De gefactureerde prestatie is
niet conform de geleverde
prestatie en hiernaast worden
de facturen niet op de juiste
grootboekrekening geboekt
waardoor de kosten niet
nauwkeurig in de jaarrekening
worden verantwoord.

Wij bevelen aan om de inrichting
inzake de autorisatie van de
inkopen in Exact Synergy aan te
passen zodat deze overeenstemt
met de interne richtlijnen en/of
policy.

In 2017 is door de VRHM een
interne procedure vastgesteld
die de accordering van facturen
van de Afdeling Facilitair regelt.
Deze afspraak is ook in Exact
Synergy vanaf september 2017
ingeregeld. De meeste
budgetten worden bewaakt
door de Afdeling Facilitair.
Bovendien volgen een groot
gedeelte van de facturen uit
contracten of bestellingen.

Wij hebben begrepen dat de
inrichting van Exact Synergy in
2017 niet aangepast is
waardoor dit punt nog steeds
van toepassing is. Wij zullen
aanvullend middels een dataanalyse vaststellen dat de
inkoopfacturen door twee
functionarissen zijn
ondertekend en dat de
inkoopfacturen boven de
ingestelde limiet door de
directie zijn ondertekend.

Vanaf 1 januari 2018 is in Exact
Synergy ingeregeld dat
facturen boven de€ 10.000
door de algemeen directeur
moeten worden ondertekend.
Gelet op bovenstaande worden
de risico's door de VRHM niet
hoog ingeschat dat er fouten
optreden. Echter om dit uit te
sluiten is er door de eigen
organisatie een controle
uitgevoerd op dit proces en
vastgelegd in de eindcontrole
op de jaarrekening 2017.

Update 2018:
Wij hebben een
deelwaarneming verricht op de
inkoopfacturen en hierbij geen
bevindingen geconstateerd.
Bevinding is opgelost echter
kunnen wij niet op de IBmaatregel steunen gezien dit
afhankelijk is van bevinding 2.2
en 2.3.
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2.2. Logische toegangsbeveiliging netwerk
Bo e ki:ar
20

.--I

----,I I

Prio~iteit

St.us

Bevinding

Risico

Aanbeveling

Commentaar Management

Als vast onderdeel van de
jaarrekeningcontrole beoordelen wij
jaarlijks de IT-omgeving, voor zover
deze relevant is voor de
jaarrekeningcontrole. De controle op het
verlenen van toegang tot applicaties en
data (logische toegangsbeveiliging)
voeren wij uit door middel van een
analyse op het ingestelde
wachtwoordbeleid voor het Windows
netwerk (AD analyse). Wij hebben een
analyse uitgevoerd d.d. 11 oktober 2018
en hierbij vastgesteld dat:

Misbruik toegangsrechten van
accounts door onvoldoende
maatregelen rondom logische
toegangsbeveiliging.

Wij adviseren u alle accounts
dusdanig in te richten dat het
wachtwoord periodiek verloopt,
waarbij wij opmerken dat de lengte
van het wachtwoord langer mag zijn
als de geldigheidsduur van het
wachtwoord langer wordt.

n.v.t.

•

121 persoonsgebonden accounts
een oneindig wachtwoord hebben
(geen periodieke wijziging van het
wachtwoord ingesteld).

•

Uitdiensttredingen worden niet tijdig
doorgevoerd in het netwerk.

Ten aanzien van de
uitdiensttredingen adviseren wij u om
periodiek de accounts te beoordelen
of deze nog noodzakelijk zijn.

I

<t bakertilly

Update 2018:
Wij hebben begrepen dat in
november 2018 de 'passwordnever-expires' is uitgeschakeld
voor de 121 accounts. De
betrokkenen zijn hierover per
mail door de ICT geïnformeerd.
Ten aanzien van de
uitdiensttredingen hebben wij
begrepen dat in het proces
waarin de uitdiensttredingen
worden gemeld aan de
ServiceDesk en Functioneel
Beheer een fout is gemaakt
waardoor niet alle uitdiensttredingen zijn doorgegeven en
het account ook niet is
uitgeschakeld. De fout wordt
gecorrigeerd.
Procesverbetering wordt o.a.
verwacht vanuit niet 'logisch
toegangsbeheer beleid en het
proces dat wordt opgepakt
door project
Informatieveiligheid.
Voor de controle over boekjaar
2019 zullen wij vaststellen of
de bevindingen zijn opgelost.
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2.3. Logische toegangsbeveiliging Exact Synergie
Bo e ~:ar
20

I

Prio~iteit

Ct bakertilly

I ,---I-st;us --,I

Bevinding

Risico

Aanbeveling

Commentaar Management

Update 2018:

• Wij hebben vastgesteld dat de
heren Van Wijngaarden, De Wit
en Kessels een oneindig
wachtwoord hebben.

Misbruik toegangsrechten van
accounts door onvoldoende
maatregelen rondom logische
toegangsbeveiliging.

Wij adviseren u alle accounts
dusdanig in te richten dat het
wachtwoord periodiek verloopt,
waarbij wij opmerken dat de
lengte van het wachtwoord
langer mag zijn als de
geldigheidsduur van het
wachtwoord langer wordt.

n.v.t/

Wij hebben tijdens de
jaarrekeningcontrole een
uitgebreide deelwaarneming
verricht ten aanzien van
nauwkeurigheid en
rechtmatigheid van de inkopen.
Wij hebben hierbij
geconstateerd dat er bij de
autorisatie van de
inkoopfacturen altijd tenminste
twee functionarissen hebben
geautoriseerd. Hiermee is het
risico op misbruik van
toegangsrechten als gevolg
van een oneindig wachtwoord
voldoende gemitigeerd.

•

Er is een account genaamd
Contract actief, dit account is niet
naar een persoon te herleiden.

• Vier financieel medewerkers
hebben hoge rechten. De
combinatie van te hoge rechten
en het uitvoeren van financiële
handelingen is onwenselijk.

Tevens adviseren wij u om
periodiek de accounts te
beoordelen of deze nog
noodzakelijk zijn en de rechten
per account te (her)beoordelen.

Verder hebben wij begrepen
dat het onbekend is bij wie het
account 'contract' hoort echter
is dit account niet actief. Ten
aanzien van de (te) hoge
rechten hebben wij begrepen
dat de profielen in Exact in
april 2019 zijn opgepakt.
Voor de controle over boekjaar
2019 zullen wij vaststellen of
de bevindingen zijn opgelost.
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3. Ontwikkelingen in de jaarcijfers
Overzicht van baten en lasten

Het gerealiseerde resultaat in 2018 wijkt€ 300.000 (positief) af
van de bijgestelde begroting. Oorzaak hiervan betreft met
name de eenmalige bijdrage ad € 500.000 van het Ministerie
(zie ook 'Verwerking bijdragen Politie en Ministerie' in
hoofdstuk 4). Zonder deze eenmalige bijdrage in de exploitatie
zou het resultaat negatief zijn geweest en in lijn liggen met
voorgaand jaar. Dit blijkt ook uit het kengetal 'structurele
exploitatieruimte' wat negatief is.
De overhead is met ingang van begrotingsjaar 2018 verplicht
afzonderlijke weergegeven.
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!Overzicht va11 baten en lasten
EURx 1.000

2018

Bijgestelde
begroting 2018

2017

Lasten
Brandweer
GMK
Veiligheidsbureau
Oranje Kolom
Overhead
jonvoorzien
Totaal lasten

39.754

39.7«

52.355

1.523

1.527

1.475

467

515

515

552

566

611

11.602

12.033

-

72

53.898

54.457

54.956

-50.803

-'50.494

-51.651

-1.371

-1.371

-1.354

Veiligh.eidsbureau

-48 0

-545

-531

Oranje Kolom
Overh.ead

~57

~

""64 0

-459

-460

Totaal baten

-53.no

-53.516

-54.176

-785
-156
-

-109
249

Baten
Brandweer
GMK

Toevoegingen en onttrekkingen reserves
Mutatie reserves Brandweer

-273

Mutatie reserves GMK

-155

Gerealiseerd resultaat

-300

-422
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3. Ontwikkelingen in de jaarcijfers
Activa

De cijfers liggen in lijn met voorgaand boekjaar met uitzondering van de
vorderingen op openbare lichamen en uitzettingen in 's Rijks schatkist. De
vorderingen op openbare lichamen zijn incidenteel hoger als gevolg van het
moment van factureren, dit betreffen met name vorderingen op de Politie,
Veiligheidsregio Haaglanden en het Instituut Fysieke Veiligheid. De uitzettingen
in 's Rijksschatkist en de liquiditeit zijn daarentegen laag. Ultimo 2018 is het
werkkapitaal (verhouding vlottende activa - vlottende passiva) ook verslechterd
waardoor een aanvullende financiering in 2019 mogelijk noodzakelijk zal zijn.
Passiva inclusief vermogenspositie

De algemene reserve is gelijk aan de risico-inventarisatie
(weerstandsvermogen). Op basis hiervan is geen aanvullende dotatie van de
algemene reserve noodzakelijk. Wij adviseren wel om de incidentele bijdrage
van het ministerie ad€ 500.000, zie ook 'verwerking bijdragen Politie en
Ministerie' in hoofdstuk 4, te doteren aan een bestemmingsreserve in 2019 om
deze vervolgens in mindering te brengen op de materiële vaste activa (GMK
HM). Tevens zien wij dat de onderhandse lening met de Gemeente Leiden is
overeengekomen tegen een relatief hoog interestpercentage.
Aanpassing vergelijkende cijfers

Als gevolg van het activeren van de Gemeenschappelijke meldkamer Hollands
Midden (GMK HM) en de bijbehorende financiering met de Gemeente Leiden
zijn de vergelijkende cijfers ultimo 2017 aangepast bij de materiële vaste activa
en de onderhandse leningen. Dit heeft geen effect op het resultaat of vermogen
gehad. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk vier.

(t bakertilly
Balans

EUR x 1.000
,____
Materiële vaste activa
Vaste activa

Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Overige vorderingen
Liquide middelen
Overlopende activa
Vlottende activa
Totaal activa

-

31-12-2018

31-12-2017

31.496
31.496

31.421
31.421

858
19
12
2
784
1.675

359
2.026
5
5
922
3.317

33.171

34.738

917
4.620
300
821
19.137
25.795

917
5.298
~249
777
20.846
27.589

6.488
888
7.376

5.552
1.597
7.149

33.171

34.738

Activa

Passiva

Algemene reserve
Bestemmingsreserve uitvoering koers
Gerealiseerd resultaat
Egalisatievoorzieningen
Onderhandse leningen
Vaste passiva

Overige schulden
Overlopende passiva
Vlottende passiva
Totaal passiva
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4. Controlebevindingen
Gemeenschappelijke meldkamer Hollands Midden (GMK HM)
Door de VRHM zijn dit jaar voor circa€ 3 miljoen aan bijdragen ontvangen welke
gerelateerd zijn aan de berekende frictiekosten (verschil tussen de boekwaarde en
taxatiewaarde) van de GMK HM aan de Roosevelstraat te Leiden. Doordat de
ontvangen bijdragen (Politie en Ministerie) hoger zijn dan de boekwaarde op de
balans bij VRHM is er nader onderzoek verricht naar het economisch eigendom van
dit pand. Na afstemming met de Gemeente Leiden blijkt dat het pand sinds 2004
(voor 80%) is geactiveerd bij de Gemeente Leiden. De VRHM heeft echter het
economisch eigendom in handen en op basis van onderliggende overeenkomsten
had de GMK HM op de balans van de VRHM geactiveerd moeten worden.

Ct bakertilly
Verwerking bijdragen Politie en Ministerie
Gedurende boekjaar 2018 heeft de VRHM een tweetal bijdragen ontvangen van
de Politie en van het Ministerie J& V.
Bijdrage Politie(€ 1.761.972)
De bijdrage van de Politie heeft betrekking op frictiekosten van de GMK HM. De
bijdrage is derhalve als investeringsbijdrage in mindering op de materiële vaste
activa verwerkt.

In de jaarrekening 2018 is derhalve de GMK HM (80% deel) en de bijbehorende
financiering met de Gemeente Leiden geactiveerd voor een bedrag van €
3.531.642, tevens zijn de vergelijkende cijfers ultimo 2017 aangepast. Voorheen
was dit als niet in de balans opgenomen verplichting verwerkt. De verwerkingswijze
heeft geen resultaatimpact voor de VRHM en is tevens afgestemd met de
Gemeente Leiden zodat het pand niet twee keer geactiveerd zal zijn.

Bijdrage Ministerie (€ 1.255.000)
Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft in het kader van de invoering van de
landelijke meldkamer (LMS) een eenmalige bijdrage toegekend van € 1.255.000
ter bestrijding van frictiekosten en andere kosten die met de invoering van de
LMS gepaard gaan. De bijdrage is als volgt onderverdeeld: € 755.000 heeft
betrekking op de frictiekosten GMK HM en€ 500.000 op eenmalige kosten.
Doordat er de verplichting bestaat om de bijdrage in de SiSa verantwoording op
te nemen is de bijdrage ook als baten verantwoord.

Doordat de GMK HM nu volledig is geactiveerd bij de VRHM is het ook mogelijk om
de ontvangen bijdragen hierop in mindering te brengen. Zie ook 'verwerking
bijdragen Politie en Ministerie'.

- Bijdrage€ 755.000
Dit deel heeft betrekking op de frictiekosten GMK HM en is derhalve in mindering
gebracht op de materiële vaste activa.

De GMK HM is in 2017 aangemerkt met een maatschappelijke functie waarbij het
de intentie is om het pand duurzaam te exploiteren. Voor de controle ultimo
boekjaar 2019 is het van belang wat de wijze van exploitatie is of gaat worden.
Afhankelijk van de situatie bestaat er nog een risico dat er sprake is van een
mogelijke waardevermindering. Afhankelijk van de verwerking van de bijdrage van
het Ministerie(€ 500.000), de nog te ontvangen bijdrage in 2019 met betrekking tot
de frictiekosten en de taxatiewaarde ultimo 2019 bestaat er mogelijk nog een risico
op een waardevermindering. Voor de controle boekjaar 2019 geven wij de
aanbeveling om het pand opnieuw te laten taxeren met als peildatum 31-12-2019.

- Bijdrage€ 500.000
Voor dit deel zijn er geen concrete verplichtingen voor de VRHM uit hoofde van
de invoering van de LMS en er zijn ook geen voorwaarden aan deze bijdrage
gesteld door het Ministerie. Hierdoor blijft dit deel achter in het resultaat van
2018. Wij geven u als advies om hierdoor een bestemmingsreserve te vormen in
boekjaar 2019 om dit deel vervolgens ook in mindering te brengen op de
materiële vaste activa. Gezien het tijdstip is dit op basis van de kadernota
rechtmatigheid niet meer mogelijk in 2018.
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4. Controlebevindingen
Wet Normering Topinkomens (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) is op 1 januari 2014 in werking getreden. De WNT stelt maxima aan de
bezoldiging van topfunctionarissen. In de WNT wordt het begrip topfunctionaris
nader gedefinieerd; het wetsvoorstel 'Aanpassingswet WNT' benadrukt dat alleen
sprake is van een topfunctionaris als sprake is van leidinggeven aan de gehele
organisatie. In de WNT worden ook maxima aan bezoldiging van de topfunctionaris
gesteld van€ 189.000 (2017: € 181.000). De bezoldiging van topfunctionarissen in
deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt
omgerekend naar een voltijdsbezoldiging.
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Europese aanbestedingen
Inkoop en aanbesteding is uit het oogpunt van rechtmatigheid van belang maar
ook vanuit kostenbesparingen. Het doorlopen van aanbestedingsprocedures vergt
een zorgvuldige voorbereiding en aanzienlijke doorlooptijd. Bij de controle op de
rechtmatigheid hebben wij bij acht crediteuren vastgesteld, met een totaalbedrag
van€ 1.530.060, dat deze ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. De
strekking van de controleverklaring met betrekking tot de rechtmatigheid is
hierdoor een oordeel met beperking. Zie ook onderstaand:
Controleprotocol
Goedkeuringstolerantie

De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van
topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie en inzending aan de
(vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een
openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.
In de jaarrekening van de VRHM over boekjaar 2018 is op juiste wijze rekening
gehouden met de bepalingen uit de WNT. Wij geven uw wel in overweging, vanuit
het controleprotocol WNT 2018, om voor het boekjaar 2018 een risico-analyse uit te
voeren en de IS-maatregelen aantoonbaar vast te leggen.
Anticumulatie bepaling WNT
Met ingang van boekjaar 2018 dienen ook de ontvangen vergoedingen die bij
andere WNT plichtige instellingen zijn ontvangen te worden verantwoord in de WNT
verantwoording. Aangezien het voor ons niet mogelijk is de volledigheid vast te
stellen van de dienstbetrekkingen en de ontvangen vergoedingen, is in het WNT
controleprotocol opgenomen dat wij de anticumulatiebepaling niet hoeven te
controleren. In onze controleverklaring is dit ook als zodanig toegelicht.

~t in de jaarrekening(%
van de lasten)
Bedrag o.b.v. realisatie 20181

Goedkeurend
<1 %
€ 539.000

~

Beperking
> 1% en< 3%

T

r
€ 539.000 en€ 1.617.000J

Afkeurend
>3%
€ 1.617.000

Het proces ten aanzien van de (verbijzonderde) interne controle heeft onvoldoende
aandacht gehad gedurende boekjaar 2018. Dit komt ook tot uiting in de analyse
van de VRHM met betrekking tot de rechtmatigheid van de inkopen. Tevens
merken wij op dat er geen contractenregister met betrekking tot de inkopen
aanwezig is. Om uiteindelijk 'in control' te zijn, wat in de toekomst moet gaan
leiden tot een goedkeurende controleverklaring met betrekking tot de
rechtmatigheid, heeft dit contactenregister een hoge prioriteit. Wij geven u derhalve
het advies om een actueel contractenregister op te stellen alsmede een periodieke
controle uit te voeren door een functionaris met voldoende kennis van de geldende
aanbestedingsregels. Wij verwijzen u voor meer informatie naar de Bado-notitie
'de verbijzonderde interne controle bij decentrale overheden' d.d. 14 februari 2019,
de SOO-notitie 'Uitvoering van de controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij de
jaarrekeningcontrole van decentrale overheden' d.d. 17 januari 2019 en de
Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV.
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4. Controlebevindingen
Egalisatievoorziening
In de jaarrekening van VRHM is een egalisatievoorziening (voorziening groot
onderhoud gebouwen) opgenomen ten aanzien van de eigendomspanden. Wij
hadden de afspraak gemaakt dat voor 2018 een aantal acties ondernomen zouden
worden waar ook grotendeels invulling aan is gegeven.
Wij hebben wel vastgesteld dat er door een gespecialiseerd bedrijf (Facility2) in
samenwerking met de VRHM schouwingen zijn uitgevoerd op de koopkazernes. Op
basis van deze schouwingen en branche normen is er een gedetailleerd meerjaren
onderhoudsplan (MJOP) opgesteld per brandweerkazerne. Door de commissie BBV
is de aanbeveling gedaan om dit MJOP eens in de vijf jaar te actualiseren.
In overeenstemming met het nieuwe MJOP heeft er gedurende 2018 een dotatie
aan de voorziening plaatsgevonden. Uit de analyse blijken er over boekjaar 2018
geen onderhoudskosten aanwezig die ten laste van voorziening komen. Hierdoor
zijn alle onderhoudskosten in de staat van baten en lasten verantwoord. Op basis
van het MJOP is de verwachting dat er vanaf komend boekjaar weer onttrekkingen
zullen plaatsvinden.
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SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke
uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen
accountantscontrole 2018. De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden
dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen te worden
opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering
wordt overschreden:
• € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan€ 125.000 is;
• 10% indien de omvangbasis groter dan€ 125.000 en kleiner dan of gelijk aan
€ 1.000.000 is;
• € 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.
Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen fouten
en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende
rapporteringstolerantie overschrijden. Tevens hebben wij vastgesteld dat de
bijlagen volledig is door vast te stellen dat er geen andere verantwoordingen zijn
opgenomen op de website van de Rijksoverheid.
De SiSa-bijlage dient door uw Gemeenschappelijke Regeling samen met een
aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli
aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van
een voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten
aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage.
In bijlagen bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel
opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het
CBS.
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4. Controlebevindingen

Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in
het kader van begrotingsrechtmatigheid
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel
189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het bestuur zelf nader
worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting,
via de verordening op het financieel beheer en het controleprotocol.
Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en
lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende
overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het bestuur, zodat deze tijdig (binnen
het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende
waarborgen voor tijdige melding aan het bestuur van budgetoverschrijdingen
brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van
het Algemeen Bestuur.
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In die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat
deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan
niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, worden
betrokken. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de
jaarrekening zijn opgenomen.
In de jaarstukken 2018 legt het bestuur in de toelichting op het overzicht van
baten en lasten verantwoording af over de realisatie van de lasten en baten ten
opzichte van de begroting na wijziging.
Uit de analyse blijkt een overschrijding van de begrote lasten in de programma's
Brandweer en Oranje Kolom. Wij hebben vastgesteld dat deze juist in het
jaarverslag en de jaarrekening zijn toegelicht.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota
rechtmatigheid die door de commissie BBV is uitgebracht. Een belangrijke
inhoudelijke aanvulling betreft de vaststelling, dat het overschrijden van de
begroting altijd onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden
meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het bestuur nadere
regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd
door direct gerelateerde opbrengsten (1 ), kostenoverschrijdingen passend binnen
het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen (3) moeten
meewegen bij het oordeel van de accountant.
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5. Overige onderwerpen
Fraude en naleving wet- en regelgeving
De directie is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, het naleven
van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en integriteit en dient
zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans
op fraude en overtreding van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie in de uitvoering van
deze taken.
Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het management gebruik
van diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en gedragscodes,
controle technische functiescheiding en periodieke rapportages over financiën.
Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV
COS 240/250, de risico's met betrekking tot fraude en overtreding van wet- en
regelgeving en beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen die gericht zijn
op het voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van weten regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle voeren wij
gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet
specifiek gericht op het signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en
regelgeving. In het kader van onze controle hebben wij [geen/de volgende]
bevindingen te melden met betrekking tot fraude.
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Bevestiging onafhankelijke positie
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in
overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de
objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.
Kwaliteitsborging
Baker Tilly heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om haar
onafhankelijkheid en die van haar medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen
omvatten onder meer:
Jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners, professionals en
ondersteunende stafdiensten;
Cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling of er sprake
is van mogelijk conflicterende diensten
In- en extern kwaliteitsonderzoek
Reviews door partners die niet betrokken zijn bij de opdracht ter waarborging van
een deugdelijk / deskundig oordeel.

Onafhankelijkheid externe accountant
In dit rapport vragen wij uw aandacht voor een aantal aspecten inzake onze
onafhankelijkheid als externe accountant.
Dit verslag is een van de waarborgen die conform de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) jaarlijks moeten
worden opgesteld en met u moeten worden besproken.
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5. Overige onderwerpen
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Ontwikkelingen - bezoldigingsmaximum
De minister van BZK heeft het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2019
vastgesteld op€ 194.000. Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd. De eerste twaalf
kalendermaanden van de functievervulling mag de bezoldiging niet meer bedragen
dan de som van € 25.900 per maand voor de eerste zes maanden en€ 19.600 per
maand voor de volgende zes maanden. Vanaf kalendermaand 13 geldt het voor de
instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals die ook geldt voor een
topfunctionaris met dienstbetrekking. Het maximum uurtarief bedraagt vanaf 2019
voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187.

Ct bakertilly
de bijzondere omstandigheden waarom een topfunctionaris het verlof
redelijkerwijs niet kon opnemen ingeval sprake is van afkoop van wettelijk
vakantieverlof dat na het verstrijken van de wettelijke vervaltermijn niet is
vervallen en waarvan op het moment van beëindiging dienstverband ook de
zogenoemde wettelijke verjaringstermijn (nog) niet is verstreken. Van belang is
dat aangetoond kan worden waarom dit verlof redelijkerwijs niet kon worden
opgenomen door de topfunctionaris.

Afkoop niet-opgenomen vakantieverlof bij einde dienstverband
Vanaf 1 januari 2019 kunnen topfunctionarissen met een dienstverband bij het
einde van hun dienstverband voortaan maximaal vier weken (naar rato van de
omvang of duur van het dienstverband) aan niet-opgenomen vakantieverlof laten
afkopen zonder gevolgen voor de WNT. Voor de juiste toepassing van deze
regeling is het noodzakelijk dat uit de verlofadministratie minimaal de volgende
zaken blijken:
de opbouw van het saldo vakantieverlof. Van belang is dat u goed registreert
welk deel van het vakantieverlof voortkomt uit de zogenoemde wettelijke
(minimum) vakantiedagen en welk deel bovenwettelijk vakantieverlof betreft.
de maanden waarin het vakantieverlofsaldo is opgebouwd. De regeling ziet
namelijk alleen op het vakantieverlof (wettelijk of bovenwettelijk) dat is
opgebouwd in de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de beëindiging van
het dienstverband.
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5. Overige onderwerpen
Cybercrime
Graag wijzen wij u op de mogelijke gevolgen van cybercrime voor uw organisatie.
Cybercrime is een toenemende bedreiging voor veel bedrijven. Kwaadwillenden
kunnen vrij eenvoudig leren cybercrime toe te passen en via internet zijn
verschillende aanvalsmethoden laagdrempelig beschikbaar en verkrijgbaar. Het is
niet zozeer de vraag of uw onderneming last krijgt van cybercrime, maar vooral
wanneer, in welke hoedanigheid en tot welke mogelijke schade dit voor u leidt.
De gevolgen van cybercrime kunnen verstrekkend zijn. Het niet beschikbaar zijn
van dienstverlening en uw digitale werkomgeving, verlies van intellectueel
eigendom, data en persoonsgegevens, reputatieschade, claims van
toezichthouders of gedupeerden zijn veelvoorkomende voorbeelden. Veelal gaat dit
gepaard met kosten voor (forensisch) onderzoek, juridisch advies en het herstel
van de infrastructuur.
Absolute veiligheid bestaat niet. Goede voorbereiding en besluitvorming op het
gebied van cybersecurity vormen echter onderdeel van de verantwoordelijkheid van
het management.

Wij adviseren u om dit thema hoog op de bestuursagenda te zetten. De volgende
activiteiten zijn daarbij naar onze mening relevant:
1.

Bepalen van uw digitale risicoprofiel. Hierbij bepaalt u hoe afhankelijk u van IT
en internet bent en identificeert u de informatie die u echt wilt beschermen.
Denk daarbij ook na of u informatie hebt die voor andere partijen relevant en
waardevol zou kunnen zijn en waardoor uw risico om doelwit te worden van
cybercrime hoger is. Benoem vervolgens concrete doelstellingen ten aanzien
van cybersecurity en bepaal uw ambitieniveau;

2.

Analyseren in welke mate uw organisatorische èn technische
beveiligingsmaatregelen in overeenstemming zijn met uw risicoprofiel en
ambitie. Stel daar waar nodig een verbeterplan in;

3.

Actief voorbereiden op een cyber incident en/of datalek. Door vroegtijdig na te
denken wat uw reactie moet zijn op het moment dat zich een aanval voordoet
bent u beter voorbereid en kunt u sneller en doeltreffender reageren en de
mogelijke impact op uw operatie en reputatie beperken; en

4.

Actief meten en bewaken van de effectiviteit van de getroffen
beveiligingsmaatregelen door middel van het periodiek testen van deze
maatregelen en het bespreken en opvolgen van de uitkomsten van deze
testwerkzaamheden. Hierbij is betrokkenheid van het management team
gewenst.
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5. Overige onderwerpen
Wijzigingen met ingang van begrotingsjaar 2019 - Notitie structurele en
incidentele baten en lasten

In de notitie zijn de volgende stellige uitspraken en aanbevelingen opgenomen:

Op 30 augustus 2018 is de herziene notitie structurele en incidentele baten en
lasten gepubliceerd. Deze notitie zal deel gaan uitmaken van de notitie prospectief inzicht die medio 2019 gepubliceerd gaat worden. In die notitie wordt ingegaan op
de verschillende onderdelen die bij het meerjarig financieel inzicht aangereikt
worden vanuit het BBV opdat de raad haar autorisatiefunctie op een adequate wijze
kan toepassen. De onderdelen betreffen de kengetallen, resultaatbestemming,
geprognosticeerde balans en de structurele en incidentele baten en lasten.

Voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is
een nadere toelichting vereist.
De Commissie BBV adviseert in de financiële verordening (artikel 212
Gemeentewet) een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele
baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht van
incidentele baten en lasten.
De Commissie BBV adviseert het structureel begrotingssaldo te presenteren
conform het voorbeeld in hoofdstuk 4 van de notitie.

Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet de raad erop toe dat de begroting
De bepalingen en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang van het
structureel en reëel in evenwicht is. Met structureel wordt bedoeld dat structurele
begrotingsjaar 2019.
lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld
dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en
realistisch zijn. Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is
het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel
begrotingssaldo.
In de notitie wordt het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten
verduidelijkt, zodat de begrippen 'incidenteel' en 'structureel' meer eenduidig
toegepast worden. Deze verduidelijking vindt in de notitie plaats door middel van
een algemeen kader en diverse uitgewerkte (niet limitatieve) voorbeelden.
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5. Overige onderwerpen
Rechtmatigheidsmededeling
Met ingang van 2021 dienen gemeenten een rechtmatigheidsmededeling af te geven. In de
rechtmatigheidsmededeling verantwoordt de directie zich over de rechtmatigheid van baten en lasten. Deze
taak berust tot aan 2021 nog bij de accountant. In de periode tot het voorjaar van 2019 bereidt het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijziging van de Gemeentewet voor, deze wordt vervolgens
ter consultatie aan de VNG aangeboden. Inmiddels zijn een aantal gemeenten reeds aan de slag gegaan met
de voorbereidingen om te komen tot de rechtmatigheidsmededeling. Hoewel natuurlijk nog niet vaststaat hoe de
mededeling eruit komt te zien en dus ook niet welke werkzaamheden moeten worden verricht om te komen tot
die mededeling, is het verstandig om al aan de slag te gaan met de voorbereidingen.
De ervaring van de introductie van het rechtmatigheidsoordeel door de accountant, maar ook rondom de
transities in het sociaal domein, hebben bewezen dat de definitieve wetgeving dusdanig laat kan rondkomen,
dat de tijd tot daadwerkelijke implementatie erg kort is geworden met alle consequenties van dien. Een goede
voorbereiding en gebruik maken van de tijd die nog beschikbaar is, loont. Accountants én adviseurs van Baker
Tilly zijn betrokken bij de landelijke overlegplatforms én een aantal vooruitstrevende gemeenten op dit punt.
Hierin zijn inmiddels meerdere overleggen geweest waarin onder andere is gesproken over de plaats van de
rechtmatigheidsmededeling in de jaarrekening, het effect op verbonden partijen en de eisen aan de interne
beheersing. In de komende periode wordt dit nader uitgewerkt.

•

In control statement

In de vergaderingen van de commissie BBV van in 2019 worden conceptteksten voor de
rechtmatigheidsverantwoording en de kadenota rechtmatigheid opgesteld cq besproken. De beoogde datum
voor consultatie is medio 2019.
Wij adviseren de VRHM om de huidige aandacht voor een toereikende interne beheersing te continueren en
waar mogelijk te verbeteren en daarnaast de ontwikkelingen rondom de rechtmatigheidsmededeling te volgen.
De verwachting is dat Gemeenschappelijke Regelingen vanaf boekjaar 2022 een rechtmatigheidsmededeling af
dienen te geven (1 jaar later dan gemeenten).
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Bijlage: SiSa-bijlage

Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2018 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van
onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door de VRHM samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2019 elektronisch bij het CBS
te worden aangeleverd.

Nummer

Specifieke uitkering

r--

A2

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

Strekking controleverklaring rechtmatigheid:
Strekking controleverklaring getrouwheid:

Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang in euro's

Toelichting
fout/onzekerheid

0

7.942.783

-

Beperking
Goedkeurend

28

Bijlage: Fouten evaluatie
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Ongecorrigeerde verschillen
Tijdens onze controle hebben wij het volgende controleverschil geconstateerd met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid:.
Veiligheidsregio Hollands-Midden
EURx 1

Lasten 2018 welke zijn verantwoord in 2019 (getrouwheid)

Activa
EUR

Passiva
EUR

Eigen vermogen
EUR

-71.321

Ten onrechte niet Europees aanbesteed (rechtmatigheid)

Resultaat
EUR

71.321
1.530.060

N.B.: de gehanteerde materialiteit tijdens de controlewerkzaamheden bedraagt€ 539.000 met een controletolerantie van€ 377.000.
Verschillen beneden de ondergrens van€ 27.000 zijn bij het opstellen van dit overzicht niet meegenomen.
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G.J. van Luyk AA
Director
f.vanluyk@bakertilly.nl

J. Janssen MSc RA
Manager Audit
j.janssen@bakertilly.nl

Kantoorgegevens:
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Bezoekadres
Papendorpseweg 99
3528 BJ Utrecht
Postadres
Postbus 85007
3508 AA Utrecht
+ 31 (0)30 258 70 00
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B.2
gewijzigd

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenramingen
2021-2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vast te stellen. De financiële uitwerking
van de Programmabegroting 2020 is gebaseerd op de door de bestuurlijke delegaties van de
Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen en Bestuur VRHM gezamenlijk
voorgestelde financiële kaderstelling voor VRHM voor 2020 en 2021-2023.
Begrotingsuitgangspunten voor 2020
Als gevolg van de discussie die is ontstaan over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen in Hollands-Midden voor begrotingen 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM
niet door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 februari 2019 vastgesteld. Het Algemeen
Bestuur besloot te wachten met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM tot
nader bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden.
Een bestuurlijk overleg (8 april 2019) van een delegatie van de Werkgroep Financiële kaderstelling en
Bestuur VRHM heeft geleid tot de volgende conclusies:
▪ De toegepaste indexering van personele lasten voor de VRHM is achter gebleven ten opzichte
van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Tevens is de conclusie
getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de VRHM, een tekort dat tot
dusver deels kon worden opgevangen door incidentele onderschrijdingen, maar dat voor de jaren
2020 en verder niet meer door onderschrijdingen kan worden opgevangen.
▪ De conclusie is getrokken dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een
structureel tekort van € 1,1 mln.
▪ Tevens is geconstateerd dat de VRHM voor het jaar 2020 een negatief begrotingssaldo heeft
geraamd van € 843.862.
▪ Om de VRHM een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en
2018 te repareren, is overeengekomen, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat
het negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een
overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.
▪ Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 mln.
structureel.
▪ De bovenstaande conclusies en afspraken staan los van het eerder genomen besluit met
betrekking tot de indexeringssystematiek, zoals door de WGFK eind 2018 is voorgelegd. De
indexering van de VRHM voor 2020 is conform dit laatste besluit berekend, zijnde 2,52%.
▪ Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor gemeenschappelijke regelingen is
de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de uitkomst van de Caoonderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het
structureel effect op toekomstige begrotingen.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Programmabegroting 2020
en meerjarenramingen 20212023 VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum

27 juni 2019

B.2

Bijlage(n):

1

C.L. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de Programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021 tot en met 2023 vast te stellen
waarin wordt voorgesteld:
a. de lasten en baten voor het jaar 2020 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. akkoord te gaan met wijziging van de bestemming (en naamgeving) van de reserve
Meldkamer Hollands Midden;
d. de in de Programmabegroting 2020 opgenomen paragrafen vast te stellen;
e. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2021-2023;
f. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2020 opgenomen risico’s;
g. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te
verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte
vervangingsinvesteringen.
2. de gemeentelijke bijdragen 2020 in de Programmabegroting ten bedrage van € 49.300.720 vast
te stellen. Daarbij is rekening gehouden met:
a. de indexering voor 2020 van 2,52% t.o.v. 2019 (+ € 1.179.418) conform werkgroep Financiële
Kaderstelling (WGFK);
b. reparatie reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van het geraamde
begrotingstekort in 2020 ad € 844.000 conform voorstel bestuurlijke delegatie WGFK en
Bestuur VRHM;
c. een bedrag van € 150.000 voor bluswatervoorziening, conform het besluit van het Algemeen
Bestuur van 29 november 2018;
d. een bedrag van € 325.000 voor de digitale transformatie.
3. de gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 in de meerjarenraming 2021-2023 ten bedrage van
€ 49.952.037 vast te stellen. Daarbij is rekening gehouden met:
a. de, in de begroting van 2019, reeds vastgestelde verhoging van de bijdrage als gevolg van
exogene ontwikkelingen (wegvallen OMS-inkomsten en bijdrage aan Nationale
Reddingsvloot);
b. structurele compensatie reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van € 1.100.000,
conform voorstel bestuurlijke delegatie WGFK en Bestuur VRHM.
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4. Toelichting op het besluit
Sinds de begroting van 2012 werken we in onze regio met een regionale indexeringsmethodiek voor
de gemeenschappelijke regelingen. In de achterliggende jaren is steeds duidelijker geworden dat de
gehanteerde indexeringssystematiek niet voldoende is gebleken om de reële (loon)kostenontwikkelingen te dekken. Ook de nieuwe indexeringsmethodiek zoals voorgesteld door het
Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden (3 december 2018) was niet voldoende, met
name door het niet meer hanteren van de nacalculatie. De VRHM is in de afgelopen jaren niet
gecompenseerd geworden (geen begrotingswijzigingen ingediend) voor de reële (loon)kostenontwikkelingen.
Het hanteren van de voorgestelde financiële kaderstelling voor VRHM zou leiden tot een nietsluitende begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Voor de VRHM zou dit dan leiden tot een
structurele bezuiniging van € 1,4 miljoen. Dit is bovenop de reeds gerealiseerde taakstelling van
16,6% / € 6,2 miljoen. Deze extra structurele bezuiniging zal van directe invloed zijn op de slagkracht
en kwaliteit van de brandweerzorg en crisisbeheersingsorganisatie. Dit wringt des te meer aangezien
het referentiebudget in het gemeentefonds € 4,8 mln. meer laat zien in vergelijk met de voorgestelde
financiële kaderstelling van 3 december 2018.
Als gevolg van de discussie die is ontstaan over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM
niet door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 februari 2019 vastgesteld. Het Algemeen
Bestuur besloot te wachten met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM tot het
nader overleg van de bestuurlijke portefeuillehouders gemeenschappelijke regelingen met de
voorzitter van het Financieel overleg, dhr. M. Bunnik, op 13 maart 2019. Dit overleg gaf echter geen
duidelijkheid. De voorzitter van het bestuur van de VRHM, dhr. Lenferink, besloot daarom met alle
betrokkenen (wethouders financiën, voorzitters en portefeuillehouders financiën gemeenschappelijke
regelingen) om tafel te gaan zitten om te komen tot een (structurele) oplossing: een faire regionale
indexeringsmethodiek die recht doet aan de financiële dekking van de uitvoeringstaken van de
gemeenschappelijke regelingen en de financiële positie van gemeenten. Dit overleg vond plaats op
27 maart 2019. De bestuurlijke oplossingsrichting die in dit overleg werd voorgesteld is:
➢ Begroting 2020
▪ Indices conform Werkgroep Financiële kaderstelling (WGFK)
▪ Geen nacalculatie
▪ Compensatie reële loonkostenontwikkeling 2017 en 2018 voor de VRHM op basis van een
ambtelijk (WGFK en VRHM) voor te bereiden advies aan een bestuurlijke delegatie van de
Werkgroep Financiële kaderstelling en Bestuur VRHM
➢ Jaarrekening 2019
▪ Begrotingswijziging indien reële loonkostenontwikkeling niet structureel binnen de begroting
kan worden opgevangen
➢ Begroting vanaf 2021
▪ Uitwerking principes door Henri Lenferink en Michiel Bunnik (10 april 2019)
Het bestuurlijk overleg (8 april 2019) van een delegatie van de Werkgroep Financiële kaderstelling en
Bestuur VRHM heeft geleid tot de volgende conclusies:
▪ De toegepaste indexering van personele lasten voor de VRHM is achter gebleven ten opzichte
van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Tevens is de conclusie
getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de VRHM, een tekort dat tot
dusver deels kon worden opgevangen door incidentele onderschrijdingen, maar dat voor de jaren
2020 en verder niet meer door onderschrijdingen kan worden opgevangen.
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▪
▪
▪

▪
▪

▪

De conclusie is getrokken dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een
structureel tekort van € 1,1 mln.
Tevens is geconstateerd dat de VRHM voor het jaar 2020 een negatief begrotingssaldo heeft
geraamd van € 843.862.
Om de VRHM een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en
2018 te repareren, is overeengekomen, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat
het negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een
overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.
Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 mln.
structureel.
De bovenstaande conclusies en afspraken staan los van het eerder genomen besluit met
betrekking tot de indexeringssystematiek, zoals door de WGFK eind 2018 is voorgelegd. De
indexering van de VRHM voor 2020 is conform dit laatste besluit berekend, zijnde 2,52%.
Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor gemeenschappelijke regelingen is
de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de uitkomst van de Caoonderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het
structureel effect op toekomstige begrotingen.

Gezien de wettelijke termijnen en de daarmee noodzakelijke agendering van de ontwerpProgrammabegroting 2020 in een extra vergadering van het Dagelijks Bestuur op 18 april 2019 zijn
de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM, gezien de tijd, niet opnieuw aan het Dagelijks Bestuur ter
instemming en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden.
Wijziging van de bestemming (en naamgeving) van de reserve Meldkamer Hollands Midden
Naar aanleiding van de inwerkingtreding per 2020 van de Landelijke Meldkamer Samenwerking
(LMS) vervalt per 2020 de onttrekking aan de bestemmingsreserve Meldkamer Brandweer HM welke
dekking gaf voor de hogere facturering voor het beheer van de brandweer meldkamer door de Politie
dan de begrote gemeentelijke bijdragen in de programma-begroting(en). De Politie brengt dan nog
alleen de personele kosten van de lumpsum in rekening. De baten en lasten worden vanaf 2020 in
evenwicht gebracht.
Na desinvestering van de GMK Hollands Midden blijft de VRHM geconfronteerd worden met de
kapitaallasten van de boekwaarde, benodigde substantiële bouw- en installatietechnische
aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting. Deze (kapitaal)lasten zijn niet
voorzien. Voorgesteld wordt het resterend saldo (€ 2,2 mln.) van de reserve Meldkamer Hollands
Midden aan te wenden voor compensatie van de resterende exploitatielasten van de oude GMK HM
door middel van een jaarlijkse onttrekking van € 150.000. Voorgesteld wordt de reserve te
herbenoemen in reserve Resterende Exploitatielasten Meldkamer Hollands Midden.

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 2020-2023 van de Provincie Zuid-Holland.
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6. Consequenties
Financiële consequenties begroting 2020 voor gemeenten, conform voorstel bestuurlijke delegatie
WGFK en Bestuur VRHM.
Gemeentelijke Bijdragen 2020
Gemeente
Brandweer en Crisisbeheersing
Veiligheidsbureau
Bijdrage 2019 - factuur
Index 2020: 2,52%
Overheveling a.g.v. korting Rijksbijdrage
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18
Digitale transformatie
Bluswatervoorziening
Bijdrage 2020 - factuur
Alpen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Totaal Hollands Midden

% Aandeel
gemeenten

12,8%
4,4%
9,3%
2,4%
3,3%
7,1%
6,6%
20,2%
3,1%
2,8%
3,2%
5,6%
2,7%
4,0%
2,7%
3,7%
1,4%
4,7%
100,0%

Programma's en totaal VRHM
Brandweer en Inwoners per Meldkamer
BrW HM
Crisisbeheersing 01-01-2018
44.357.050
480.366
1.370.897
44.837.416
34.547
1.129.903
-546.015
546.015
844.000
325.000
150.000
859.429
47.832.334
119.157
109.682
6.163.121
36.920
33.948
2.111.219
78.195
72.700
4.444.808
23.083
21.812
1.144.341
28.809
26.625
1.656.833
70.621
64.956
3.340.230
60.360
55.644
3.189.224
135.444
124.306
9.726.206
29.763
27.197
1.592.527
24.944
22.746
1.363.666
30.429
28.269
1.503.762
46.029
42.661
2.810.913
25.750
23.887
1.264.317
39.324
36.584
1.886.552
27.723
25.453
1.301.777
28.443
27.578
1.429.854
9.151
8.430
634.250
45.284
41.882
2.268.731
859.429
794.360
47.832.333

Oranje
Kolom

Totaal
VRHM

593.990 46.802.303
14.969 1.179.418
0
844.000
325.000
150.000
608.959 49.300.721
84.295 6.366.573
26.108 2.174.248
55.532 4.578.535
16.498 1.183.921
20.412 1.706.054
49.945 3.460.795
42.725 3.292.309
95.708 9.957.357
20.996 1.643.286
17.582 1.406.192
21.604 1.555.796
32.650 2.889.591
18.271 1.308.338
27.935 1.953.811
19.593 1.349.093
20.538 1.478.835
649.876
6.475
32.094 2.346.109
608.959 49.300.720

Financiële consequenties meerjarenraming 2021-2023 voor gemeenten, conform voorstel bestuurlijke
delegatie WGFK en Bestuur VRHM.
Gemeentelijke Bijdragen 2021 - 2023
Gemeente
Bijdrage 2020 - factuur
PB 2019: overige ontwikkelingen
Index 2020: 2,52%
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18
Bijdrage 2021 - 2023
Alpen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Totaal Hollands Midden

% Aandeel
gemeenten

12,8%
4,4%
9,3%
2,4%
3,3%
7,1%
6,6%
20,2%
3,1%
2,8%
3,2%
5,6%
2,7%
4,0%
2,7%
3,7%
1,4%
4,7%
100,0%

Programma's en totaal VRHM
Brandweer en Inwoners per Meldkamer
Crisisbeheersing 01-01-2018
BrW HM
47.832.334
859.429
385.600
9.717
256.000
48.483.651
859.429
6.246.490
109.682
119.157
2.139.877
33.948
36.920
4.505.380
72.700
78.195
1.159.972
21.812
23.083
1.678.327
26.625
28.809
3.386.473
64.956
70.621
3.232.211
55.644
60.360
9.857.772
124.306
135.444
1.612.718
27.197
29.763
1.381.903
22.746
24.944
1.524.604
28.269
30.429
2.847.387
42.661
46.029
1.281.902
23.887
25.750
1.912.605
36.584
39.324
1.319.363
25.453
27.723
1.453.953
27.578
28.443
643.369
8.430
9.151
2.299.343
41.882
45.284
48.483.650
794.360
859.429

Oranje
Totaal
Kolom
VRHM
608.959 49.300.721
385.600
9.717
256.000
608.959 49.952.038
84.295 6.449.942
26.108 2.202.906
55.532 4.639.107
16.498 1.199.553
20.412 1.727.547
49.945 3.507.039
42.725 3.335.296
95.708 10.088.923
20.996 1.663.477
17.582 1.424.429
21.604 1.576.638
32.650 2.926.065
18.271 1.325.924
27.935 1.979.864
19.593 1.366.679
20.538 1.502.934
6.475
658.995
32.094 2.376.721
608.959 49.952.037
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7. Aandachtspunten / risico’s
In de risicoparagraaf van de Programmabegroting 2020 worden de risico’s beschreven.

8. Implementatie en communicatie
27 juni 2019
13 juni 2019
18 april 2019
18 april 2019

AB vaststelling Programmabegroting 2020
Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
DB instemming met ontwerp-Programmabegroting 2020

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-Programmabegroting
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat zij gebruik kunnen
maken van het recht om hun zienswijze kenbaar te maken.
Tijdig (d.w.z. vóór de deadline zienswijze gemeenteraden van 13 juni 2019) binnengekomen
zienswijzen worden, met een reactie van het Dagelijks Bestuur, aan het Algemeen Bestuur gezonden
ter bespreking in de vergadering van 27 juni 2019.

9. Bijlagen
-

Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de Meerjarenraming 20212023.

10. Historie besluitvorming
18 april 2019
21 maart 2019
21 februari 2019
7 februari 2019

DB-behandeling ontwerp-Programmabegroting 2020
DB-behandeling begrotingsuitgangspunten 2020 (niet ingestemd)
AB-behandeling begrotingsuitgangspunten 2020 (niet vastgesteld)
DB-behandeling begrotingsuitgangspunten 2020 (niet ingestemd)
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SAMEN STERKER VOOR VEILIGHEID!
Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden
Het (samen)werken aan de veiligheid van en voor
de ruim 780.000 inwoners en de vele bedrijven en
instellingen in onze regio is een taak die wij elke
seconde met trots en inzet vervullen. Samen
sterker voor veiligheid!
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is
een gemeenschappelijke regeling van achttien
gemeenten in de regio Hollands Midden op basis
van de Wet veiligheidsregio’s, de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de Wet
publieke gezondheid.
De veiligheidsregio voert de volgende taken uit
namens de gemeenten:
• 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.

Het bestuur van de VRHM
De gemeenten voor wie de VRHM deze taken
uitvoert, zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De
burgemeesters van alle achttien gemeenten
vormen samen het Algemeen Bestuur van de
VRHM. Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen
van het voeren beleid en de financiën vast. Ook
controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks
Bestuur. Elk lid van het Algemeen Bestuur legt
binnen zijn/haar gemeenteraad verantwoording af
over het door de VRHM gevoerde beleid. De
stemverhouding binnen het AB en de bijdragen van
de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op het
aantal inwoners.
Zes leden uit het Algemeen Bestuur vormen het
Dagelijks Bestuur van de VRHM. Het Dagelijks
Bestuur bereidt de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur voor en voert de besluiten uit
die het Algemeen Bestuur neemt. Het beheert de
inkomsten en uitgaven van de VRHM en oefent
toezicht uit op alles wat de VRHM aangaat. Ieder
lid van het Dagelijks Bestuur heeft zijn/haar eigen
portefeuille.

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 VRHM. Daarnaast
hebben ze de wettelijke taak eenmaal per vier jaar
inbreng te leveren voor drie belangrijke
beleidskaders van de VRHM, 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 de VRHM.

Ontwikkelingen
2020 is de start van de nieuwe beleidsplanperiode
2020-2023. Bij het vaststellen van de begroting
2020 wordt nog hard gewerkt aan het opstellen
van het nieuwe regionaal beleidsplan.
Binnen het werkgebied en de taakvelden van de
veiligheidsregio werken verschillende besturen en
(hulpverlenings-)organisaties samen bij de
uitvoering van de taken van de veiligheidsregio
(netwerkorganisatie).
Het doel is om te komen tot een beleidsplan, dat
kan dienen als een gemeenschappelijke agenda
voor alle betrokken partijen op de taakvelden van
de veiligheidsregio.
De opzet van het nieuwe beleidsplan is anders dan
de twee eerdere beleidsplannen. Deze waren met
name gericht op de crisisbeheersingstaken van de
veiligheidsregio. Voor de overige taken werden
afzonderlijke meerjarenplannen opgesteld. Het
nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de
veiligheidsregio: (multidisciplinaire) risico- en
crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg,
meldkamer, brandweer (incl. overlappende
beleidsvoornemens). Deze opzet past bij de
ontwikkeling van de veiligheidsregio, zoals ook
vastgesteld in het nieuwe organisatieplan en zal
het bestuur en de directie(s) verder ondersteunen
in hun sturende rol hierop.
Om zicht te krijgen op de beleidsthema’s voor het
nieuwe beleidsplan zijn, naast de thema’s uit het
nieuwe risicoprofiel, ook de overige
ontwikkelingen op de taakvelden van de
veiligheidsregio in beeld gebracht. Deze
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ontwikkelingen worden voorgelegd en besproken
met de gemeenteraden.
Belangrijk hierbij te vermelden is, dat de
veiligheidsregio en haar crisispartners al grote en
belangrijke stappen hebben gezet op de
taakvelden van de veiligheidsregio in de afgelopen
jaren. Een belangrijke opgave, ook in het nieuwe
beleidsplan, is om deze resultaten te borgen en te
continueren.

4 Veiligheidsregio meer van en voor gemeenten
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit
op regionaal niveau, binnen een breder
veiligheidsdomein. Het benutten en gebruik maken
van elkaars kunde en positie hierbinnen zal
bijdragen aan de ontwikkeling van integraal
veiligheidsbeleid en de uitvoering hiervan. De
verbinding tussen gemeenten en de
veiligheidsregio moet versterkt worden.

Regionaal Risicoprofiel
Uit het nieuwe risicoprofiel komen vier thema’s
naar voren die een plek krijgen in het nieuwe
beleidsplan: klimaatadaptatie, energietransitie,
continuïteit en cybersecurity (als verbijzondering
binnen continuïteit). De inspanningen op deze
thema’s worden nader uitgewerkt in het nieuwe
beleidsplan.

5 Invullen netwerkrol
De taakuitvoering door de veiligheidsregio vindt
voor een belangrijk deel plaats binnen netwerken
met veel, verschillende (veiligheids)partners. Het is
daarom van belang om steeds in de goede rol en
positie met de juiste partners hieraan uitvoering te
geven. Het opstellen van een partnerprofiel is
hiervoor noodzakelijk. Verdere afstemming met de
veiligheidsregio Haaglanden is nodig aangezien het
werkveld van de politie-eenheid Den Haag in beide
veiligheidsregio’s ligt.

Ontwikkeling taakvelden veiligheidsregio
Binnen de taakvelden van de veiligheidsregio doen
zich de volgende ontwikkelingen voor:
(Multidisciplinaire) risico- en crisisbeheersing
Binnen het taakveld (multidisciplinaire) risico- en
crisisbeheersing worden vijf gezamenlijke rode
draden onderkend:
1 Meer samenhang in de ontwikkeling van
risicobeheersing (koude fase)
Binnen de veiligheidsregio zijn diverse, losse acties
ingezet op het gebied van risicogericht werken,
risicoduiding, evenementenveiligheid, nieuwe
omgevingsrecht, (brand)veilig leven, etc. Het is
zaak om deze ontwikkelingen door te zetten, te
verbreden (en tegelijkertijd keuzes te maken over
de rolverdeling) en meer samenhang aan te
brengen, zodat integraal risicomanagement
ontstaat.
2 Versterken startend vermogen (lauwe fase)
De informatiepositie van de veiligheidsregio wordt
steeds sterker en dient ingezet te worden als
‘startmotor’ om in de lauwe fase (opstartfase naar
mogelijke crisis) haar gemeenten en partners tijdig
te kunnen attenderen, alerteren, alarmeren en
hierop samen te kunnen anticiperen.
3 Bredere inzetbaarheid als (gemeentelijke)
crisisorganisatie (warme fase)
De organisatie en ervaring van de veiligheidsregio
als crisisorganisatie is ook goed bruikbaar in
nieuwe, andere typen crises (anders dan GRIPstructuur; sociale, maatschappelijke en hybride
veiligheidsvraagstukken). Het gaat dan om
(ontkleurd) crisismanagement,
informatiemanagement en crisiscommunicatie.

GHOR
Door de ontwikkelingen rond de traumaregio’s in
Nederland dient de samenwerking tussen de GHOR
en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) te
worden versterkt. Het gaat hierbij om de
afstemming tussen reguliere traumazorg en acute
zorg bij rampen en crises.
Verder dient informatiedeling met hulpdiensten en
zorginstellingen bij te dragen aan een verbeterde
hulpverlening aan specifieke doelgroepen zoals
verminderd zelfredzamen en de
informatievoorziening bij rampen en crises.
Tot slot speelt de veranderende wet- en
regelgeving rondom de Wet ambulancezorg
mogelijk een rol bij de organisatie van de
ambulancedienst.
Bevolkingszorg
Het aantal verminderd zelfredzamen neemt toe.
De informatiepositie over deze doelgroep dient
versterkt te worden en de risicocommunicatie
dient meer toegesneden te worden op deze
doelgroep. Er worden door de samenleving steeds
zwaardere eisen gesteld aan het optreden van de
overheid en crisisfunctionarissen ten tijde van
crises. Dit dient vertaald te worden in het
aangeboden vakbekwaamheidsprogramma en in
het op orde houden van de (regionale)
piketgroepen.
Crisiscommunicatie neemt een steeds
belangrijkere rol in. De organisatie van de
crisiscommunicatie dient hierop toegerust te
worden, zowel de organisatie hiervan in het eerste
uur als ook de rol in de nafase zal versterkt moet
worden.
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Functies binnen en processen van Bevolkingszorg
hebben ook meerwaarde voor gemeenten en
partners in andere dan opgeschaalde situaties.
Deze bredere inzetbaarheid dient nader
onderzocht te worden. Dit geldt ook voor de rol
van het bureau gemeentelijke crisisbeheersing in
deze.
Gemeenschappelijke Meldkamer
In 2020 start de Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS). Bij de overgang naar de LMS
dient het beheer van de meldkamer (incl. de
governance) opnieuw ingeregeld te worden.
Verder fungeert de meldkamer als startmotor bij
de incidentbestrijding/crisisbeheersing en krijgt ze
een steeds centralere positie in de
informatiestromen van hulpdiensten. Dit dient in
goede afstemming en samenwerking met de
hulpdiensten nader vorm en inhoud te krijgen.
Ook nieuwe innovaties (o.a. introductie
locatiebepalingstechniek, 112-app, beeld/videosturing) spelen een steeds belangrijke rol in
het werk van de meldkamer.
Brandweer
Een grote opgave is de brandweerzorg vanuit 47
kazernes te continueren met gelijktijdige, grote
investeringen op het gebied van
materieelvervanging, arbeidshygiëne, uitruk op
maat en brandveilig leven.
Gelet op demografische, maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen (o.a. vrijwilligers
werven en behouden, complexere branden
vanwege technologische ontwikkelingen, tweede
loopbaanbeleid en mogelijke consequenties Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
voor vrijwilligers) dienen de gevolgen voor het
huidige bedrijfsmodel van de brandweer
onderzocht te worden.
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BESTUURLIJKE SAMENVATTING
Voor u ligt een financieel sluitende programmabegroting 2020, inclusief de meerjarenraming 20212023. Hiermee beogen we de ambities zoals
opgenomen in het nieuwe Regionaal Beleidsplan
2020-2023 te vertalen in de programma-plannen.
De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld, zijn
ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld
algemeen en specifiek financieel beleid en
beleidsontwikkelingen.

bekrachtigd. De indexering van de veiligheidsregio
voor 2020 zal conform dit laatste besluit worden
berekend, i.e. 2,52%.
Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor
2019 voor gemeenschappelijke regelingen is de
afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak
als de uitkomst van de Cao-onderhandelingen bekend
zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat
en het structureel effect op toekomstige begrotingen.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen Hollands Midden voor de begrotingen
2020
De totstandkoming van de begroting 2020 is een
bijzonder intensief proces geweest.
Uiteindelijk is door de werkgroep Financiële
kaderstelling de conclusie getrokken dat de
toegepaste indexering van personele lasten voor de
veiligheidsregio achter is gebleven ten opzichte van
de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017
en 2018. Ook is de conclusie getrokken dat dit
gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de
veiligheidsregio, een tekort dat tot dusver deels kon
worden opgevangen door incidentele
onderschrijdingen, maar dat voor de jaren 2020 en
verder niet meer door onderschrijdingen kan worden
opgevangen.
Met betrekking tot de omvang van dit structurele
indexeringstekort zijn verschillende
benaderingswijzen denkbaar, die op hun beurt weer
leiden tot verschillende uitkomsten. Uiteindelijk is de
conclusie getrokken, dat de indexeringsproblematiek
uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een structureel
tekort van € 1,1 miljoen.
Ook is geconstateerd, dat de veiligheidsregio voor het
jaar 2020 een negatief begrotingssaldo heeft van €
843.862.
Om de veiligheidsregio een structureel solide basis te
bieden en om de indexering over de jaren 2017 en
2018 te repareren, is overeengekomen, onder
voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat het
negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal
worden aangezuiverd tot € 0, met een
overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke
bijdrage tot gevolg.
Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke
bijdrage verhoogd worden met € 1,1 miljoen
structureel.
De bovenstaande conclusies en afspraken staan los
van het eerder genomen besluit met betrekking tot
de indexeringssystematiek, zoals door de werkgroep
eind 2018 is voorgelegd en zoals nadien is

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten.
Op grond van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit
vernieuwing BBV zijn vanaf de Programmabegroting
2018 onder meer uitsplitsingen gemaakt naar
taakvelden en overhead, en is een begin gemaakt met
het ontwikkelen van indicatoren en kengetallen.
Daarnaast is bij de opstelling van de programmabegroting 2020 rekening gehouden met de
Begrotingscirculaire 2020-2023 Gemeenschappelijke
regelingen (Provincie Zuid-Holland, januari 2019).
Hierin wordt de nadruk gelegd op realistisch
begroten.
Doorontwikkeling financieel toezicht PZH
De huidige kaders voor het provinciaal financieel
toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen zijn vastgelegd in het Gemeenschappelijk
financieel toezichtkader (GTK) uit 2014.
Doorontwikkeling van het provinciaal financieel
toezicht komt in de begrotingscirculaire 2020-2023
Gemeenschappelijke regelingen (Provincie ZuidHolland, januari 2019) tot uitdrukking. De VRHM
heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast
te stellen die structureel en reëel in evenwicht is.
Ieder jaar besluit de provincie Zuid-Holland, op grond
van artikel 203 van de Gemeentewet,
vóór 1 januari of de VRHM voor het komende
begrotingsjaar onder repressief of
preventief toezicht valt. Het doel hiervan is te
voorkomen dat de VRHM een
structureel tekort op de begroting krijgt, dat niet
makkelijk meer op te lossen is.
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.
Het Beleidsplan is een verplicht planfiguur op grond
van de Wet veiligheidsregio’s. Het nieuwe Regionaal
Beleidsplan 2020-2023 is nog niet gereed en
ontbreekt daarom als input voor de
meerjarenramingen 2020-2023.
Het nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de
veiligheidsregio: (multidisciplinaire) risico- en

9

crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg, meldkamer,
brandweer (incl. overlappende beleidsvoornemens).
Deze opzet past bij de ontwikkeling van de
veiligheidsregio, zoals ook vastgesteld in het nieuwe
organisatieplan en zal het bestuur en de directie(s)
verder ondersteunen in hun sturende rol hierop.
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 is in 2018 volledig
gerealiseerd.
De begroting 2020 ligt ruim, € 3,9 miljoen, onder de
(nieuwe) Cebeon-norm.
Wat gaan we concreet doen in 2020?
In de programmaplannen is concreet gemaakt welke
strategische en operationele doelen worden
nagestreefd en prestaties worden geleverd.
Hierbij moet nog de vertaalslag worden gemaakt naar
het nog vast te stellen, nieuwe, regionaal beleidsplan
2020-2023.
Risicomanagement
VRHM wenst de mogelijke risico’s op het gebied van
de interne beheersing van de organisatie onder
controle te hebben. Het directieteam van BHM heeft
in de vergadering van 26 april 2016 besloten tot het
uitvoeren van een risico-inventarisatie en -analyse op
het gebied van de interne beheersing van de
organisatie van de VRHM. Risico’s uit 2016 zijn ook
voor 2018 als vigerend en actueel beoordeeld. Mede
hierom en vanwege de reorganisatie in 2018 is
besloten om eind 2019 een nieuwe risicoinventarisatie te houden. Daarnaast acht de
accountant meer sturing op risicomanagement
wenselijk en heeft geadviseerd om bij het integraal
risicomanagement ook een fraude- en
omgevingsanalyse mee te nemen.
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Wat mag het kosten?
Meldkamer BHM;
859.400

Oranje Kolom;
615.300
Brandweer en
Crisisbeheersing
Meldkamer BHM

Oranje Kolom

Brandweer en Crisisbeheersing;
43.031.520

Bestedingen
Bijdragen van
derden; (1.544.600)

Ten slotte
In navolging van de Programmabegroting 2019 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 zijn middelen gekoppeld aan de
prestaties van de VRHM. Dit traject zal in de komende
beleidsplanperiode verder worden ingevuld.

Inzet reserves;
(751.500)

Rijksbijdrage
(BDUR); (6.099.400)
Inwonerbijdragen
Rijksbijdrage (BDUR)
Bijdragen van derden
Inzet reserves
Inwonerbijdragen;
(49.300.700)

Herkomst baten

Traject begrotingsbehandeling 2019
07-02-2019
Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het DB.
21-02-2019
Behandeling van de begrotingsuitgangspunten in het AB.
27-03-2019
Overleg tussen bestuur veiligheidsregio en bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling over de
begrotingsuitgangspunten 2020
28-03-2019
In de bijeenkomst met het AGT en de ambtelijke werkgroep Financieel Kaderstelling zijn de
begrotingsuitgangspunten 2020 en het nog lopende traject besproken.
03-04-2019
Overleg tussen bestuur veiligheidsregio en bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling over de
begrotingsuitgangspunten 2020
18-04-2019
Behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2019 door het DB en aanbieding aan de gemeenteraden in
het kader van de zienswijzeprocedure.
06-06-2019
Sluitingsdatum voor de zienswijzeprocedure.
06-06-2019
Tweede behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2019 door het DB, inclusief de ingediende
zienswijzen.
27-06-2019
Vaststelling van de programmabegroting 2020 door het AB.
27-06-2019
Verzending van de vastgestelde en ondertekende programmabegroting aan GS van Zuid-Holland.
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VASTSTELLINGSBESLUIT PROGRAMMABEGROTING 2020
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
-

-

Gelezen de Begrotingscirculaire 2020-2023
Gemeenschappelijke regelingen, januari 2019;
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur
van 18 april 2019,
Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden de programmabegroting 2020
en de meerjarenraming 2021-2023 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
2020 voor de programma’s voor mutaties
reserves:
Programma

Baten

56.161.800

-55.410.300

751.500

Meldkamer BHM

859.400

-859.400

-

Oranje Kolom

675.000

-675.000

-

57.696.200

-56.944.700

751.500

Brandweer en Crisisbeheersing

Totaal

II.

Programmabegroting 2020
Lasten

Saldo

Vast te stellen de volgende mutaties voor 2020
in de algemene reserve en de
bestemmingsreserves:

IV.

Kennis te nemen van de meerjarenramingen
2021-2023;

V.

Kennis te nemen van de in de
Programmabegroting 2020 opgenomen risico’s;

VI.

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.

VII.

Vast te stellen dat de Bestemmingsreserve
Meldkamer Hollands Midden, welke verbonden
was aan het programma Meldkamer BHM,
vanaf 2020 wordt omgezet naar een nieuw te
vormen Bestemmingsreserve Resterende
Exploitatielasten MKHM welke verbonden zal
zijn aan het programma Brandweer en
Crisisbeheersing.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het
AB van 27 juni 2019.

De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

drs. H.J.J. Lenferink

Begroting 2020

Reserve
+/+

-/-

Sa l do

Algemene reserve

-

-406.955

-406.955

Samenwerken loont

-

-100.000

-100.000

Taakstelling Cebeon

-

-29.545

-29.545

Flankerend beleid

-

-65.000

-65.000

Resterende expl.l. MKHM

-

-150.000

-150.000

Totaal

-

-751.500

-751.500

Ingezonden op 27 juni 2019 aan het college van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland.

III.

Vast te stellen de in de programmabegroting
2020 opgenomen paragrafen;
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LEESWIJZER
De programmabegroting 2020 kent een beleids- en
een financieel deel, alsmede een bijlagendeel.
De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk over
de nieuwe organisatie en beleidsontwikkelingen,
een hoofdstuk voor de begrotingsuitgangspunten
2020 en het Programmaplan en de Paragrafen.
Het overzicht Overhead biedt meer inzicht in de
overheadkosten van de organisatie.
Naast ingrijpende veranderingen in de structuur
van de VRHM heeft het Organisatieplan ook geleid
tot een nieuwe programma-indeling. De indeling in
begrotingsprogramma’s zoals gebruikt in de
begrotingen tot en met 2018, sluit niet meer aan
bij de organisatie-indeling en –werking van de
VRHM na de reorganisatie. Er wordt vanaf 2019
geen onderscheid meer gemaakt tussen Multi- en
(brandweer)mono-taken. Dit komt ook tot uiting in
de nieuwe indeling van de begroting. Alle taken
van de VRHM zijn nu belegd binnen het nieuwe
programma Brandweer en Crisisbeheersing
(samenvoeging van de voormalige programma’s en
financieringsstromen Brandweer en
Veiligheidsbureau), waarbij een nadere
onderverdeling is gemaakt in de deelprogramma’s
Staf, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing en
Bedrijfsvoering (gelijk aan de organisatie-indeling).
Daarnaast zijn er nog aparte begrotingsprogramma’s Oranje Kolom en Meldkamer BHM.
Deze laatste twee wijzigen niet ten opzichte van de
voormalige begrotingsindeling.
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.

gemeentelijke bijdragen 2020-2023 opgenomen,
gespecificeerd per gemeente per programma. Aan
het eind is een lijst met begrippen en afkortingen
opgenomen.
Wij hebben de beleidsbegroting zoveel mogelijk
langs de volgende lijnen opgebouwd:
-

Wat is de wettelijke grondslag?
Wat zijn de uitgangspunten van beleid?
Welke beleidsnotities zijn van belang?
Welke relevante ontwikkelingen zijn er?
Wat is het ambitieniveau?
Welke risico’s zijn van toepassing?
Welke kengetallen zijn van belang
(prestatieverloop)?

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 laten wij de relatie zien tussen
maatschappelijke effecten, strategische en
operationele doelstellingen en de te leveren
prestaties. Deze opzet helpt ons om de P&C-cyclus
beter te integreren: van beleidsplannen tot
uitvoeringsplannen en de verantwoording
daarover.
De VRHM gaat de komende periode enkele forse
investeringen doen. Om de mate van
houdbaarheid van ons financieel beleid inzichtelijk
te maken, besteden wij ruimschoots aandacht aan
het financieren van deze investeringen. De
opname van een prognosebalans van het
begrotingsjaar en de drie volgende jaren, en ook
de opname van het renteresultaat en financiële
kengetallen voor diezelfde periode verhogen het
inzicht in de financiële positie van de VRHM.
Via internet is deze begroting op onze website te
benaderen.

In de bijlagen zijn de overzichten van de
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1. Organisatie en Beleidsontwikkelingen
Klaar voor 2020-2023
Het organisatieplan Samen verder is de basis geweest voor een omvangrijke organisatieontwikkeling, sinds de
inwerkingtreding op 3 september 2018. In 2018 en 2019 is een goede organisatorische basis gelegd om de
opgaven in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 gezamenlijk uit te kunnen voeren.
In dit nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn voor het eerst alle taken van de veiligheidsregio samengebracht.
Uitgangspunt hierbij zijn de taken waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijke is en niet
meer de verschillende organisatorische onderbrenging van de taken. Hiermee krijgt de veiligheidsregio meer
blos op de wangen. Dit was een van de doelstellingen uit het organisatieplan. De veiligheidsregio is meer dan
“vier keer mono”. De verschillende rollen van de veiligheidsregio worden, op basis van het regionaal
beleidsplan, verder uitgewerkt en versterkt. De ‘sterke en vertrouwde merken’ van de veiligheidsregio, als
hulpverleningspartner, worden naar buiten uit gedragen.
Een andere doelstelling in het organisatieplan is het versterken van de samenwerking. Hierin speelt het
ontwikkeltraject voor leidinggevenden een trekkersrol: zowel in de interne samenwerking als de samenwerking
met partners. Na de afronding van dit traject in 2020 dient de basis die gelegd is, uitgebouwd en verbreed te
worden. Het investeren in de eigen organisatie en haar medewerk(st)ers is een belangrijke voorwaarde om het
talent, de kennis, de ervaring en de passie binnen de organisatie te kunnen benutten.
Alhoewel het nieuwe organisatieplan pas dateert uit 2018, verandert de wereld alweer. De veiligheidsregio
beschikt over een organisatie die compact en meebewegend is, zodat nieuwe interne en externe
ontwikkelingen kunnen worden vertaald en opgepakt binnen de organisatie. In 2020 zal dit plaatsvinden op het
gebied van de zelfstandige kazerne, de komst van de omgevingswet en de WNRA.
Op het moment van vaststellen van de begroting 2020 wordt hard gewerkt aan het opstellen van het nieuwe
regionaal beleidsplan. In deze begroting is daarom uitgegaan van de ontwikkelingen en eerste beleidsmatige
richtingen hierbij.
Organisatie
De veiligheidsregio-taken brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg worden uitgevoerd door
de organisatie van de veiligheidsregio. Deze taken zijn ook te onderkennen in het organisatiemodel. De
veiligheidsregio-taken GHOR en meldkamer worden respectievelijk uitgevoerd door de RDOG en de politie
(meldkamer De Yp). Het bestuur van de veiligheidsregio is hiervoor wel verantwoordelijk.
De ambtelijk eindverantwoordelijken voor alle veiligheidsregio-taken vormen de veiligheidsdirectie, onder
voorzitterschap van de directeur veiligheidsregio.
De eigen organisatie veiligheidsregio wordt aangestuurd door een directieteam, onder voorzitterschap van de
directeur veiligheidsregio.
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Omvang formatie VRHM
ORGANISATIEONDERDEEL

Formatie
(fte)

Sector Directie en Staf

11,62

Sector Bedrijfsvoering

54,59

Sector Brandweerzorg

233,75

Sector Risico- en Crisisbeheersing
Totaal

70,55
370,51

De nieuwe organisatie is gestart op 3 september 2018. De nieuwe formatie is vastgesteld en bijna volledig
ingevuld. Een aantal formatieplaatsen zijn nog tijdelijk bevroren, omdat binnen het financiële kader voor de
salarislasten ook kosten voor bovenformativiteit en bovenschaligheid moeten worden opgevangen.
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2. Begrotingsuitgangspunten
Bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau voor Brandweer Hollands Midden vanaf 2019.
Het AB heeft voor begrotingen de volgende bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld (AB, 31-03-2016):
Kostenniveau en financieringssystematiek
a. Het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering
voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
b. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt eenmaal
in de vierjaar (gelijk aan de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire
gemeentefonds T-2 van de beleidsplan-periode;
c. Als het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van
de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van de nieuwe periode direct aangepast;
d. Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel
van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen1;
e. Als het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan in de voorgaande periode, wordt
het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering
autonome ontwikkelingen;
f. Als het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode, worden bij
de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan)
bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangeven op welke taken
eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben;
Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009 - 2018
Bij het besluit tot regionalisering en start van Brandweer Hollands Midden in 2011 is 2009 als referentiejaar
voor het gewenste referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget wordt jaarlijks
geïndexeerd. Dit is de Cebeon-norm gaan heten. De Cebeon-norm 2009 is gebaseerd op de
uitgavenontwikkeling 2001-2005 (Cebeon, mei 2007, ‘Onderzoekstraject Openbare Orde en Veiligheid’). Het
gebruik van deze systematiek levert een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een referentie om
het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken.
Brandweer Hollands Midden zat in 2009 16,6% boven de Cebeon-norm, voor een bedrag van € 6,2 mln. De
nieuwe brandweerorganisatie kreeg de bezuinigingsopgave mee om de brandweerzorg te realiseren voor
maximaal deze Cebeon-norm. Het (bezuinigings-)beleid in deze wordt in het spraakgebruik aangehaald als de
‘routekaart-Cebeon’. De bestuurlijke afspraken over de Cebeon-norm en de routekaart-Cebeon voor
Brandweer Hollands Midden zijn in eerste instantie gemaakt tot en met 2018.
Relevante ontwikkelingen 2020-2023
B1. Evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
De evaluatie zal in 2019 plaatsvinden. De Wvr is eind 2010 van kracht geworden en in 2012/2013 voor de
eerste keer geëvalueerd. Op 22 november 2013 heeft de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie de
beleidsreactie op het advies van de Evaluatiecommissie Wvr en het stelsel van rampenbestrijding en
crisisbeheersing en het wetsevaluatierapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
aan de Kamer gezonden. In die beleidsreactie heeft hij aangekondigd de Wvr in 2019 te evalueren. Hij gaf
daarbij aan dat dit een natuurlijk moment vormt, omdat de veiligheidsregio’s medio 2019 een tweede
planvormingscyclus hebben doorlopen en de resultaten van de evaluatie van de Politiewet dan beschikbaar
zijn.

1

De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de
Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor
begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).
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De voorgenomen overkoepelende concept-evaluatieopdracht luidt: “De evaluatiecommissie heeft tot taak de
doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s in de praktijk te onderzoeken, mede in het licht
van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de
crisisbeheersing in het algemeen.”
De commissie wordt binnen de uiteindelijke overkoepelende opdracht gevraagd in ieder geval advies uit te
brengen over een aantal nader te bepalen evaluatiethema’s. De aspecten ‘samenwerking met ketenpartners’
en ‘omvang van de veiligheidsregio’s’ zullen een plek krijgen binnen de evaluatiethema’s. De in de Wvr
vermelde evaluatie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) maakt deel uit van deze evaluatie Wvr.
B2. Landelijk Meldkamer Systeem (LMS, voorheen LMO, Landelijke Meldkamerorganisatie)
Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ gesloten. Dit akkoord gaf het
startsein om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), in beheer bij de politie, met 10
meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze.
In 2015 is een zogeheten ‘Gateway review’ uitgevoerd naar de vorming van de LMO. Hieruit bleek dat alle
partijen de doelstellingen nog steeds onderschreven, maar dat er een heroriëntatie nodig was op de
transitiestrategie. De prioriteit is hierbij komen te liggen bij spoor 1: de regionale samenvoegingstrajecten en
het vormen van de landelijke ICT. Hiernaast zijn er in de heroriëntatie op hoofdlijnen afspraken gemaakt over
de financiën en is afgesproken dat het wetsvoorstel wordt voorbereid waarin de verantwoordelijkheden van de
verschillende partijen bij de meldkamer worden geregeld. Afgesproken is dat in spoor 2 meer tijd wordt
genomen voor de realisatie van de verdergaande samenwerkingsmogelijkheden binnen de meldkamers,
waaronder Multi-intake.
Het wetsvoorstel regelt de hoofdlijnen van de meldkamers, gebaseerd op de afspraken uit het Transitie
akkoord en de heroriëntatie. Het omvat primair een wijziging van de Politiewet 2012, maar ook de Wet
veiligheidsregio’s (Wvr) en de Tijdelijke Wet ambulancezorg behoeven aanpassing. Conceptvoorstel
Wijzigingswet meldkamers is op 14 maart 2018 in consultatie gegaan.
Financiële afspraken.
▪ De Veiligheidsregio’s dragen € 14 mln. (21%) structureel bij aan het beheer van de 10 samengevoegde
meldkamers.
▪ Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio’s (€ 14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een
deel van de Rijksbijdrage (BDuR) overgedragen aan de begroting van JenV.
▪ De Veiligheidsregio’s dragen daarbij niet meer regionaal financieel bij aan het beheer van de meldkamers.
De Veiligheidsregio’s hebben daarmee alleen nog personele kosten om hun meldkamerfunctie uit te
voeren en eventuele kosten voor maatwerkafspraken met de politie over het beheer van specifieke lokale
voorzieningen, als deze aanvullende wensen niet passen binnen het budgettaire kader van de
beheerkosten.
▪ JenV neemt structureel het totale aandeel van de Veiligheidsregio’s in de taakstelling (€ 10,5 mln.) voor
haar rekening. De Veiligheidsregio’s hoeven hierdoor géén bijdrage meer te leveren aan de taakstelling.
▪ Veiligheidsregio’s ontvangen als uitwerking van de hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in
2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten van in totaal € 15,3 mln. Deze kosten hebben
betrekking op achterblijvende kosten voor veiligheidsregio’s ten aanzien van personeel en materieel en
komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat
het ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio’s draagt, en de voorwaarden waaronder.
▪ Veiligheidsregio’s mogen ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15,3 mln. zelf de onderlinge
verdeling bepalen of stemmen in met een gelijke verdeling over de Veiligheidsregio’s. Hiermee worden
geen afzonderlijke afspraken meer tussen de Veiligheidsregio’s en JenV gemaakt. Er hoeven geen
onderbouwingen te worden geleverd en er hoeven geen beoordelingen van redelijkheid en billijkheid
(bijvoorbeeld door de Due Diligence Commissie) te worden gemaakt.
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Uitwerking VRHM:
1. Het budget dat landelijk in verband met de eenmalige bijdrage overeen is gekomen bedraagt € 15,3 mln.
De hoogte van de eenmalige bijdrage voor Hollands Midden bedraagt € 1.255.000.
2. Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio’s (landelijk € 14 mln.) wordt na inwerkingtreding van het
wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage (BDuR) overgedragen aan de begroting van JenV. De
beschikking Rijksbijdrage 2019 voor Hollands Midden bedraagt € 6.645.406. De prognose voor 2020 is €
6.099.391, zijnde € 546.015 minder.
B3. Nieuwe Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en
water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. De
wet treedt in 2021 in werking met het bijbehorend digitaal stelsel. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de
provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de
verschillende belangen in een gebied. Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten dan
hoeven zij nog maar 1 vergunning digitaal (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) aan te vragen bij 1 loket.
Belangrijkste aandachtspunten van de Omgevingswet voor de veiligheidsregio’s is dat in de nieuwe
situatie het de bedoeling is dat de brandweer(specialisten) hun kennis aan de voorkant inbrengen, bij de
beleidsvorming. Het werk wordt ook tactisch en strategisch. Van regelgericht naar risicogericht. De
brandweer(specialisten) moet meer oog hebben voor het totale beleidsproces; dat overzien, snappen op welk
moment in het proces zij een bijdrage leveren en hoe hun bijdrage zich verhoudt tot de specialistische
bijdragen van anderen.
B4. Beleidsplan VRHM 2020-2023
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het
beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio (artikel 14 Wvr). Eind 2019 wordt het
Beleidsplan VRHM 2020-2023 bestuurlijk vastgesteld.

B5. Regionaal Risicoprofiel VRHM 2020-2023
Het bovenstaand bedoelde beleidsplan (B4) is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio
vastgesteld risicoprofiel (artikel 15 Wvr). Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige
risico´s te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het bestuur van de veiligheidsregio strategisch beleid voeren om
de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke
risico´s voor te bereiden. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de
veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit omliggende regio’s. Om het risicoprofiel op te
kunnen stellen zijn samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten een aantal
themabijeenkomsten georganiseerd. Voor een gedegen inventarisatie en analyse zijn ook trends en
ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico’s.
Uit het risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico’s:
- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Cybersecurity
- Continuïteit
Het concept Regionaal Risicoprofiel 2020-2023 is gereed voor de consultatie van gemeenten en partners.
B6. Regionaal Crisisplan VRHM
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast (artikel 16 Wvr).
Na de vaststelling van het Regionaal Crisisplan (RCP) in 2015 hebben zich in 2017 twee landelijke
ontwikkelingen voorgedaan die direct van invloed waren op het RCP. Belangrijkste aanpassingen waren dat het
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landelijk crisisbeheersingsstelsel veranderde en dat GRIP Rijk uit het RCP geschreven werd. Het RCP heeft in
2017 (AB, 7 december 2017) een tussentijdse update gekregen.
B7. Bluswatervoorziening
Nieuw bluswatervoorzieningsconcept: de basis van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept blijft de
brandkraan. Echter, er zijn er aanzienlijk minder nodig. Voor die plekken en omstandigheden waar
onvoldoende of niet snel genoeg bluswater uit brandkranen gebruikt kan worden, zal de brandweer aanvullend
´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ gaan inzetten. Het kwaliteitsniveau blijft hiermee
minimaal gelijk met het kwaliteitsniveau op 1 juni 2016.
Middels een pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van de combinatie van waterwagens met
watertransportsystemen wordt ervaring opgedaan met het nieuwe concept in de periode 2020-2022. Hiervoor
wordt € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van de pilot beschikbaar gesteld (Algemeen Bestuur 29
november 2018, A1). Dit bedrag wordt op basis van de Cebeon verdeelsleutel jaarlijks (aanvullend)
doorberekend aan de gemeenten.
Tijdens de looptijd van de pilot wordt er ook onderzoek gedaan naar efficiënter onderhoud van brandkranen.
Gemeenten gaan in de pilot-periode minder betalen aan de drinkwaterbedrijven voor het beheer en
onderhoud van brandkranen en betalen een vergelijkbaar bedrag aan de veiligheidsregio voor de
´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ in de pilot-periode 2020 tot en met 2022. Gemiddeld
blijven de kosten in de pilot-periode voor de gemeente gelijk, met een bandbreedte van plus of min 10% ten
opzichte van de kosten die individuele gemeente nu maken voor de bluswatervoorziening.
Eind 2022 zal er opnieuw bestuurlijke besluitvorming gevraagd worden over het definitieve financiële kader
van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept voor de beleidsplanperiode 2024-2027, op basis van de
resultaten van de pilot en de uitkomsten van het onderzoek naar efficiënter onderhoud van brandkranen.
B8. Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
Met betrekking tot de frictiekosten (‘achterblijvende materiële kosten’) hanteert de Veiligheidsregio Hollands
Midden als formule voor het berekenen van de achterblijvende materiële kosten het verschil tussen de
boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze berekeningswijze. VRHM heeft
hiertoe DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren om de marktwaarde van het GMK-gebouw
te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het GMK-gebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31
december 2017) bedraagt € 5.594.104. De achterblijvende materiële kosten voor de GMK Hollands Midden
bedraagt daarmee € 3,6 mln.
Conform het Transitieakkoord wordt voor de verdeling hiervan onderstaande verdeelsleutel gehanteerd:
Politie
RAV's
Brandweer
Kmar
Totaal

54,5% 1.958.787
22,5%
808.673
21,0%
754.762
2,0%
71.882
100,0% 3.594.104

Conform het Transitieakkoord wordt het aandeel van de Brandweer vergoed door J&V.
Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 3,6 mln. wordt de waarde van het
gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2.0 mln. Hierdoor kan een besluit worden genomen
of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als kantoorgebouw (weliswaar na benodigde
substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen ten behoeve van de inrichting), te
verhuren of te verkopen.
Aandeel Brandweer, vergoed door J&V
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In het Uitwerkingskader Meldkamer wordt vermeld dat de Veiligheidsregio’s als uitwerking van de hierover in
het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de achterblijvende kosten
ontvangen van in totaal € 15 mln. Deze kosten hebben betrekking op achterblijvende kosten voor
veiligheidsregio’s ten aanzien van personeel en materieel en komt in de plaats van artikel 90 t/m 94 van het
Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het ministerie de achterblijvende kosten van de
veiligheidsregio’s draagt, en de voorwaarden waaronder.
De Veiligheidsregio’s hebben ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15 mln. zelf de onderlinge
verdeling bepaald.
VRHM ontvangt in deze:
-Materiële frictiekosten€ 755.000
-Eenmalig
€ 500.000
-Totaal
€ 1.255.000
In de Miljonennota is al rekening gehouden met de uitname van € 14 mln. i.v.m. de overdracht van het beheer
van de meldkamer naar de Nationale Politie per 2020. Verder is aan het bedrag van de BDuR-uitkering in 2018
de eenmalige vergoeding voor frictie- en transitiekosten meldkamers ad € 15,3 mln. toegevoegd.
Aandeel Politie
De Politie heeft zich akkoord verklaard met de berekening van de frictiekosten op basis van het verschil tussen
taxatiewaarde en boekwaarde.
Zij wensen echter wel een aantal correcties op deze berekening:
- Correctie op marktwaarde, gezien datum taxatierapport (2016) € 60.000
- Correcties berekening taxateur, overdrachtsbelasting en notaris€ 126.270
- Verrekening 50% voorziening groot onderhoud€ 174.858
- Totaal€ 361.128
De achterblijvende materiele kosten worden daarbij dan € 3.594.104 -/- € 361.128 = € 3.232.977. Het aandeel
van de Politie (54,5%) € 1.761.972.
Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft ingestemd met de (aangepaste) berekening van het aandeel van de
Politie in de achterblijvende materiële kosten (frictiekosten) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden.
Aandeel Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden
Als deze correctie ook wordt toegepast op het aandeel RAV, wordt het aandeel van de RAV (22.5%) € 727.420.
Volgens de RDOG HM dient hierbij het onderscheidt te worden gemaakt tussen de geneeskundige
hulpverlening en de ambulancezorg (Wet Veiligheidsregio’s: ”Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de
beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het
bestuur 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 …..”).
In Nederland zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de inkoop van de ambulancezorg. De
zorgverzekeraars beschikken hiertoe over het landelijke macrobudget dat door de minister van VWS wordt
vastgesteld. Jaarlijks wordt door de zorgverzekeraars budget beschikbaar gesteld op basis van beleidsregels die
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt.
De verdeling zou dan zijn: RAV (NZa) € 432.320 (59,4%) en GHOR (VRHM) € 295.100 (40,6%).
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In overleg met de RDOG/RAV is aan TeekensKarstens advocaten notarissen een juridische opinie gevraagd met
als doel antwoord te kunnen geven op de vraag of de RDOG/AV mede de frictiekosten voor het uithuizen van
de GMK naar de LMO zou moeten dragen. De verwachting is dat in het DB van 7 februari c.q. het AB van 21
februari 2019 deze opinie kan worden geagendeerd.
B9. Digitale transformatie VRHM 2020-2023
De VRHM wil komende jaren een belangrijke stap maken om meer digitaal te worden. De aanleiding hiervoor
zijn externe ontwikkelingen die steeds meer digitale informatie vereisen, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet
(Digitaal Stelsel Omgevingswet). Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere eisen gesteld aan de
digitale ondersteuning. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld papierloos werken, informatieveiligheid en
privacy. Er is steeds meer behoefte aan sturen en verantwoorden met business intelligence, maar ook aan
informatie gestuurd werken op basis van actuele informatie bij de bestrijding van brand en crisis.
Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan deze moderne maatschappij is het van belang om op het
juiste tempo mee te digitaliseren (dit omvat digitalisering, automatisering en informatisering). Dit vraagt ruimte
voor nieuwe systemen en vraag ook meer beheer. Op de volgende drie thema’s willen we als VRHM in het
bijzonder in deze beleidsperiode digitale ondersteuning ontwikkelen: 1) ketensamenwerking, 2) integraal
management en 3) integrale planning.
Financiële consequenties Digitale transformatie VRHM nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023

Onderwerp

Deelonderwerp Argumentatie noodzaak

1. Ketensamenwerking:
Doorontwikkeling
samenwerkings-infrastructuur

Digitale Stelsel Omgevingswet
– DSO

Om goed digitaal te kunnen
samenwerken, zowel intern als met
ketenpartners, is een verdere investering
in de ‘infrastructuur’ nodig.
Digitalisering

Samenwerking vindt vaak plaats rond
documentstromen. Verdere invoering
breder in de organisatie vraagt advies,
implementatie en beheer.

Geo

Samenwerking vindt steeds vaker plaats
door middel van het delen van
geografische informatie. Hiervoor is de
juiste beheercapaciteit nodig.

ICT

Een belangrijke randvoorwaarde voor
samenwerken en slim delen is de juiste ICT
inzetten op basis van het landelijke ICTverkeersplein. Hiervoor is extra
ontwikkelbudget nodig.
De Omgevingswet vraagt (ook) een
digitale verandering van de VRHM.
Onduidelijk is de nog de ambitie en
scope. De impact kan groot zijn, zowel
qua systeem, inrichting en beheer.

Extra
structurele
uitgaven
€ 100.000,00

€ 100.000,00
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2. Integraal management:
Analyse, sturen en
verantwoorden

We slaan steeds meer informatie op. De
waarde van die informatie moet beter
benut worden voor analyses en voor
sturing en verantwoording.

€ 95.000,00

De gegevens zijn nu versnipperd
beschikbaar per proces/aspect. Nodig is
het om samenhangend te kunnen
analyseren en rapporteren (regionaal en
landelijk). Dit vraagt de juiste omgeving
(systemen) en beheer.
3. Integrale planning:
Integrale
planningsondersteuning

De afdeling integrale planning is
€ 30.000,00
opgericht om de breed gebruikte mensen
en middelen op een omvattende manier
slim te kunnen plannen. Dit vraagt op
termijn een systeem dat hierbij
ondersteunt en bijbehorende beheer.
De bedragen in bovenstaande tabel zijn schattingen, waar nog geen gedetailleerde plannen onder liggen. Een
flexibel programma waarin de middelen kunnen worden ingezet op het onderwerp dat ontwikkeling behoeft in
de VRHM, zou recht doen aan de werkelijkheid.
Nadere toelichting:
Ketensamenwerking:
Doorontwikkeling samenwerkingsinfrastructuur (€ 100.000)
Het nieuwe document- en samenwerkingssysteem door ontwikkelen en breder implementeren en gebruiken
binnen de organisatie. Hiervoor is leveranciersondersteuning en beheercapaciteit nodig.
Geo-informatie is informatie die gekoppeld kan worden aan een locatie. Geo-informatie kan daarom worden
weergeven op een kaart of gebruikt worden in bijvoorbeeld het LCMS, een meldkamersysteem of systemen
voor risicobeheersing. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke ontwikkeling voor Geo-informatievoorziening,
om meer en samen te kunnen werken met onze ketenpartners vanuit kaartinformatie, is ontsluiting van
bronnen en delen van data nodig. Hiervoor is beheercapaciteit en advies nodig.
Het implementeren van landelijke diensten op de landelijk technische voorziening (het ICT-verkeersplein) om
informatiedeling tussen regio’s en overheden te vereenvoudigen (bijv. landelijk koppelvlak). Op dit
verkeersplein worden verschillende landelijke diensten ontwikkeld.
Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO (€ 100.000)
Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is een
grote digitaliseringsslag nodig. Doel hiervan is het juridische stelsel van de Omgevingswet te verbinden met het
digitale stelsel dat beleid en uitvoering ondersteunt. Door online inzicht te bieden, kunnen burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden straks alle beschikbare informatie ophalen: van
vergunningsvereisten tot gegevens uit de basisregistraties. Om dit mogelijk te maken wordt het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Met een digitaal loket, informatieregisters en de infrastructuur die nodig is
om de informatie tussen het loket en de registers uit te wisselen. Het zijn kosten voor advies, aanpassingen in
BI-, zaak- en geosystemen en beheercapaciteit.
Integraal management:
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Analyseren, sturen en verantwoorden (professionele BI-omgeving) (€ 95.000)
Het doel van business intelligence (BI) of informatie gestuurd werken is om medewerkers, management en
bestuur van de veiligheidsregio’s te voeden met informatie uit het verleden om nog beter te kunnen presteren.
BI is daarom gericht op het verzamelen en analyseren van data ten behoeve van sturing, uitvoering,
verantwoording, lering en vergelijking.
Nu beschikken we alleen over verschillende eenvoudige rapportage-omgevingen die informatie gestuurd
werken onvoldoende mogelijk maken. Het zijn kosten voor de uitbreiding van business intelligence en een
datawarehouse, licenties, infrastructuur en beheercapaciteit. Onvermijdelijk om een volgende stap in
professionalisering te maken en een nieuwe manier van voorbereiden en besluiten t.b.v. risico- en
crisisbeheersing mogelijk te maken.
Voor deze specifieke landelijke rapportages (bijvoorbeeld CBS-rapportages en rapportages t.b.v. de landelijke
media) zijn landelijke gegevensverzamelingen, applicaties en een ICT-omgeving nodig.
Integrale planning:
Integrale planningsondersteuning (€ 30.000)
Planningen binnen de huidige organisatie vinden te onafhankelijk van elkaar plaats en zijn ondergebracht in
verschillende afdelingen. Zowel de planning van personeel (rooster) als materieel ten behoeve van opleidingen,
oefeningen als ook onderhoud. In de herziening van de organisatie worden deze planningen samengebracht in
1 afdeling t.b.v. een integrale planning. Het betreft de ondersteuning van integrale planning door middel van
een systeem en door het ontsluiten van planningsinformatie uit meerdere systemen en de aggregatie tot
stuurinformatie. Het zijn kosten voor licenties en beheercapaciteit. Onvermijdelijk om in controle te komen op
het integraal planningsvraagstuk.
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PROGRAMMAPLAN EN PARAGRAFEN
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1. Programma Brandweer en Crisisbeheersing
Binnen de VRHM vindt de regie op de samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg en
multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing plaats vanuit het programma Brandweerzorg en
Crisisbeheersing
Wettelijke grondslag
Sinds de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden in 2010 zijn de taken
voor brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht bij de VRHM 2.
Uitgangspunten van beleid
In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 zijn de ontwikkelingen voor brandweerzorg en crisisbeheersing
opgenomen. Deze ontwikkelingen sluiten aan op de ontwikkelingen die de brandweer en de veiligheidsregio
hebben gerealiseerd sinds de oprichting in 2011, mede op basis van het eerdere regionaal beleidsplan 20162019 en het korpsbeleidsplan 2016-2019 (met een jaar verlengd in verband met de reorganisatie in 2018).
Beleidsnotities
- Nieuw Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
- Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018
- Organisatieplan VRHM Samen verder 2018
Relevante ontwikkelingen
Nieuw organisatieplan VRHM
Op 1 september 2018 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Deze nieuwe organisatie zal in staat zijn om de
ontwikkelingen en ambities in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 te faciliteren.
Ambitieniveau
Het ambitieniveau wordt bepaald in het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Dit meerjarenplan wordt op
dit moment opgesteld.
Voor de brandweer ligt er een belangrijke taak om de paraatheid vanuit 47 brandweerkazernes te blijven
waarborgen. Dit is geen taak die vanzelf gaat.
In de beleidsplanperiode, te beginnen in 2020, zal een groot deel van materieel vervangen moeten worden.
Ook de al ingezette ontwikkelingen op het gebied van arbeidshygiëne zullen, in het belang van de gezondheid
van medewerkers, voortvarend doorgezet moeten worden.
Gelet op de beschikbaarheid van vrijwilligers en de noodzaak om de burger in nood te allen hulp te bieden, zal
het kunnen en mogen uitrukken met vier medewerkers (in plaats van de standaardbezetting van zes)
voorbereid en geïmplementeerd worden. Het binnen dit concept veilig kunnen optreden van de medewerkers
is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Om de zelfredzaamheid van burgers bij brand te vergroten zal een programma Brandveilig leven gestart
worden.
Ook de brandweer heeft te maken met verschillende demografische, maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen. In het nieuwe regionaal beleidsplan zullen deze ontwikkelingen beschouwd moeten worden in
relatie tot het huidige bedrijfsmodel van brandweerzorg.
De brandweer is een modern brandweerkorps. Onlosmakelijke verbonden hiermee is goed werkgeverschap. Dit
komt tot uiting in (veiligheids-)zorg voor de medewerkers en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.
Op het gebied van (multidisciplinaire) risico- en crisisbeweging is de veiligheidsregio, en haar omgeving, volop
in beweging.
In de achterliggende jaren is geïnvesteerd in risicobeheersing en risicogericht werken. Mede door de komst van
nieuw omgevingsrecht, is meer samenhang in de ontwikkelingen binnen risicobeheersing noodzakelijk en zal
meer toegewerkt worden naar risicomanagement.

2

De wettelijke taken van de veiligheidsregio van geneeskundige hulpverlening (GHOR) en meldkamer zijn organisatorisch
ondergebracht bij respectievelijk de RDOG Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag. Deze taken vallen onder de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, maar zijn niet opgenomen in het organisatieplan van de
veiligheidsregio.
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De veiligheidsregio beschikt, samen met haar partners, over veel informatie. Deze positie wordt ingezet om
andere partners bij een dreigende crisis vroegtijdig te attenderen, alerteren en alarmeren, zodat zij hierop
kunnen anticiperen. Hiertoe wordt het startende vermogen van de veiligheidsregio versterkt.
De veiligheidsregio beschikt over een gedegen crisisorganisatie met als kernelementen crisismanagement,
informatiemanagement en crisiscommunicatie. Deze crisisorganisatie is breder inzetbaar en wordt ten dienste
gesteld van partners, zonder hierbij te treden in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van partners.
Het in beeld hebben van partners, hun kwaliteiten, behoeften en bevoegdheden is een wezenlijk onderdeel van
de veiligheidsregio als netwerkorganisatie. Om dit overzicht te hebben en te houden wordt een partnerprofiel
opgesteld.
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken op regionaal niveau uit. Zij voert deze taken uit binnen een breed
en veranderend veiligheidsdomein. Het is belangrijk dat gemeenten en veiligheidsregio hierin gezamenlijk
optrekken.
Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Afstemmen van materieel- en
personeelssterkte op de risico’s

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

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
- Aanschaf van ontbrekend materiaal
- Harmonisatie van de adembescherming

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 kunnen worden. Zodat we
efficiënter, doelmatiger en zo veilig
mogelijk kunnen optreden.

Informatie gestuurd 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

Bijzondere aandacht voor het versterken van de
verantwoording over de prestaties van de brandweer
aan de gemeentebesturen

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

Wervingssysteem vrijwilligers ontwikkelen en waar
nodig per kazerne toepassen

Verbeteren arbeidshygiëne

We werken meer risicogericht

We introduceren innovatieve
werkwijzen

- Samen met de buurregio’s de dekking aan de
randen van de regio optimaliseren
- Vanuit meer kazernes specialistische taken
uitoefenen, maar wel optimaal gespreid
- 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

- 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
- Per risico verfijnde kazernevolgordetabel,
uitrukconfiguraties en uitrukvoorstellen
Met gemeenten en partners een implementatieplan
bluswatervoorziening maken
Implementeren resultaten onderzoek naar de
mogelijkheden van variabele voertuigbezetting

Wat mag het kosten?
1. De activiteiten 2020-2023 zijn gekoppeld aan het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 en het hierin
opgenomen financieel kader.
2. Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR): Vanaf 2020 is het budget structureel met € 14 miljoen
(waarvan € 0,5 miljoen betrekking heeft op de VRHM) verlaagd. Die verlaging heeft betrekking op de
structurele bijdrage van de veiligheidsregio’s in de kosten van het beheer van de 10 samengevoegde
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meldkamers. De beheerkosten bestaan uit de kosten voor gezamenlijke ICT, huisvesting, facilitaire
voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. De personele kosten in verband
met het uitvoeren van de meldkamerfunctie, voor zover het de brandweer betreft, blijven ten laste van de
veiligheidsregio. Bovenstaande maakt deel uit van het uitwerkingskader LMO waarmee het
Veiligheidsberaad in de vergadering van 8 juni 2018 heeft ingestemd.
Loon en prijsontwikkelingen 2018 zijn in de BDUR-vergoeding 2019 verwerkt. Onduidelijk is nog of en hoe
het Rijk de loon en prijsontwikkelingen 2019 en 2020 gaat verwerken in de BDUR-bijdrage.

Programma Brandweer
en Crisisbeheesring
(x € 1.000)

Programmabegroting 2019
Lasten

Baten

Programmabegroting 2020

Saldo

Lasten

Baten

Meerjarenraming

Saldo

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

Lasten

42.950

-

42.950

43.032

-

43.032

42.965

43.053

43.115

Baten

-

-53.519

-53.519

-

-55.410

-55.410

-55.660

-55.659

-55.659

42.950

-53.519

-10.569

43.032

-55.410

-12.378

-12.695

-12.606

-12.544

-

-727

-727

-

-752

-752

-258

-150

-150

42.950

-54.246

-11.296

43.032

-56.162

-13.130

-12.953

-12.756

-12.694

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.950

-54.246

-11.296

43.032

-56.162

-13.130

-12.953

-12.756

-12.694

Voor bestemming
Mutatie reserves
Na bestemming
Vennootschapsbelasting
Na belasting
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Deelprogramma Staf
Binnen het deelprogramma Staf zijn de taken
ondergebracht die belegd zijn bij de stafafdelingen
Strategie & Beleid en Planning & Control.

Risicoprofiel afgerond. Mede op basis hiervan is
het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023
opgesteld.

Wettelijke grondslag
Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:
- Het ontwikkelen van het strategisch beleid van
de organisatie, de advisering en ondersteuning
van de voorzitter, directeur
veiligheidsregio/regionaal commandant (in zijn
onderscheiden rollen) en de (leden van de)
directieteams.
- Het sturen op, beheersen van en verantwoorden
over de integrale realisatie van de
organisatiedoelstellingen.
Bron: GR VRHM (art. 28, 42 t/m 45).

Nieuwe veiligheidsvraagstukken, crisistypen en
andere samenwerkingsarrangementen met
crisispartners en burgers vragen om een
doorontwikkeling van de organisatie. De rol van de
veiligheidsregio ontwikkelt zich hierbij van
expertrol naar een rol als netwerkorganisatie in de
veiligheidsketen waarbij ruimte geven, pionieren,
experimenteren en het bij elkaar brengen van
belangen centraal staan.

Uitgangspunten van beleid
De VRHM is namens 18 gemeenten
verantwoordelijk voor de uitvoering van vijf
hoofdtaken (art.10 Wvr):
1. rampenbestrijding en crisisbeheersing
2. brandweerzorg
3. geneeskundige hulpverlening
4. bevolkingszorg
5. meldkamerfunctie
Binnen dit gebied werken verscheidene besturen
en (hulpverlenings-)organisaties samen bij de
uitvoering van bovengenoemde taken
(netwerkorganisatie).
De beleidsdoelstellingen voor de periode 20202023 zijn vastgelegd in het nieuwe Regionaal
Beleidsplan. 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
beleidsplan-periode. Het vormt daarmee dé
gezamenlijke agenda van de veiligheidsregio.
Beleidsnotities
- Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
- Rapport visitatie VRHM
- Periodiek beeld Rampenbestrijding en
Crisisbeheersing 2016-2018
- Organisatieplan VRHM Samen verder
Relevante ontwikkelingen
De VRHM kent een aantal wettelijke, periodieke
planproducten. In 2019 is het nieuwe Regionaal

De Wet veiligheidsregio’s wordt in 2019
geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn
waarschijnlijk in 2020 bekend en zullen vertaald
moeten worden naar de veiligheidsregio.
Ambitieniveau
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de
realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is
het beter in besturing komen door het vertalen van
het strategisch beleid in een samenhangende reeks
activiteiten (strategie) om de beleidsdoelen te
behalen en op de uitvoering hiervan te sturen. Ook
ligt een belangrijke ontwikkelopgave in het beter in
besturing komen door het verbreden van de
control-taak van financial control naar (ook)
performance- en quality-control en
risicomanagement.
Verder ligt er een ontwikkelopgave op basis van de
uitkomsten van de visitatiecommissie:
1. De doorontwikkeling van de VRHM naar een
netwerkorganisatie;
2. De doorontwikkeling naar een modern
brandweerkorps;
3. De vraag welk leiderschap(sprofiel) bij beide
bewegingen past.
De staf stuurt aan op het versterken van de rol van
VRHM als partner in de veiligheidsketen, zodat ze
kan toegroeien naar de netwerkorganisatie die in
verbinding staat met de omgeving en met de
samenleving. Er ligt een ontwikkelopgave om bij de
verdere ontwikkeling van de regie- en
platformfunctie van de VRHM de crisis- en
ketenpartners bij elkaar te brengen, elkaars
belangen, sterkten en kwetsbaarheden te
onderzoeken, de veerkracht te vergroten en
passende werkafspraken te maken.
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Operationeel doel
Bevorderen van
Meedenken over de betekenis van
een veilige
ontwikkelingen in de samenleving en
samenleving in de veranderingen in wet- en regelgeving voor
regio door
de koers van de VRHM.
slagvaardige
veiligheidsregio

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
- Advisering van de directie

-

-

Het opzetten en
implementeren
van een
transparante
integrale
planning &
control cyclus
met verbrede
sturing op de
realisatie van
onze plannen en
planningen

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
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
Qlickview meer inzetten ter ondersteuning
van de informatievoorziening
Verhogen informatiewaarde en
leesbaarheid van de PCK-producten, zo
efficiënt mogelijk digitaal ondersteund
Versterken projectmatig werken, de
ontwikkeling en verbetering van eigen
projectmanagement-capaciteit

-

Koersbepaling door het opstellen van strategische documenten.
Verzorging van en regie op de totstandkoming van
beleidsplannen en de daarin opgenomen projecten.
Borging van de uitvoering van de actiepunten genoemd in het
Regionaal Beleidsplan 2020-2023, vertaald in jaarlijkse
werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen en
afdelingen
Monitoring uitvoering aanbevelingen interne en externe
evaluaties
Vergaderingen
Ondersteuning landelijke en provinciale overleggen:
Rapportages

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
- Rechtstreeks aanlevering aan CBS van de gewenste IV-3
kwartaalrapportages
- Doorlooptijd opstellen rapportage -50%
- Verminderen handmatige acties bij samenstellen informatie
- 100% toelichting op de indicatoren
Versterking Projectmatig werken:
- Keuze organisatie brede projectmethodiek
- Poule van opgeleide projectleiders
- Ontwikkeling sjablonen en een digitale projectomgeving
- Opleiding medewerkers die het projectmatig werken
implementeren
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Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing
Binnen het deelprogramma risico- en
crisisbeheersing zijn de taken van de sector Risicoen Crisisbeheersing (RCB) belegd. De sector RCB is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de
hoofdprocessen Beheersen van risico’s en Verlenen
van hulp (onderdeel multidisciplinaire
crisisbeheersing). Het gaat om de volgende
taken/processen:
•Het uitvoeren van risicoanalyses ten aanzien van
de fysieke veiligheid in de openbare ruimte
(risicoduiding).
•Het opstellen van adviezen ten behoeve van de
vergunningverlening en handhaving gericht op de
fysieke veiligheid (risicoadvisering).
•Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke
veiligheid, het verbeteren van de brandveiligheid
en de zelfredzaamheid van en met burgers,
bedrijven en instellingen (brandveiligheid).
•Het coördineren en uitvoeren van de externe
communicatie met burgers en bedrijven over
risico’s en handelingsperspectief ten tijde van
incidenten of bij dreiging (risicocommunicatie).
•Het voorbereiden van de multidisciplinaire
samenwerking, coördinatie en leiding bij een
(dreiging op een) grootschalig incident, inclusief
informatiemanagement en de risico- en
crisiscommunicatie aan burgers (crisisbeheersing).
•Het evalueren van een crisis/ramp (GRIP)
(evaluatie).
Wettelijke grondslag
De taken van de sector RCB zijn ontleend aan de
Wvr, wet- en regelgeving op het gebied van
bouwen. De voorbereidingen op de
inwerkingtreding van de Omgevingswet worden
voortvarend ter hand genomen.
Uitgangspunten van beleid
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Dit nieuwe beleidsplan wordt in 2019 opgesteld en
zal voortborduren op het beleidsplan 2016 – 2019.
De basis is het nieuwe Regionaal Risicoprofiel dat
in concept gereed is en in de 1e helft van 2019 voor
een consultatieronde langs de gemeenteraden
gaat.
Voor het bestrijden van rampen en crises is een
Regionaal Crisisplan opgesteld. In het Regionaal
Crisisplan staat beschreven waarin de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
hulpverleningsdiensten zijn vastgelegd voor de
bestrijding van rampen en crises. Het doel van het
Regionaal Crisisplan is de samenwerking van
brandweer, politie, GHOR en gemeenten en

crisispartners bij het bestrijden van rampen en
crises te verbeteren. Elke vier jaar actualiseren wij
dit plan.
Het nieuwe Regionaal Risicoprofiel (AB, definitief
vast te stellen november 2019)) beschrijft wat de
veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is.
Elke veiligheidsregio herbergt specifieke risico’s
waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en
haar partners nodig kan zijn. Het risicoprofiel geeft
inzicht in de risico’s die in de regio Hollands
Midden kunnen plaatsvinden. Op basis van dit
inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch
beleid voeren om de aanwezige risico´s te
voorkomen en te beperken en om de
crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te
bereiden.
Beleidsnotities
- Regionaal Beleidsplan VRHM 2020 - 2023
- Regionaal Crisisplan VRHM
- Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019)
- Eindrapportage doorontwikkeling
risicobeheersing (januari 2018)
Relevante ontwikkelingen
In de maatschappij zien we de volgende
veranderingen:
- Continuïteit van de samenleving is een belangrijk
thema; nieuwe risico’s kunnen deze continuïteit
verstoren;
- Een terugtredende overheid, burgers krijgen
meer eigen verantwoordelijkheid, zowel op het
gebied van risicobeheersing als ten tijde van
crises (zelfredzaamheid);
- Vergrijzing in de samenleving, langer
thuiswonende ouderen;
- Ontwikkelingen worden steeds meer in cocreatie aangepakt, de VRHM is onderdeel van
een netwerkorganisatie met verschillende en
soms wisselende partners;
- Wettelijke context wordt minder voorschrijvend,
minder en ruimere regelgeving (bv invoering
omgevingswet), dit heeft gevolgen voor
bestuurlijke beslissingen;
- Bouwwerken worden complexer en het gebruik
daarvan ook (meervoudig bouwen & gebruik).
Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio’s
In 2019 vindt evaluatie van de Wet op de
Veiligheidsregio’s plaats. De eventuele
consequenties daarvan zijn nog niet bekend.
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Landelijke Visieontwikkeling ‘toekomstbestendige
veiligheidsregio’s
De afgelopen tien jaar hebben veiligheidsregio’s
gestaag gebouwd aan een netwerk voor de
bestrijding van lokale en regionale incidenten. Er
heeft een transitie plaatsgevonden van klassieke
rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing.
Waarbij de veiligheidsregio’s een rolverandering
hebben doorgemaakt van reactieve
rampenbestrijder naar proactieve verbinder én
expert in de crisisbeheersing. De crisis van de
toekomst is samengesteld uit verschillende soorten
risico’s. Omvang en effect laten zich aanvankelijk
moeilijk raden. Dit vereist een doorontwikkeling
van de rol van veiligheidsregio.
Strategische Agenda Veiligheidsberaad
Op basis van input van 25 veiligheidsregio’s is door
het Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische
Agenda Veiligheidsregio’s opgesteld. Deze agenda
speelt in op actuele thema’s van crisisbeheersing
(o.a. gezamenlijke aanpak bij ongekende crisis,
kansen en bedreigingen van de informatie- en data
gestuurde maatschappij). De VRHM participeert in
verschillende (landelijke) netwerken om deze
thema’s vorm en inhoud te geven.
Van regelgericht naar risicogericht werken
De afgelopen decennia is het beeld ontstaan at de
overheid verantwoordelijk is voor het organiseren
of afdwingen van veiligheid en dat alle risico’s
beheerst kunnen worden. Inmiddels groeit het
besef dat volledige beheersing van risico’s een
onjuist beeld geeft en een irreële verwachting is
van de rol en het vermogen van de overheid.
Daarom heeft het huidige systeem – met de
nadruk op regels – een herijking nodig: van
regelgericht naar risicogericht en
risicobeïnvloeding. En van brandrisico’s naar all
hazard risico’s.
Ambities
De sector RCB heeft eind 2018 de volgende ambitie
uitgewerkt:
Waar gaan we voor?
We kennen de risico’s in onze regio, analyseren ze
en geven er duiding aan. We adviseren binnen en
buiten onze organisatie om risico’s te verminderen
en effecten te beperken.
Wij dragen als deskundige en onafhankelijke
partner/adviseur bij aan een veerkrachtige, (brand)
veilige samenleving.
Wij dragen bij aan een parate vakbekwame en
veerkrachtige organisatie van BHM en VRHM.

Waar staan we voor?
Wij staan voor kwaliteit van producten en
dienstverlening op het gebied van risico- en
crisisbeheersing. Wij gaan actief op zoek naar het
oordeel van de klant over onze producten en
diensten.
Wat is onze unieke kracht?
Wij zijn experts op het gebied van risico, - en
crisisbeheersing en wij zijn betrouwbaar,
benaderbaar, onafhankelijk en verbindend. Wij
treden omgevingsbewust en relationeel sensitief
op.
Welke plek willen we innemen?
Wij willen een gelijkwaardige en onderscheidende
netwerkpartner zijn. Voor de burger is het succes
van “ons werk” niet een afgeleide van ieder van de
(netwerk)organisaties, maar van de samenwerking
als geheel! Wij kiezen een uitvoerende, leidende of
faciliterende positie naar gelang de situatie.

Prestaties
AANTAL REGISTRATIES

2016

2017

2018

% adviezen WABO binnen
behandeltermijn

87,4%

90,2%

90,8%

AANTAL REGISTRATIES

2016

2017

2018

Adviezen WABO

1.607

1.629

1.612

853

659

570

Adviezen bereikbaarheid

1.541

1.618

1.678

Adviezen overig

1.912

2.042

1.975

Controles brandveiligheid

2.430

2.146

1.827

436

276

221

Adviezen evenementen

Her controles brandveiligheid

GRIP INDICATIE

2016

2017

2018

GRIP 1

6

5

7

GRIP 2

-

-

1

GRIP 3

-

-

-

GRIP 4

-

-

-

Totaal

6

5

8
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Operationeel doel

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties

RCB draagt als
deskundige en
onafhankelijke
partner bij aan een
veerkrachtige en
(brand)veilige
samenleving en aan
een parate,
vakbekwame en
veerkrachtige
organisatie van
BHM en VRHM.

Bestaande en nieuwe risico’s zijn in beeld binnen de
organisatie, bij bestuur, burgers en bedrijven.

Per trend uit het nieuwe regionale risicoprofiel
(energietransitie, klimaatadaptatie, continuïteit v/d
samenleving) wordt voor de regio een risico- en
netwerkanalyse uitgevoerd i.s.m. landelijke en
regionale partners.
Een van het regionaal risicoprofiel afgeleid
brandrisicoprofiel wordt ontwikkeld. Resultaten uit
o.m. brandonderzoek worden hierbij betrokken.

VRHM speelt in op ontwikkelingen rondom drinkwater en
de effecten daarvan op bluswater (besluit AB november
2018)

De risico’s in onze
regio zijn bekend,
we analyseren ze en
geven er duiding
aan. We adviseren
binnen en buiten
onze organisatie om
risico’s te
verminderen en de
effecten te
beperken.

Overheden, burgers, bedrijven en instellingen hebben
meer zicht op de eigen invloed op brandveiligheid, de
handelingsperspectieven en het uitvoeren van passende
maatregelen en activiteiten.

Een nieuw bluswaterconcept wordt in een pilot
uitgetest in de periode 2020-2023. In de voorbereiding
hierop wordt i.s.m. de gemeenten het aantal
brandkranen verminderd.
VRHM beschrijft de ambitie op het gebied van
Brandveilig Leven en ontwikkelt in coproductie
concrete producten en diensten die gericht zijn op het
nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen
veiligheid; uitgewerkt in een jaarlijks werkplan
Brandveilig Leven.
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;
- Omgevingswet en bijbehorende besluiten
(omgevingsbesluit, besluit bouwwerken
leefomgeving, besluit kwaliteit leefomgeving, besluit
activiteiten leefomgeving); gefaseerd van kracht
vanaf 2021.

Het bevoegd gezag is in staat om in landelijke wetgeving
vastgestelde veiligheidsrisico’s mee te wegen bij het
maken van keuzen.

We toetsen en controleren op brandveiligheid op basis
van procesafspraken met gemeenten en
omgevingsdiensten.
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.

De VRHM investeert in relevante partnerschappen en
netwerken.

De crisisorganisatie van de VRHM is paraat en kwalitatief
en kwantitatief op orde. Medewerkers hebben regie op
de eigen vakbekwaamheid.

Het jaarlijkse werkplan van de regionale werkgroep
risico- en crisiscommunicatie wordt uitgevoerd i.o.m.
de gemeenten. De Veiligheidsregio levert de
gemeenten allerlei producten, zodat zij in staat zijn hun
inwoners adequaat te informeren over de risico’s in
hun leefomgeving en de bijbehorende
handelingsperspectieven.
Voor elk van de netwerkpartners is een partnerprofiel
uitgewerkt. Op basis van dit partnerprofiel wordt
invulling gegeven aan o.a. netwerk- en
vakbekwaamheidsactiviteiten.
De crisisorganisatie wordt voorbereid op specifieke
risico’s via planvormings- en informatieproducten. Er is
een jaarlijks vakbekwaamheidsprogramma (met GHOR,
politie, brandweer en gemeenten uitgewerkt) waarop
naar behoefte kan worden ingeschreven.
Coördinatie van de instandhouding en werking van de
hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft
zowel de crisisfaciliteiten als de werkwijze- en
organisatieaspecten.
Operationele informatievoorziening t.b.v. de
crisisorganisatie en netcentrisch werken wordt actueel
gehouden en ontwikkeld i.s.m. het landelijke netwerk
informatievoorziening.
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Deelprogramma Brandweerzorg
De regie op de Brandweerzorg vindt plaats vanuit
het deelprogramma Brandweerzorg (uitvoerende
en de voorbereidende en ondersteunende taken
ten behoeve van brandbestrijding en
hulpverlening) Binnen het deelprogramma
Brandweerzorg zijn de taken ondergebracht die
belegd zijn bij de sector Brandweerzorg.
Wettelijke grondslag3
Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:
Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en
het verlenen van levensreddende en technische
hulp bij ongevallen anders dan brand
(technische hulpverlening waaronder begrepen
waterongevallenbestrijding, incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen).
Het verlenen van diensten, anders dan de
wettelijke taken brandbestrijding en technische
hulpverlening (bijv. first respondertaken bij
reanimaties) (dienstverlening).
Het bewaken van de inzetbaarheid van de
operationele brandweereenheden ten behoeve
van de brandbestrijdings-, technische
hulpverlening- en dienstverleningstaken.
(bewaken operationele inzetbaarheid).
Het opleiden, trainen en oefenen van
brandweereenheden en leidinggevenden
/piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een
inzet in staat zijn effectief het incident te
bestrijden respectievelijk te coördineren en
leiding te geven (vakbekwaam worden en
blijven).
Het opstellen en actueel houden van
operationele plannen en procedures
(operationele planvorming).
Het beheren en onderhouden van materieel en
materialen voor brandbestrijding en
hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is
gegarandeerd (beheer en onderhoud
materieel).
Het plannen van de beschikbaarheid van
medewerkers, brandweereenheden, materieel
en materiaal ten behoeve van brandbestrijding
en hulpverlening, vakbekwaamheidsmomenten, keuringen en onderhoud (planning
operationele beschikbaarheid).
Het evalueren van de inzet bij brandbestrijding
en hulpverlening (evaluatie).
De brandweer voert ook taken uit bij rampen en
crises in het kader van de Rampenbestrijding en
3

Crisisbeheersing en staat onder leiding van de
regionaal commandant.
Uitgangspunten van beleid
In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023 zijn
ook de ontwikkelingen op het gebied van
brandweerzorg opgenomen. Onderdeel hiervan
vormt het nieuwe dekkingsplan en een
brand(weer)risicoprofiel.
Beleidsnotities
- Regionaal beleidsplan 2020-2023
- Dekkingsplan
- Brand(weer)risicoprofiel
- Organisatieplan Samen verder 2018
- Materieelplan
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 brandweer vak zijn de
afgelopen jaren toegenomen.
- Branden en hun gevolgen worden complexer. Dit
stelt andere eisen aan mensen, middelen en
procedures.
Paraatheidskaders
In het nieuwe organisatieplan zijn
paraatheidskaders opgenomen. De
veiligheidsregio/ brandweer is voor een zeer
belangrijk deel ook een parate
hulpverleningsorganisatie voor brandweerzorg en
crisisbeheersing. Dit stelt bijzondere eisen aan het
(samen)werken en de structuur van de organisatie.
Daarom kent de organisatie vijf paraatheidskaders.

Fijnmazig systeem
De paraatheid voor de basisbrandweerzorg is
gebaseerd op een fijnmazig paraatheidssysteem

Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio’s
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met 47 kazernes. Regionale specialistische
brandweerzorgtaken zijn op basis van een
risicoschatting van het verzorgingsgebied verspreid
over deze kazernes. Naast vier beroepskazernes
zijn er 43 vrijwillige kazernes. Het uitgangspunt
voor deze vrijwillige kazernes is een 24/7
paraatheid op basis van vrijwillige instroom. De
paraatheid wordt actief gemonitord.
Altijd brandweer
De burger vertrouwt op de komst van de
brandweer. De brandweer werkt daarom met een
KazerneVolgordeTabel (KVT) om ervoor te zorgen
dat het snelste brandweervoertuig ter plaatse gaat,
los van gemeente, regionale of provinciale
grenzen. Als een bepaalde kazerne niet kan
uitrukken, wordt ervoor gezorgd dat direct het
eerstvolgende brandweervoertuig, op basis van de
KVT, ter plaatse gaat. Tijdens vakantieperioden
worden aanvullende maatregelen genomen zoals
een combinatieregeling, om er zo voor te zorgen
dat de brandweer er altijd is.
Systeemkazernes
Binnen het paraatheidssysteem met 47 kazernes
zijn er kazernes (nog nader te bepalen) die op basis
van het specifieke verzorgingsgebied en/of de
regionale specialismen, te allen tijde paraat
moeten staan (als ondergrens). Indien nodig
worden op deze systeemkazernes aanvullende
maatregelen genomen om de paraatheid te
waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door opstappers
uit de kantoororganisatie (tijdelijk/flexibel) op deze
kazernes te laten werken.
Opstappers
Alle organisatieonderdelen leveren, indien nodig,
een bijdrage aan de paraatheid.
Kantoormedewerkers die vakbekwaam zijn,
kunnen daarom worden ingezet als opstapper. Hun
vakbekwaamheid en paraatheid wordt
gefaciliteerd en zij kunnen beschikken over de
benodigde (kantoor)faciliteiten om hun reguliere
werk op een andere kazerne voort te zetten. Bij
het werven van nieuwe kantoormedewerkers
hebben sollicitanten die de rol van opstapper
kunnen en willen vervullen, bij gelijke geschiktheid,
een streepje voor.
Crisisbeheersingsorganisatie
Niet alleen de brandweer staat altijd paraat; ook
de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie.
Medewerkers met een rol in de
crisisbeheersingsorganisatie worden, indien nodig,
gefaciliteerd in hun vakbekwaamheid en
paraatheid. Bij het werven van nieuwe
kantoormedewerkers hebben sollicitanten die een

rol in de crisisbeheersingsorganisatie kunnen en
willen vervullen, bij gelijke geschiktheid, een
streepje voor.
Bezuinigingen
Door de vertraging van de nieuwbouw van de
kazerne Leiden-Noord moeten de kazernes
Leiderdorp en Oegstgeest langer openblijven. Dit
betekent dat de ingeboekte bezuiniging hierop pas
enkele jaren later gerealiseerd kan worden. Naar
verwachting is de nieuwbouw voor de
zomervakantie 2021 gereed. In de afgelopen jaren
is op de brandweerbegroting in totaal 16,3%
bezuinigd.
Samenwerken landelijk niveau
De komende jaren geeft Brandweer Nederland
vorm aan grootschalig en specialistisch
brandweeroptreden. 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 er
wordt vastgesteld aan welke risico’s landelijk
(specialistisch), interregionaal (grootschalig) en
regionaal (basiszorg) het hoofd wordt geboden.
Door de Raad van Brandweercommandanten/
Brandweer Nederland is met het oog op een
toekomstbestendige brandweerzorg een
uitvoeringsagenda opgesteld op de thema’s
partners in netwerken, brandweerzorg op maat en
duurzame inzetbaarheid.
Ambitieniveau
Bij de regionalisering in 2011 zijn, gezien de grote
onderlinge verschillen, veel zaken regionaal
geharmoniseerd en gecentraliseerd. Nu de nieuwe
organisatie zich heeft gezet kan en moet een
nieuwe balans gezocht worden tussen wat lokaal
kan en regionaal moet.
Mede op basis van de resultaten van het landelijke
belevingsonderzoek onder het repressief
brandweerpersoneel wordt ingezet op meer
zelfstandigheid van de brandweerkazernes. De
wervingsacties voor nieuwe brandweervrijwilligers
zijn succesvol. Toch is de beschikbaarheid van
brandweervrijwilligers met name overdag en
tijdens kantooruren een toenemende zorg. Door
betere actuele paraatheidsgegevens, het inzetten
van kantoormedewerkers op kazernes ter
ondersteuning van de paraatheid, het werken met
systeemkazernes en het onderzoeken van nieuwe
inzetconcepten wordt ingezet op een zo optimaal
mogelijke paraatheid.
Kazernes en ploegen dienen gestimuleerd te
worden binnen afgesproken kaders hun eigen
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zaken te regelen op het gebied van paraatheidbewaking, oefenen en beheer en onderhoud van
materieel en huisvesting (´de zelfstandige
kazerne´).
Een andere ambitie houdt verband met de inzet en
tijdbesteding van het personeel in 24 uursdienst.
Voor de regionalisering waren de beroepsbrandweermedewerkers belast met uitvoerende
onderhoudstaken ten behoeve van materieel en
huisvesting. Door de centralisering na de
regionalisering zijn deze taken elders belegd. Ook
hier dient een nieuwe balans gevonden te worden
in de taakverdeling, waarbij meer gebruik wordt
gemaakt van de kwaliteiten van deze medewerkers
en de beschikbare werkuren binnen de
dienstroosters.
Verder ligt een belangrijke ontwikkelopgave in de
doorontwikkeling (innovatie), voorbereiding en
bewaking van (het systeem van) operationeel
optreden. Ook wordt aandacht besteed aan de
implementatie en uitvoering van de principes
onder Vakbekwaamheid 2.0, neerkomend op het
meer vraag gestuurd dan aanbodgestuurd
organiseren van het vakbekwaamheidsprogramma,
waarbij het minimale vakbewaamheidsniveau
wordt bewaakt.
Vindt het planmatig preventief onderhoud en het
opnieuw inzet gereed maken van materieel en
materialen na storingen en schade, op een
zodanige wijze plaats dat maximale
beschikbaarheid en bedrijfszekerheid
gegarandeerd is (24/7 paraatheid) en het gevoel
van eigenaarschap bij de operationele eenheden
sterker wordt ontwikkeld. Het ontvlechten van de
bestaande werkprocessen, zoals vastgelegd in de
beschrijving van Facilitair 2.0, is een opgave die
gezamenlijk met de nieuwe afdelingen Integrale
planning (sector Brandweer-zorg) en Facilitaire
zaken (sector Bedrijfsvoering) moet worden
vormgegeven.
Wordt toegewerkt om het huidige systeem van
versnipperde en niet op elkaar afgestemde
planningen om te bouwen naar een systeem van
integrale planning met als doel de operationele
beschikbaarheid en verdeling van schaarse
middelen te optimaliseren.

INCIDENTEN

2016
1.468

1.456

1.576

Automatische brandmelding

1.984

1.663

1.372

Ongeval en dienstverlening

2.902

3.338

3.630

Ongeval gevaarlijke stoffen

4

2

3

Totaal

ASSISTENTIE AMBULANCE

108

137

124

6.466

6.596

6.705

2016

571

607

BRW First Responder

243

194

206

Totaal

782

765

813

PERSONEEL EN KAZERNES

2016

Beroeps
Vrijwilligers
Kazernes
OPSCHALING INCIDENT

Doden bij brand
Gewonden bij brand
Reddingen

2017

2018

137

136

138

1.006

974

987

47

47

47

2016

2017

2018

Middel brand

80

67

46

Grote brand

10

8

6

Zeer grote brand

9

2

7

Middel hulpverlening

7

7

1

Grote hulpverlening

-

-

7

Zeer grote hulpverlening

1

-

1

Middel waterongeval

7

4

4

Groot waterongeval

-

2

4

114

90

76

Totaal
PARATE EENHEDEN

2016

Tankautospuiten

2017

2018

52

52

52

Hulpverleningsvoertuigen

9

4

4

Autoladders

8

8

8

Waterongevallenwagens

6

5

5

GSE-eenheden

2

2

2

WVD ploegen

6

6

6

STH-teams

1

1

1

Totaal
2017

2018

539

BRW First Responder teams

2016

2017

Hoogte assist. Ambulance

25kV teams

SLACHTOFFERS, GEWONDEN
EN REDDINGEN

2018

Brand

Waterongeval

Kengetallen

2017

2

2

2

27

28

28

113

108

108

2018

2

-

1

69

74

21

462

449

23

PRESTATIES

2016

2017

2018

% Opkomsttijd prio 1 < 9 min.*

60,3%

54,7%

49,4%

% Incidenten loos alarm

35,5%

33,7%

47,4%

* Inclusief verwerkingstijd meldkamer
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel

Operationeel doel

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties

24/7 paraatheid leveren

Zie kengetallen

Vakbekwaam personeel

-

Going Concern
Leed en schade door
brand en ongevallen
voorkomen of te
beperken

Kwaliteitsbewaking

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

Uitbreiding First
Responder

Investeren in
medewerkers

Vakbekwaamheid
Slim samen werken
binnen Brandweer
Nederland

Investeren in
medewerkers

Verbeteren
arbeidshygiëne
Verbeteren planmatig
werken

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

Vakbekwaamheidsmomenten
Functie Opleidingen
Trainingen
Jaarlijkse update van de KVT
Evalueren Mono en leveren bijdrage aan Multievaluatie

- Onderzoek naar de huidige sterkte om te komen
tot een strategische planning
- Voorstellen om paraatheid te monitoren en te
optimaliseren
- Uitvoering geven aan het Materieelplan
- Het benodigde materieel in topconditie houden
en verbeteren wanneer nodig
Onze nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord is in
2021 operationeel
Op verzoek van de RAV breidden wij sinds 2016 het
aantal kazernes met First Responder-taken uit van 13
naar 29. De resultaten hiervan monitoren wij in 2020
verder

Inzetten van specifieke kennis en kwaliteit van onze
vrijwilligers ten behoeve van het facilitair proces

We zorgen ervoor dat onze medewerkers op een
slimmere manier vakbekwaam worden en blijven

Belangrijk uitgangspunt voor komende jaren is:
centraal doen wat moet, en lokaal doen wat kan

Uitwerken samenhangende actiepunten uit de visie
op vrijwilligheid

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
Voor opleidingen werken wij intensief samen met
omliggende Veiligheidsregio’s in het
samenwerkingsgebied West 4
Vanwege nieuwe werkwijzen, nieuwe
samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën
gaan we onze medewerkers beter toerusten op
toekomstige ontwikkelingen
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

Landelijke les- en leerstof en regionale lesplannen
voor opleiden, bijscholen en oefenen van personeel
gebruiken
Focus op kantoor-, uitruk-personeel en sleutelfunctionarissen multidisciplinaire en bestuurlijke
crisisbeheersing
Zitting in Programmaraad VBK & Kennis

Uitvoeren van het landelijk plan van aanpak

In 2020 wordt het nieuwe programma geëvalueerd
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Planvorming
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
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

Prestaties
Zie jaarplan PV mono en acteren
op vragen die zich in 2020
voordoen
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 door
ontwikkelen OIV
- Planvormingsapp vullen en
beschikbaar stellen
- Evalueren gebruik bepalen
doorontwikkeling
Opstellen/onderhouden
Dekkingsplan en KVT
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Deelprogramma Bedrijfsvoering
Wettelijke grondslag4
Sinds de instelling van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden in 2010
zijn de taken voor brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing
ondergebracht bij de VRHM 5.
Binnen het deelprogramma Bedrijfsvoering zijn
ondersteunende taken voor de deelprogramma’s
Staf, Risico- en Crisisbeheersing en Brandweerzorg
ondergebracht. De sector heeft een belangrijke
adviserende, ondersteunende en ontwikkelende
rol in het kader van integraal management richting
leidinggevenden, de managementteams en het
directieteam.
Het deelprogramma Bedrijfsvoering is hierbij
verantwoordelijk voor:
Het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en
–instrumenten en het beheren en voeren van
de personeels- en salarisadministratie
(personeelsmanagement).
Het beheren en voeren van de financiële
administratie en controleren en rapporteren
van alle financiële gegevens, processen en
transacties (financieel management).
Het ontwerpen en onderhouden van
informatiearchitectuur, ondersteunen van
gegevensgebruik, het leveren van
informatievoorzieningsdiensten, en
ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICTprojecten (informatiemanagement).
Het specificeren, selecteren, contracteren,
bestellen en bewaken van de levering van een
product of dienst waar uiteindelijk een externe
factuur tegenover staat (inkoop- en
contractmanagement).
Het coördineren en uitvoeren van de interne en
externe communicatie
Het intern verlenen van diensten, ter
beschikking stellen en plannen en onderhouden
van faciliteiten die nodig zijn voor de
ondersteuning van de interne activiteiten
(facilitairmanagement).

4

5

Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio’s

De wettelijke taken van de veiligheidsregio van
geneeskundige hulpverlening (GHOR) en meldkamer zijn
organisatorisch ondergebracht bij respectievelijk de
RDOG Hollands Midden en de Politie-eenheid Den Haag.

Uitgangspunten van beleid6
In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023
worden/zijn de ontwikkelingen voor
brandweerzorg en crisisbeheersing opgenomen.
Deze ontwikkelingen sluiten aan op de
ontwikkelingen die de brandweer en de
veiligheidsregio hebben gerealiseerd sinds de
oprichting in 2011, mede op basis van het eerdere
regionaal beleidsplan 2016-2019 en het
korpsbeleidsplan 2016-2019 (met een jaar
verlengd in verband met de reorganisatie in 2018).
Voor de doorontwikkeling van de organisatie zijn
kaders opgesteld die richtinggevend zijn voor de
gewijzigde organisatiestructuur per september
2018 welke de basis vormen voor de wijze van
(samen)werken en de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden die
hierbij horen. Deze kaders (sturingskaders,
inrichtingskaders, paraatheidskaders en
huisvestingskaders) staan in het organisatieplan
VRHM Samen Verder beschreven.
Beleidsnotities
- Nieuw op te stellen Regionaal Beleidsplan VRHM
2020-2023
- Het Organisatieplan VRHM samen verder stelt de
organisatie in staat om de ontwikkelingen en
ambities in het nieuwe regionaal beleidsplan
2020-2023 te faciliteren.
- Visie op interne communicatie
- Communicatiebeleidsplan 2016-2018
Ambitieniveau
Het ambitieniveau wordt bepaald in het nieuwe
regionaal beleidsplan 2020-2023. Dit
meerjarenplan wordt op dit moment opgesteld.
In 2019 werkt de sector Bedrijfsvoering aan de
verdere ontwikkeling van de eigen missie en
visievorming. Deze zal in 2020 door de
Bedrijfsvoering worden vormgegeven. Dit zal
worden gedaan vanuit drie basisgedachten:
Hoofd, Hart en Handen.

Deze taken vallen onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, maar zijn
niet opgenomen in het organisatieplan van de
veiligheidsregio.
6 Samen verder, Organisatieplan VRHM, 13-10-2017
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‘Hoofd’ staat voor denken, ‘Hart’ voor empathie en
in verbinding staan en ‘Handen’ voor
executiekracht.
In 2020 werken we aan en vanuit een stabiele basis
en als businesspartner werken we voor en aan
“een nog makkelijkere/betere oplossing voor de
organisatie”.
Vanuit de sector Bedrijfsvoering zullen we ook in
2020 de samenwerking tussen de afdelingen van
bedrijfsvoering en de klant blijven stimuleren en
optimaliseren. Dit betekent onder meer dat we op
het gebied van PIOFACH zullen werken aan een
servicegerichte en deskundige advisering en
ondersteuning.
Voor de opgaven van de organisatie uit het nieuwe
Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is het belangrijk
de ontwikkelende rol van business partner zo goed
als mogelijk te kunnen vervullen op de terreinen
van personeels- en organisatiemanagement,
communicatiemanagement,
informatiemanagement, financieel management,
facilitair management en project- en
procesmanagement. Het goed invullen van deze rol
betekent dat middelen en organisatieopgaven
continu op elkaar afgestemd zijn.
Streven is via integraal management een
samenhangend totaalpakket aan adviezen en
(stuur)informatie te kunnen leveren vanuit de
afdelingen die binnen de sector Bedrijfsvoering zijn
ondergebracht. Het is essentieel dat de uitvoering
van de taken passen bij de behoefte van de interne
klanten. Servicegerichtheid en deskundigheid zijn
daarbij belangrijke criteria.
Een andere belangrijke ontwikkelopgave is het
ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –
instrumenten gericht op een betere aansluiting

tussen de organisatieontwikkeling en –ambities en
de competenties van onze medewerkers.
Daarnaast is het communicatief vaardiger maken
van onze leidinggevenden, gericht op het actief
informeren en duiden van
organisatiedoelstellingen en –beslissingen aan
medewerkers, een belangrijk aandachtspunt.
Andere uitdagingen liggen in het eigenaarschap
van informatievoorziening naar de
gebruikersafdelingen. En het Gefaseerd
vernieuwen van (een deel van) de huidige ICT- en
informatiesystemen.
De afdeling Facilitair Zaken heeft een uitdaging om
een inhaalslag te faciliteren waardoor veel van het
oude materieel de komende jaren zal worden
vervangen. Deze afdeling zal in 2019 ook
meehelpen te onderzoeken wat de
voordelen/nadelen zijn van huur versus het
eigendom van kazernes. Voor 2020 zullen op basis
van de uitkomsten uit dit onderzoek richting het
Bestuur verdere voorstellen worden geformuleerd.
Verder liggen uitdagingen bij het ondersteunen en
adviseren van de leidinggevenden bij het
versterken van hun budgetverantwoordelijkheid
onder meer door het voorzien in de juiste
financiële rapportages.
Tot slot is het versterken van het proces- en
projectmatig werken (inclusief kwaliteitszorg) en
het lerend vermogen, door handzame
standaarden, technieken en methoden te
ontwikkelen en uit te leren binnen onze organisatie
een aandachtspunt.

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Informatiemanagement (IM)
Eigenaarschapsverschuiving
van i naar de
gebruikers(afdelingen)

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel

Prestaties

Binnen de hele organisatie wordt digitaal de norm.
Grotere betrokkenheid gebruikers/business
betekent een betere informatievoorziening.

Introductie van key-users

Voor aspecten van het eigenaarschap van de
informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld
informatiebeveiliging speelt de gebruiker een steeds
grotere rol.

Efficiënte bedrijfsvoering &
Optimale ondersteuning
bedrijfsvoeringsprocessen

Medewerkers worden zelfverantwoordelijk voor
registratie, archivering, opslag en informatieuitwisseling.
Door ontwikkelen en innoveren met
informatievoorziening en ICT:
1. Systemen blijven vernieuwen en door
ontwikkelen, met ruimte voor innovatie

Eigenaarschap over IV beter vormgegeven vanuit
de gebruikende afdelingen.
Informatiebeveiliging beter op orde

Gefaseerd vernieuwen van (een deel van) de
huidige ICT- en informatiesystemen.
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Betere samenwerking met
digitale middelen

2. Blijven innoveren met ICT om (nog beter) bij te
blijven
Digitale transformatie (aanvullend budget
benodigd):
1. Ketensamenwerking

1a. Doorontwikkeling
samenwerkingsinfrastructuur (Geo, ICT, Digitaal
werken)
1b. Digitale Stelsel Omgevingswet – DSO

2. Integraal management
3. Integrale planning

2. Analyse, sturen en verantwoorden (BI):
- Verbeteren van de BI-omgeving.
3. Integrale planningsondersteuning
- Integraal planningssysteem inrichten.

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Personeel
Efficiënte bedrijfsvoering

Operationeel doel
Inzetten van de gesprekscyclus
(jaarlijks) en de schouw (tweejaarlijks)

Inzetten van medewerkers waar zij de
grootste meerwaarde voor de organisatie
realiseren

Het optimaal bezetten van de formatie.
(Juiste man op de juiste plek)
Het laten aansluiten van de competenties
van de medewerkers op de ambities van
de organisatie

De reorganisatie heeft geleid tot
boventalligheid. Deze boventalligheid
moet in de komende 2 jaar zoveel als
mogelijk gereduceerd worden
Opstarten ontwikkeltrajecten

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
De gesprekscyclus wordt uitgevoerd voor alle
medewerkers als een integrale cyclus, waarbij
de aanpalende instrumenten (POP,
opleidingsbeleid, mobiliteit, 2e loopbaan en
schouw), toegepast kunnen worden
Met de boventalligen worden individuele
afspraken gemaakt die leiden tot het vinden van
een formatieve functie binnen of buiten de
organisatie.
Het ontwikkelprogramma voor leidinggevenden
wordt opgestart in 2019 en loopt door in 2020.
Aansluitend vindt verdere ontwikkeling en
borging plaats
Binnen RCB wordt voor medewerkers die andere
competenties moeten ontwikkelen een
ontwikkeltraject opgestart (de expeditie)
Voor de ploegchef vrijwillig wordt een maatwerk
programma ontwikkeld.
Leidinggevenden faciliteren in het invulling
geven aan integraal management. Hiervoor
worden de zgn. PIOFACH-trainingen ontwikkeld.

Inzetten op een veilige en duurzame
werkomgeving

Driejaarlijks uitvoeren Medewerkersonderzoek

Optimale beheersing risico’s

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

In plaats van het uitvoeren van een groot
medewerkers onderzoek wordt ervoor gekozen
om gerichte audits uit te voeren. De eerst vindt
plaats in Q1 2020.
De evaluatie uit 2017 is in 2018
geïmplementeerd. Verdere ontwikkelingen op
dit thema worden nauwlettend gevolgd.
Wij werken deze speerpunten uit:
- Veilig werken
- Schoon werken
- Arbo organisatie
Het project 2e loopbaanbeleid leidt tot
uitvoering.
- Het onderhandelaarsakkoord FLOovergangsrecht uitvoeren;
- Voorbereiden van de uitvoering van
normaliseren van de ambtenarenstatus;
- Uitvoeren onderhandelde cao-akkoord;
- Brandweerkamer voert overleg over de 20jarige contracten
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Wat willen wij bereiken
Strategisch doel
Communicatie
Versterken van de externe
communicatie (Communicatie
2.0)

Versterken van de Interne
Communicatie (Communicatie
2.0)

Operationeel doel
Het ontwikkelen van een visie op externe
communicatie.

De organisatie communicatiever maken.

De interne communicatiemiddelen verbeteren en
nieuwe middelen ontwikkelen
Duidelijkheid geven over wie welke rol heeft in de
in- en externe communicatie.

Door ontwikkelen
mediamonitoringsysteem/webcare

Buitenwereld binnenbrengen
en binnenwereld naar buiten
brengen

VIMS
Informatieveiligheid
Ontwikkelprogramma Samen Verder
leidinggevenden

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties
- Visie op de merkpositionering: wanneer
presenteren wij ons als Veiligheidsregio
Hollands Midden en wanneer als
Brandweer Hollands Midden
- Communicatie is eigenaar van de
strategische externe
communicatiemiddelen en is
ondersteunend en kaderstellend voor
andere communicatieprocessen en middelen
- Analyses maken van gebruik externe
communicatiemiddelen en
communicatiemiddelen aanpassen
- Door ontwikkelen externe
communicatiemiddelen.
- Communicatie is eigenaar van de
strategische interne
communicatiemiddelen en ondersteunend
en kaderstellend voor andere interne
communicatieprocessen en -middelen
- Adviseren en ondersteunen
leidinggevenden en projectleiders bij het
brengen van hun boodschap (maatwerk)
- Tools ontwikkelen om onze
leidinggevenden communicatiever te
maken. O.a. infographics over PIOFACHtaken die de rolverdeling tussen managers
en de verschillende afdelingen van de
sector Bedrijfsvoering beschrijven
- Analyses maken van gebruik interne
communicatiemiddelen en
communicatiemiddelen aanpassen
- Door ontwikkelen nieuw sociaal intranet;
- Door ontwikkelen overige interne
communicatiemiddelen
- Adviseren en ondersteunen van
leidinggevenden op het gebied van
communicatie bij hun rol als integraal
manager
- Dagelijkse rapportages maken die inzicht
geven hoe VRHM/BHM wordt beleefd.
Dialoog aangaan met de buitenwereld aan
de hand van een contentplanning
- Communicatieadvies en realisatie
communicatiemiddelen

Adviseren en ondersteunen bij
projecten uit het
korpsbeleidsplan.
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2. Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM)
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 de VRHM heeft de beschikking
over een 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 zorgdraagt
voor het in standhouden van de meldkamer
voor de ambulancezorg, als onderdeel van de
meldkamer;
- De korpschef zorgdraagt voor het in
standhouden 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.
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, 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’).
Uitgangspunten van beleid
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat
er één landelijke meldkamerorganisatie zal komen.
Dit heeft geleid tot het Transitieakkoord
“Meldkamer van de Toekomst” (oktober 2013). Het
gezamenlijke doel is te komen tot een effectieve,
kwalitatief hoogwaardige en efficiënte
meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties.
Integrale beheerovereenkomst inclusief de
gerelateerde servicelevel agreements (SLA’s)
Voor de meldkamer van Hollands Midden is
indertijd afgesproken dat de politie het beheer van

de meldkamer voor haar rekening zal nemen. Om
dit mogelijk te maken is 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 meldkamer volgens
de afzonderlijke kolommen aan moet voldoen. Om
de meldkamer hiertoe in staat te stellen, zijn ook
de verplichtingen van de gebruikers opgenomen in
de SLA’s.
Bij de samenvoeging van de GMK HM met de
meldkamer van Den Haag in 2014 is gekeken naar
nut en noodzaak van het herzien van deze
afsprakensets. Toen werd dat, met het oog op de
beperkte periode tot de overdracht naar de LMO,
door de Ambtelijke Stuurgroep (ASG) niet
noodzakelijk geacht.
Ook is er een Bestuurlijke Stuurgroep BSG
samengesteld met vertegenwoordigers uit beide
veiligheidsregio's.
Inmiddels is er aan de zijde van de GMK al veel
gebeurd. Zo is er een bestuurlijke rapportage, een
beleidsplan, een samengestelde begroting, een
overzicht van vervangingsinvesteringen, een
risicoparagraaf en een verantwoording van de
uitgegeven gelden, de jaarrekening. Ook is op het
vlak van de techniek met Ordina een nieuwe SLA
afgesloten die voldoende zekerheid biedt op het
goed technisch functioneren van de
gemeenschappelijke meldkamer.
Meerjarenbeleidsplan (‘samenvoegingsplan’)
De meldkamer heeft een meerjarenbeleidsplan
opgesteld, waarin aandacht is voor eenduidige
processen en aansluiting op de landelijke
informatievoorziening.
Ambitieniveau
Vanuit de meldkamer Den Haag worden twee
veiligheidsregio´s bediend. Lokale verschillen
worden zoveel als mogelijk overbrugd door het
harmoniseren van werkprocessen.
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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 is een onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek kende twee fasen:
- De eerste fase betrof inzicht in de huidige en
toekomstige kosten, gerelateerd aan de
begrotingen en inzicht in gerealiseerde
besparingen.
- De tweede fase betrof o.a. een toetsing of de
huidige verdeelsleutel van kosten en baten
(nog) fair is en 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 geconcludeerd dat het
vooraf begrote samenvoegingsvoordeel van
€ 650.000 op ICT en huisvesting is behaald.
De tweede fase (2018) van het onderzoek betrof
de vraag of de huidige verdeelsleutel van de
gemeenschappelijke kosten nog fair is. Deze vraag
werd opportuun omdat het gezamenlijk beheer
van de meldkamer en de daaruit voortvloeiende
verdeling van de kosten niet per 1 januari 2017 aan
de LMO kon worden overgedragen.
De gemeenschappelijke kosten komen voor 2018
uit op een bedrag van € 4,904 mln. Onderzocht is
welke verdeelsleutel leidt tot een evenwichtige
verdeling van de gemeenschappelijke kosten, naar
rato van het gebruik. Het aantal meldtafels dat
iedere kolom/deelnemende partner gebruikt, blijkt
landelijk een bruikbare verdeelsleutel te zijn. Deze
verdeelsleutel sluit het best aan bij het feitelijk
gebruik van de in de meldkamer ingezette
gemeenschappelijke mensen en middelen.
Als deze verdeelsleutel integraal wordt toegepast
op de gemeenschappelijke kosten, ontstaat een
groot herverdeeleffect dat niet zonder aanpassing
van bestaande begrotingen kan worden

gerealiseerd. Echter, de besturen van de beide
veiligheidsregio’s hebben in 2014 afgesproken dat
als gevolg van de samenwerking in de GMK Den
Haag de kosten voor geen van de partijen zouden
mogen stijgen.
Om die reden hebben de controllers van de
betrokken partijen (politie, VRHM, VRH en
RAVHM), een scenario voorgesteld dat wel leidt tot
herverdeling van gemeenschappelijke kosten, maar
tegelijkertijd recht doet aan bestaande afspraken
en begrotingen. In dit scenario worden de vanaf 1
januari 2018 vrijvallende inrichtingskosten benut
om de herverdeling te bekostigen. Deze
herverdeling heeft betrekking op de politie en de
VRH.
Over de financiële consequenties van de (mogelijk)
vrijvallende huisvestingskosten van de oude
meldkamer Hollands Midden aan de
Rooseveltstraat te Leiden en de administratieve
verwerking daarvan, zullen partijen, na
overeenstemming over de verrekening van de
frictiekosten, nadere afspraken maken. Deze
afspraken zullen geen consequenties hebben voor
de al afgesproken lumpsum-bedragen.
Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer HM
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.
Vanuit Hollands Midden zijn de achterblijvende
materiële kosten berekend door een vergelijking te
maken met de boekwaarde en de taxatiewaarde.
VRHM heeft in 2018 overeenstemming bereikt
over (de berekening en vergoeding van) de
achterblijvende materiële kosten met JenV
(€ 1.255.000) en Politie (€ 1.761.972).
VRHM en RDOG/RAV HM hebben vanaf medio
2017 uitvoerig met elkaar gesproken over de
aansprakelijkheid en de berekening van de
frictiekosten van de GMK HM.
Uiteindelijk hebben partijen besloten om een
juridische opinie te laten opstellen door

44

TeekensKarstens advocaten notarissen te Leiden.
Dit om antwoord te geven op de vraag of de
RDOG/RAV HM mede de frictiekosten voor het
uithuizen van de GMK HM naar Meldkamer Den
Haag zou moeten dragen. De conclusie van
TeekensKarstens luidt: ‘er zijn objectieve gronden
om aan te nemen dat RDOG HM juridisch verplicht
is een aandeel in de frictiekosten op zich te nemen’.

gemaakte afspraken in het Transitieakkoord voor
de meldkamers.
Dit betreft de hoofdlijnen van de wetswijziging, de
werkwijze bij meldingen van burgers en de
financiële kaders voor het landelijk beheer van de
meldkamer.
1.

Wetsvoorstel
Dit wetsvoorstel vormt de basis voor de
nieuwe inrichting van het meldkamerdomein.
Op hoofdlijnen regelt het wetsvoorstel dat het
beheer van de (ten hoogste tien) meldkamers
wordt ondergebracht bij de politie. De
Minister van Justitie en Veiligheid wordt
hierbij verantwoordelijk voor de meldkamers
en zal bij regeling de hoofdlijnen van beleid en
beheer, waaronder de bekostiging, voor de
meldkamers vaststellen. Dit in
overeenstemming met de betrokken partijen.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de meldkamerfunctie blijft bij de
hulpdiensten zelf. Vanuit elke meldkamer kan
de meldkamerfunctie zo nodig ook binnen het
werkgebied van een andere meldkamer
worden uitgevoerd, waarmee wordt beoogd
dat elk incident in heel Nederland kan worden
afgehandeld, onafhankelijk van waar het zich
voordoet.

2.

Afspraken werkwijze bij meldingen burgers
Een van de doelen van de meldkamer is het
zoveel mogelijk in het eerste contact helpen
van de burger. Onder regie van het ministerie
van JenV is een onderzoek gestart naar de
wijze waarop de burger zelf geholpen wenst te
worden in het eerste contact met de
hulpdiensten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook
gekeken welke andere informatie- en
communicatie vormen er in de nabije en
verdere toekomst mogelijk zijn. De resultaten
van dit onderzoek zijn naar verwachting medio
2019 beschikbaar.

3.
-

Financiële afspraken
De Veiligheidsregio’s dragen 14 mln. (21%)
structureel bij aan het beheer van de 10
samengevoegde meldkamers.
Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio’s (14
mln.) wordt na inwerkingtreding van het
wetsvoorstel een deel van de Rijksbijdrage
(BDUR) in totaal overgedragen aan de
begroting van JenV.
De Veiligheidsregio’s dragen daarbij niet meer
regionaal financieel bij aan het beheer van de
meldkamers. De Veiligheidsregio’s hebben
daarmee alleen nog personele kosten om hun

Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de
geneeskundige hulpverlening en de ambulancezorg
(Wet Veiligheidsregio’s: ‘Het bestuur van de
veiligheidsregio heeft de beschikking over een
gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en
in stand wordt gehouden door het bestuur 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’).
Op basis van de juridische opinie is de VRHM begin
2019 in afronding met de RDOG/RAV HM om ook
tot afspraken te komen, conform het Transitie
akkoord. Het aandeel van de RDOG HM
(ambulancezorg) bedraagt dan € 402.198. De
VRHM (geneeskundige hulpverlening) is zelf
aansprakelijk voor € 274.538.
Vernieuwing C2000
De oorspronkelijke invoeringsdatum van 17 maart
2017 voor het vernieuwen van het netwerk van
C2000 (vernieuwing van het pager-netwerk, het
spraaknetwerk en het radiobediensysteem) is niet
gehaald en landelijk werd besloten om in 2018
volledig over te gaan naar het nieuwe netwerk.
De migratie van het pager-netwerk heeft inmiddels
conform planning in juni 2018 plaatsgevonden. De
migratie van het spraaknetwerk stond gepland
voor het najaar van 2018. In 2018 is echter sprake
van tegenvallende resultaten in de testfase. Om
die reden is de beoogde migratie van het
spraaknetwerk van C2000 eind 2018 niet
verantwoord gebleken.
Het uitstel van de migratie heeft gevolgen voor het
langer gebruiken van het bestaande netwerk, en
een aantal andere processen, die met de migratie
samenhangen.
Uitwerkingskader meldkamer
Met vertegenwoordigers van alle partijen is
overeenstemming bereikt over het
Uitwerkingskader meldkamer als vervolg op de

-

-
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-

-

-

meldkamerfunctie uit te voeren en eventuele
kosten voor maatwerkafspraken met de politie
over het beheer van specifieke lokale
voorzieningen, als deze aanvullende wensen
niet passen binnen het budgettaire kader van
de beheerkosten.
JenV neemt structureel het totale aandeel van
de Veiligheidsregio’s in de taakstelling (10,5
mln.) voor haar rekening. De Veiligheidsregio’s
hoeven hierdoor géén bijdrage meer te
leveren aan de taakstelling.
Veiligheidsregio’s ontvangen als uitwerking
van de hierover in het Transitieakkoord
gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige
bijdrage voor de achterblijvende kosten van in
totaal 15 mln. Deze kosten hebben betrekking
op achterblijvende kosten voor
veiligheidsregio’s ten aanzien van personeel
en materieel en komt in de plaats van artikel
90 t/m 94 van het Transitieakkoord.
Veiligheidsregio’s hebben ten aanzien van
deze eenmalige bijdrage van €15 mln. zelf de
onderlinge verdeling bepaald (aandeel VRHM
€ 1.255.000).

Beleidsnotities
- Wijzigingswet meldkamer
- Uitwerkingskader meldkamer
- Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’
- Landelijk kader samenvoegen meldkamers
- Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
- Herijking Besparingspotentieel
Meldkamerdomein
- Startdocument Project Meldkamer Den Haag
- Integrale beheersovereenkomst inclusief de
gerelateerde servicelevel agreements
- Meerjarenbeleidsplan GMK Den Haag
(‘samenvoegingsplan’)
- Pilot Multi-intake

Prestatieverloop en kengetallen
Intake totaal
Intake politie totaal
Intake brandweer totaal
Intake MKA/RAV totaal

2017 Verdeling in 2017
635.143
100%
346.254
55%
73.476
12%
208.869
33%

2018 Verdeling in 2018
638.949
100%
340.263
53%
56.927
9%
214.181
34%

Intake spoed totaal
Intake politie spoed
Intake spoed brandweer
Intake spoed MKA

328.180
195.981
19.116
113.083

330.804
193.498
20.991
116.315

gem. opnametijd politie
gem. opnametijd brandweer
gem. opnametijd MKA
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand
% overloop politie
% overloop brandweer
% overloop mka
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand

Aantal incidenten
Aantal met inzet

100%
60%
6%
34%

2017
8,0
9,4
9,3

2018
8,4 in seconden
9,9 in seconden
9,8 in seconden

3,3
10,1
3,3

3,8 naar andere discipline
10,6 naar andere discipline
3,6 naar andere discipline

2017
176.285
168.646

100%
58%
6%
35%

2018
142.618
138.923

In de tabel is het totaal opgenomen van alle spoedtelefonie
binnen de GMK Den Haag van de veiligheidsregio’s Haaglanden
en Hollands Midden (Politie, Brandweer, MKA/RAV). 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.

Wat willen wij bereiken (wat verandert er)
Bepalen van de optimale reikwijdte van de
multidisciplinaire intake
Het nieuwe voorstel is om vanuit het perspectief
van de burger te onderzoeken of er in de nabije en
verdere toekomst informatie- en communicatievormen mogelijk zijn waardoor de burger in het
eerste contact wordt geholpen
Vernieuwing netwerk C2000
Implementatie van het nieuwe netwerk in 2019.

Risico’s en afhankelijkheden
Financiële consequenties maatwerkafspraken
met Politie.
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Wat willen wij bereiken
Maatschappelijk
Strategisch doel
effect
Directe toegang
Het bestuur van VRHM heeft de
tot hulp van 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

Burgers in nood
sneller en
efficiënter te
helpen en de
ambulancezorg,
brandweer,
marechaussee en
politie beter te
faciliteren bij
hulpverlening en
bij bestrijding van
crisis en rampen

Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS), een
‘dedicated’ organisatieonderdeel
binnen de politie

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

Ontwikkelen multidisciplinaire
samenwerking

Vernieuwing netwerk C2000

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´
Van 25 naar 10 meldkamerlocaties (2020)
komen. De LMS organiseert, met en voor
de hulpdiensten, een landelijk beheerd,
24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van
maximaal tien operationeel en technisch
met elkaar verbonden meldkamerlocaties
Gericht op het landelijk ontwikkelen van
de multidisciplinaire samenwerking en
taakuitvoering voor de meldkamer van de
toekomst aangaande:
- Multi-intake
- Landelijke functionaliteit
- Multidisciplinaire opschaling
Implementatie van het nieuwe netwerk
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Wat mag het kosten?
De kosten in de begroting 2020 zijn gebaseerd op
de begrote loonsom, inhuur en detachering die als
bezetting naar verwachting in 2020 aanwezig is. Dit
is meer dan tot en met 2019 als formatie in de
lumpsum met de Politie wordt verrekend.
Daarnaast wordt rekening gehouden met een
stelpost voor eventuele maatwerkafspraken over
m.n. IV/ICT-beheer op de meldkamer Den Haag.

Meldkamer Brandweer HM welke dekking gaf voor
de hogere facturering voor het beheer van de rode
meldkamer door de Politie dan de begrote
gemeentelijke bijdragen in de programmabegroting(en). Dit naar aanleiding van de
inwerkingtreding per 2020 van de Landelijke
Meldkamer Samenwerking (LMS).
Voor de bijdrage van de Veiligheidsregio’s (14 mln.)
wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
een deel van de Rijksbijdrage (BDuR) in totaal
overgedragen aan de begroting van JenV. Voor
Hollands Midden betekent dit € 550.000 minder.
Dit is verwerkt in het Programma Brandweer en
Crisisbeheersing. De begrote gemeentelijke
bijdragen voor 2020 voor het Programma
Meldkamer Brandweer HM worden met het
afgesproken indexpercentage (2,52%) verhoogd.

De rijksbijdrage (ad € 31.000) voor de compensatie
voor de niet meer compensabele BTW op de
meldkamer-taken (als gevolg van de
inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s per
1 oktober 2010) wordt vanaf 2020 niet meer op
het Programma Meldkamer Brandweer Hollands
Midden maar op het Programma Brandweer en
Crisisbeheersing verantwoord. Ook vervalt per
2020 de onttrekking aan de bestemmingsreserve

Programma Meldkamer
Brandweer Hollands Midden
(x € 1.000)

Programmabegroting 2019
Lasten

Baten

Programmabegroting 2020

Saldo

Lasten

Baten

Meerjarenraming

Saldo

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

Lasten

1.520

-

1.520

859

-

859

859

859

859

Baten

-

-1.402

-1.402

-

-859

-859

-859

-859

-859

1.520

-1.402

118

859

-859

-

-

-

-

-

-118

-118

-

-

-

-

-

-

1.520

-1.520

-

859

-859

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.520

-1.520

-

859

-859

-

-

-

-

Voor bestemming
Mutatie reserves
Na bestemming
Vennootschapsbelasting
Na belasting
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3. Programma Oranje Kolom
Wettelijke grondslag
Het bestuur van de VRHM 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.7
Uitgangspunten van beleid
De beleidsdoelstellingen voor de periode 2020-2023
zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan. De
betekenis van deze prioriteiten voor de activiteiten
binnen de Oranje Kolom vertonen samenhang met
het traject BZOO, bijvoorbeeld op onderwerpen als
het versterken van zelfredzaamheid en het
versterken van partnerschappen.
De opdracht voor de Oranje Kolom is eveneens
gebaseerd op het Regionaal Crisisplan.
Plaats in de nieuwe organisatie
De ontwikkeling en coördinatie van de
gemeentelijke crisisbeheersing/ bevolkingszorg is
door de gemeenten belegd bij het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing, binnen de VRHM.
De medewerkers van het bureau zijn ook in dienst
van de VRHM. Gelet op de taakinhoudelijke
samenhang en synergie is deze afdeling
ondergebracht bij de sector Risico- en
Crisisbeheersing. De aansturing van deze afdeling
vindt plaats door de Coördinerend Functionaris, die
op basis van wet- en regelgeving, rechtstreeks
verantwoording aflegt aan het bestuur van de
VRHM. Dit betekent dat de afdeling voor de
bedrijfsvoering ondergebracht is binnen de sector
Risico- en Crisisbeheersing, maar niet voor wat
betreft de inhoudelijke aansturing en
verantwoording. De Coördinerend Functionaris is
een zelfstandige functie die niet in een
hiërarchische positie staat ten opzichte van de
Directeur veiligheidsregio/ Regionaal commandant.
Beleidsnotities
- Crisisplan Bevolkingszorg VRHM
- Programma bevolkingszorg 2020-2023, als
onderdeel van het regionaal beleidsplan 20202023
- Prestatiekader Bevolkingszorg 2016

- Werkplan Oranje Kolom 2020
Relevante ontwikkelingen
- Dreiging van extreem geweld en de invloed op de
manier waarop we ons werk voorbereiden en
inrichten.
- Hybride dreigingen (politieke en maatschappelijke
ondermijning), maatschappelijke weerbaarheid
(irt zelfredzaamheid) en digitalisering vragen om
nieuwe expertise en nieuwe vormen van
crisisbeheersing.
- Behoefte bij gemeenten aan meer (realistisch)
oefenen met ondersteuning van BGC
- De trend om de bevolkingszorgprocessen meer en
meer te (sub)regionaliseren vereist meer
coördinatie en regie van de regio.
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.
Gemeenten en BGC hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en
kwantiteit van de gemeentelijke crisisorganisatie.
Gemeenten zullen geïnformeerd worden over de
staat van hun crisisorganisatie om zodoende bij te
kunnen sturen.
Het ambitieniveau op het gebied van
bevolkingszorg maakt integraal onderdeel van het
nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Dit plan
wordt op dit moment opgesteld.
Risico’s en afhankelijkheden
Er is een afhankelijkheid van de mate waarin
gemeente medewerkers beschikbaar kunnen en
willen 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.

7

Bron: Wet Veiligheidsregio’s (art. 7a en 36) en
Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 28, 40 en 41).
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Wat willen wij bereiken
Maatschappelijk effect
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 en kunnen
maatschappelijke onrust doen
beperken.

Wat gaan wij ervoor doen
Prestaties

Strategisch doel

Operationeel doel

Deze hulpverlening is
informatie gestuurd, risicoen omgevingsgericht

Een (sub)regionale
hulpverleningsorganisatie
die opgeleid, geoefend en
ervaren is om de
bevolkingszorgprocessen
communicatie, publieke
zorg, ondersteuning,
omgevingszorg en nafase zo
efficiënt en effectief mogelijk
uit te voeren

Uitvoeren jaarlijks werkplan
Bevolkingszorg plus het opstellen en
uitvoeren van het programma
bevolkingszorg 2020-2023
Afronding peerreviews en monitoren
prestatiekader Bevolkingszorg en het
ontwikkelen van een nieuwe wijze van
meten en monitoren.
Jaarlijks opleidings- en oefenprogramma
voor bevolkingszorgfunctionarissen
Actualisering Planvorming
Certificering van
bevolkingszorgfunctionarissen
(vakbekwaamheid vergroten)
Verstrekken piketvergoedingen
- Sectie Bevolkingszorg
- Informatiemanager BT
- Informatiecoördinator TBZ
- Crisiscommunicatie
- Onderhoud OOV-Alert
- Onderhoud Crisisapp
- Landelijke afdracht Vakbekwaamheid
- Samenwerking en het onderhouden
van contacten met MOV-ers

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
Opstellen van een nieuw plan van aanpak
voor crisiscommunicatie in het eerste uur.
Afstemming met afdeling risico- en
crisisbeheersing over overdracht van
taken en samenwerking over risico- en
crisiscommunicatie.

Wat mag het kosten?

trainen en oefenen van de teams bevolkingszorg
en het alarmsysteem worden gefinancierd uit de
gemeentelijke bijdragen. 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 2020.
Ten aanzien van de kosten en dekking voor de
Oranje Kolom wordt de gedragslijn van 2019
gecontinueerd. De reguliere kosten van het
bureau, de gemeentelijke piketten, het opleiden,

Programma Oranje Kolom

Programmabegroting 2019

Saldo 2021

Saldo 2022

Saldo 2023

580

-

580

615

-

615

615

615

615

Baten

-

-660

-660

-

-675

-675

-675

-675

-675

580

-660

-80

615

-675

-60

-60

-60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580

-660

-80

615

-675

-60

-60

-60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580

-660

-80

615

-675

-60

-60

-60

Voor bestemming
Mutatie reserves
Na bestemming
Vennootschapsbelasting
Na belasting

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Meerjarenraming

Lasten

(x € 1.000)

Lasten

Programmabegroting 2020
Saldo
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4. Overzicht Overhead
Wettelijke grondslag
Als gevolg van het wijzigingsbesluit van het BBV
2016 dient overhead zichtbaar gemaakt te worden,
echter niet op de programma’s maar als onderdeel
van het programmaplan.8 De programma’s
bevatten daardoor alleen de primaire kosten, en
laten dus een saldo zien. In het Overzicht baten en
lasten komen alle financiële gegevens bij elkaar.
Door het apart opnemen van overhead winnen
begroting en verantwoording aan transparantie en
kan beter worden gestuurd op de bedrijfsvoering.

•
•

Uitgangspunten van beleid
De definitie van overhead omvat naast alle
loonkosten van de 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 in dit
overzicht moeten worden opgenomen:
- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en organisatie
- Inkoop
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorziening en automatisering
PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)
- Managementondersteuning primair proces

Ambitieniveau
De VRHM streeft ernaar zoveel mogelijk aan te
sluiten op de landelijk gemiddelde overhead voor
veiligheidsregio’s.

Notitie Rente (Cie. BBV, juli 2016)
Notitie Verbonden Partijen (Cie. BBV, oktober 2016)

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 vanaf
2019 geleid tot dit nieuwe overzicht van de
overhead, met daarbij de vergelijkende
kengetallen.

Overzicht Overhead
Overhead naar categorie

2019

(x € 1.000)

2020

2021

2022

185

189

189

145

145

Salarissen (overhead)

7.547

9.074

8.917

8.824

8.788

Overige personeelskosten

1.780

1.694

1.694

1.694

1.694

ICT (overhead)

1.231

1.708

1.688

1.635

1.621

Overig overhead

633

525

525

518

506

Totaal Overhead

11.376

13.190

13.013

12.816

12.754

Kengetallen
Overhead als % totale begroting VRHM
24,0%
23,0%

22,9% 22,6%
22,3% 22,2%

22,4%

22,0%
21,0%

20,2%

20,0%
19,0%

Beleidsnotities
• Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
•
•

(x € 1.000)
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
Documentaire informatievoorziening
Facilitaire zaken en Huisvesting
Financiën, Toezicht en Controle
Informatievoorziening en automatisering
Inkoop, aanbesteding en contractmanagement
Interne en externe communicatie
Leidinggevenden primair proces en MO
Personeel en organisatie
Totaal Overhead
8

18,0%
2018

Notitie Overhead (Cie. BBV, april 2016)
Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV (maart 2016)

Overhead naar organisatieonderdeel

2019
200
169
1.409
673
2.063
266
336
2.766
3.494
11.376

2023

Huisvesting (kantoor)

2020
371
144
1.304
795
2.654
274
435
3.534
3.680
13.190

2021
377
146
1.304
803
2.645
274
435
3.539
3.489
13.013

2019

2020

2022
377
151
1.254
809
2.593
274
435
3.556
3.366
12.816

2021

2022

2023

2023
377
151
1.237
810
2.583
274
435
3.560
3.325
12.754

Bron: BBV (art. 1)
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5. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Wettelijke grondslag
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen:
- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en
mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of
kan beschikken om niet begrote kosten te
dekken, en
- Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffen en die van materiële betekenis kunnen
zijn in relatie tot de financiële positie. 9
Uitgangspunten van beleid
Risicomanagement is erop 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 er op gericht 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 als 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
2016-2018 is de omvang van de Algemene reserve
bepaald op ruim € 0,9 miljoen Deze norm
betekent, dat het 90% zeker is dat de financiële
gevolgen van de geïnventariseerde risico’s met dit
bedrag kunnen worden afgedekt. Het
weerstandsvermogen kende daardoor een
normratio van 1,0, hetgeen volgens onderstaande
waarderingstabel kan worden aangemerkt als
voldoende.
Waardering

Ratio
Betekenis
weerstandsvermogen
A
> 2.0
Uitstekend
B
1.4-2.0
Ruim voldoende
C
1.0-1.4
Voldoende
D
0.8-1.0
Matig
E
0.6-0.8
Onvoldoende
F
< 0.6
Ruim onvoldoende
Waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door
Naris/Universiteit Twente)

9

Beleidsnotities
- Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM,
2017
- Nota Reserves 2017-2018
Ambitieniveau
De aan de Gemeenschappelijke Regeling
deelnemende gemeenten staan er garant voor dat
de 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
Het directieteam van BHM heeft in de vergadering
van 26 april 2016 besloten tot het uitvoeren van
een risico-inventarisatie en -analyse op het gebied
van de interne beheersing van de organisatie van
de VRHM.
Dit is ook een doelstelling van het Korpsbeleidsplan
BHM 2016-2018/2019: ‘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’.
De uitkomsten van de risicoanalyse zijn vertaald in
deze paragraaf. Het benodigd
weerstandsvermogen was input voor de
actualisatie van de Nota Reserves 2017-2018. Deze
Nota zal voor de nieuwe beleidsplanperiode 20192023 van BHM in 2019 worden bijgesteld met het
oog op het nieuwe kostenniveau en de daarmee
samenhangende bedrijfsvoering risico’s voor de
periode 2019-2023. Het verwachte verloop van de
algemene reserve vanaf 2019 verdient extra
aandacht. Ultimo 2018 bedraagt de algemene
reserve € 0,92 miljoen, maar wordt in de
resultaatbestemming 2018 voorgesteld om een
tegenvaller € 0,2 miljoen hieruit te onttrekken. In
de begroting 2019 was eerder al opgenomen dat
het financiële nadeel van € 0,4 miljoen vanwege
het uitstel van de ingebruikname van de kazerne
Leiden Noord eveneens ten laste van de algemene

Bron: BBV (art. 11)
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reserve zal worden gebracht. Deze ontwikkeling
heeft een negatieve invloed op de financiële
positie van de VRHM.
Beheersing van (financiële) risico’s
De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen
afgesloten voor aansprakelijkheid, ongevallen
personeel, schade aan opstallen, inventarissen en
materieel, voldoet hiervoor premie en kent per
schade een beperkt eigen risico. 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.
Als de verwachte impact van het risico naar
verhouding erg klein is, kiest de VRHM er voor het
risico te accepteren. Als dat risico zich dan
voordoet, draagt VRHM de gevolgen zelf.
Weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit (x € 1 mln.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene Reserve
Onvoorzien
Totaal weerstandscapaciteit

0,92
0,92

0,92
0,92

0,72
0,72

0,31
0,31

0,31
0,31

0,31
0,31

Op basis van de ingevoerde risico’s is eind 2016 een
integrale risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij is in
samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel
opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met
behulp van workshops waarbij gebruik is gemaakt
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
R135
Financiële gevolgen
Kans 10,00% incidenten
Max. Fin. Gevolg
1.000.000
R39
Toetreding
Kans 10,00% marktpartijen
Max. Fin. Gevolg
1.000.000
R116
Verwerving van
Kans 50,00% niet-functionele
Max. Fin. Gevolg bedrijfsmiddelen
250.000
R80
Geen of dubbel
Kans 10,00% onderhoud aan
Max. Fin. Gevolg installaties
100.000

van een softwareprogramma waarmee risico's
systematisch in kaart kunnen worden gebracht en
beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 133
risico's in beeld gebracht. Op basis van deze 133
risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Uit het
resultaat van de uitgevoerde risicosimulatie
(Monte-Carlosimulatie) volgt dat het voor 90%
(norm NARIS) zeker is dat alle risico’s kunnen
worden afgedekt met een bedrag van € 917.322,Risico’s uit 2016 zijn ook voor 2018 als vigerend en
actueel beoordeeld. Mede hierom en vanwege de
reorganisatie in 2018 is besloten om eerst in
september 2019 een nieuwe risico-inventarisatie te
houden. Deze sluit dan beter aan op de nieuwe
organisatie en kan zo geïntegreerd worden in de
nieuwe nota’s reserves en voorzieningen welke
beoogd is om eind 2019 aan het Bestuur voor te
leggen.
In onderstaand overzicht worden alleen de 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.

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

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. Als 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.

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.
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Ratio Weerstandsvermogen
Het actuele weerstandsvermogen, dat wil zeggen de verhouding tussen de (belangrijkste) risico’s
(gekwantificeerd) en de beschikbare weerstandscapaciteit, voldeed voor 2018 en 2019 precies aan de normratio
van 1,00. Echter, van het resultaat 2018 zal € 0,2 miljoen in 2019 ten laste gebracht worden van de algemene
reserve. De niet gerealiseerde besparing van € 0,4 miljoen vanwege de vertraging bij de nieuwbouw LeidenNoord zal voor 2020 ten laste gebracht worden van de Algemene reserve (en deels van de reserve Taakstelling
Cebeon). Als gevolg daarvan daalt het weerstandsvermogen m.i.v. 2020 onder de normratio. De Algemene
reserve zal bij de komende resultaatbestemmingen prioritair worden aangevuld tot het normale niveau vanuit:
1.
Positieve rekeningresultaten; en/of
Ratio Weerstandsvermogen
2.
Eventuele vrijval uit een of meer bestemmingsreserves.
Ratio weerstandsvermogen
(x € 1 mln.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Weerstandvermogen

1,00

1,00

0,78

0,34

0,34

0,34

1,00

1,00
0,78
0,34

0,34 0,34

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kengetallen financiële positie
Kengetallen financiële positie
Netto Schuldquote
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

2018
37%
37%
17%
-0,2%

2019
37%
37%
20%
0,0%

2020
65%
65%
11%
0,0%

Bovenstaande kengetallen zijn voor een goed inzicht
in de houdbaarheid van de financiën verplicht
gesteld. Deze gegevens moeten in verband worden
gezien met de geprognosticeerde balans.
Netto Schuldquote

81%

79%

2018

2022
79%
79%
8%
0,0%

2023
79%
79%
7%
0,0%

De kengetallen laten vooral het effect zien van de
toename van de langlopende leningen (en de rente
daarop) als gevolg van de grote voorgenomen
investeringen. Het beeld dat uit de grafische
voorstellingen ontstaat, is dat VRHM de komende
jaren financiële druk zal ervaren. Deze negatieve
trend zal de komende periode beheerst moeten
worden en zal nauwkeurig gemonitord worden.

79%

65%
37%

2021
81%
81%
8%
0,0%

37%

2019

2020

2021

2022

2023

Solvabiliteitsratio

20%
17%
11%
8%

8%

7%

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Specifieke risico’s
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Het Regionaal Beleidsplan 2020-2023
ontbreekt als input voor de
Programmabegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023. Eventuele
financiële consequenties voor nieuw beleid
zijn dus nog onbekend en niet meegenomen in
de berekening van het benodigd kostenniveau
2020-2023.
Cao Gemeenten 2019, 2020 e.v.
De huidige Cao Gemeenten, van 1 mei 2017,
liep af op 1 januari 2019. De onderhandelingen
over de volgende cao zijn na 1 november 2018
begonnen. De VNG wil een cao afspreken voor
één jaar, en de afspraken beperken tot een
salarisverhoging en de uitwerking van de
harmonisatie van verlof. Dit met het oog op de
inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari
2020.
Als indicatie van andere cao’s.
Rijksambtenaren; per 1 juli 2018 gingen de
salarissen voor rijksambtenaren met 3 %
omhoog, per 1 januari 2019 kreeg men er 450
euro bruto eenmalig bij, per 1 juli 2019 komt
er 2% bij en per 1 januari 2020 weer 2%. In
totaal telt dat op tot 7% de komende
anderhalf jaar. De Cao gaat in per 1 januari
2018 en loopt tot 1 juli 2020.
Politie; per 1 juli 2018 worden de salarissen
verhoogd met 3%, per 1 juli 2019 met 2% en
per 1 juli 2020 met 2,7%. De opbouw van de
eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2019
verhoogd naar 8,33%. Per 1 januari 2018 en 1
januari 2019 ontvangen alle medewerkers een
eenmalige bruto uitkering van € 400. Dus een
salarisverhoging van 8% en twee keer een
eenmalige bruto uitkering van €400 over een
looptijd van drie jaar, van 1 januari 2018 tot en
met 31 december 2020.

De Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra) en het
brandweerpersoneel
Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd.
Het civiele arbeidsrecht wordt van toepassing
op de arbeidsrelatie tussen de ambtenaar en

de overheidswerkgever (tweezijdige
arbeidsovereenkomst, aanstellings- en
ontslagrecht uit het civiele arbeidsrecht,
privaatrechtelijke rechtsbescherming i.p.v. de
bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en
beroep). Daarnaast wordt de Wet cao van
toepassing en wordt het huidige
Ambtenarenwet (Aw) vervangen door de
Ambtenarenwet 2017 (Aw 2017). De
ambtelijke status verdwijnt niet.
Het personeel van de veiligheidsregio’s,
waaronder brandweervrijwilligers, valt onder
het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding
van de implementatie van de Wnra is gebleken
dat de situatie binnen de veiligheidsregio’s
behoorlijk complex is. Dat is vanwege de
verscheidenheid aan groepen medewerkers en
de verschillende
arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen
gelden. De inwerkingtreding van de Wnra voor
personeel van veiligheidsregio’s is uitgesteld
met één jaar, dus tot 1 januari 2021.
Er is onderzoek10 verricht naar de rechtspositie
van brandweervrijwilligers in relatie tot
Europese- en internationale regelgeving. Het
onderzoeksverslag schetst een weerbarstig
perspectief voor de huidige rechtspositie van
de brandweervrijwilliger. Er wordt kort gezegd
geconcludeerd dat er een reëel risico bestaat
dat elementen in de rechtspositie van de
brandweervrijwilligers in strijd zijn met de
normen uit Europese en internationale
regelgeving en jurisprudentie van het
Europese hof. De onderzoekers achten het
waarschijnlijk dat vrijwilligers moeten worden
aangemerkt als deeltijdwerkers die recht
hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als
de beroepsbrandweer (beloning, doorbetaling
bij ziekte, zwangerschap, vakantie met behoud
van loon en pensioen).
In het komende vervolgtraject zal gekeken
worden naar welke structurele oplossing
passend is en recht doet aan de positie van
brandweervrijwilligers. De minister verwacht
de Kamer begin 2019 te informeren over het
vervolgtraject.

10

Rechtspositie brandweervrijwilligers in het kader van
Europees- en internationaalrechtelijke regels. Pels Rijcken
& Drooglever Fortuijn, November 2018.
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Effect eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen
patiënt door RAV HM (NZa)
De VRHM wordt geconfronteerd met een
eenzijdige wijziging van de vergoeding afhijsen
patiënt door RAV HM. Vanaf 2015 is de RAV
HM slechts bereid om jaarlijks € 66.000 i.p.v.
ongeveer € 132.000 te vergoeden, het bedrag
wat zij sinds 2015 van de NZa krijgt als
vergoeding voor afhijsen van patiënten.
De RAV HM heeft toegezegd om met een
notitie in deze te komen. De verwachting is
dat in het DB van 7 februari c.q. het AB van 21
februari 2019 deze notitie kan worden
geagendeerd.
Vertraging nieuwbouw brandweerkazerne
Leiden Noord/ sluiting brandweerkazernes
Leiderdorp en Oegstgeest
In de vergadering van 13 november 2014 heeft
het Algemeen Bestuur besloten in te stemmen
met de nieuwbouw van de brandweerkazerne
Leiden Noord en de koop (appartementsrecht)
te laten plaatsvinden door de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Koop van de beoogde
locatie (perceel met opstallen, Schipholweg
130 te Leiden) van PostNL Real Estate en
realisatie door een bouwcombinatie van Du

Prie Bouw & Ontwikkeling en Boele & Van
Eesteren van de brandweerkazerne als
onderdeel van een appartementencomplex
blijkt echter een ingewikkeld en langdurig
proces.
Toentertijd werd nog uitgegaan van een
ingebruikname in 2018. Het oorspronkelijke
plan is uitgebreid met een hybride deel in de
kazerne om ook de vrijwilligers een werkplek
te bieden en een mobiliteitswerkplaats. Het
bestemmingsplan is gewijzigd en staat voor
belanghebbenden de geëigende
bezwaarprocedures open. Er wordt nu
uitgegaan van een ingebruikname niet eerder
dan in 2021.
Elk jaar vertraging ‘kost’ de VRHM het niet
kunnen realiseren van een besparing, in de
business case begroot op jaarlijks € 436.500.
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6. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Wettelijke grondslag
De paragraaf over het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste:
a. Het beleidskader;
b. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c. De vertaling in de begroting.11
Uitgangspunten van beleid
- Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) 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 de actualisering van het MJOP.
- De kazernes komen zoveel mogelijk in eigendom.
Beleidsnotities
- MJOP en Jaarplan onderhoud
- Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)
Ambitieniveau
De VRHM is sterk afhankelijk van de inzet van haar huisvesting en materieel. Uitval is onacceptabel. Het is
daarom noodzakelijk om het risico van uitval te beperken door garanties en zekerheden in te bouwen. Eén van
de zekerheden ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten van objecten.
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.
Brandweerkazernes
Het AB heeft in op 7 december 2017 besloten dat, gezien de specifieke situering en aansturing van het
vastgoed binnen een groot aantal gemeenten, het wenselijk is om te komen tot één regionale integrale
verantwoordelijkheid voor het vastgoed van de VRHM. Deze integrale verantwoordelijkheid kan gerealiseerd
worden zowel in een huur- als in een eigendomssituatie. De integrale vastgoed- verantwoordelijkheid bij
eigendom wordt verkregen door overdracht van vastgoed van gemeenten aan de VRHM. Deze kan ook
gerealiseerd worden met het handhaven van eigendom bij de gemeente waarin de integrale property en
facilitaire verantwoordelijkheid overgaat naar de VRHM. Dit kan in een zogenaamde triple net overeenkomst,
een overeenkomst waarin huurder alle eigenaarslasten en verplichtingen op zich neemt in ruil voor een lagere
huursom, of een variant daarop waarbij de verhuurder de ruimte in cascostaat aan de VRHM verhuurt.
Het principe van alleen huur van
brandweerkazernes is losgelaten. Op basis van lokale omstandigheden kan zowel koop als huur van
brandweerkazernes een oplossing zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente. Op basis hiervan
kan gekozen worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een huurovereenkomst op basis van
cascohuur.
De regionaal commandant heeft opdracht gekregen om op basis van de bestuurlijke richting betreffende ‘Koop
versus Huur van ‘
brandweerkazernes met gemeenten in overleg te treden om te komen tot koop of cascohuur van de kazernes.
Hierin wordt ook nadere besluitvorming over brandweerkazernes met een terugkoopdatum in 2018 (en verder)
meegenomen.

11

Bron: BBV (art. 12)
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Nieuwbouw Leiden-Noord
Naar verwachting wordt de nieuwbouw Leiden Noord door de gemeente Leiden in de begrotingsperiode 2020 2023 opgeleverd. De voertuigstalling (Loods) aan de Gooimeerlaan 25 wordt afgestoten en de huur voor de
brandweerkazernes Leiden Noord (huidig), Leiderdorp en Oegstgeest worden opgezegd.
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 ook twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren. In de
servicekosten van het GMK is een component begrepen voor het uitvoeren van het planmatig groot
onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de voorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van
toekomstige lasten groot onderhoud.
Na de verhuizing van het GMK naar ‘De Yp’ is er nog geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven. Dit is
afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Transitieakkoord (2019). Momenteel wordt met
het ministerie van J&V overleg gevoerd omtrent de bijdrage van de mede te dragen meerjarige lasten van de
“oude” GMK-locatie aan de Rooseveltlaan 4a.
Kapitaalgoederen voor onderhoud
De volgende categorieën van kapitaalgoederen zijn voor de VRHM van belang:
- Huisvesting: gebouwen, werkplaatsen en het oefencentrum.
- Mobiliteit: repressieve voertuigen, bepakking, containers, vaartuigen en overige voertuigen.
- Persoonlijke functionele uitrusting (PFU): bluspakken, ademlucht en verbindingsmiddelen.
Huisvesting valt sinds 01/09/18 onder de verantwoordelijkheid van de sector Bedrijfsvoering. Mobiliteit en PFU
valt onder de verantwoordelijkheid van de sector Brandweerzorg.
Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen
Dagelijks onderhoud aan kazernes en werkplaatsen wordt in eigen beheer gedaan. Onderhoud aan gebouw
gebonden installaties wordt uitgevoerd door derden evenals het onderhoud aan bouwkundige delen van het
gebouw.
Onderhoud door externe partijen en groot onderhoud eigendomspanden
Voor groot onderhoud aan gebouwen en wettelijke keuringen maken we gebruik van vakkundige externe
partijen.
Voor de kazernes zijn standaard onderhoudsplannen vastgesteld verdeeld naar de indeling groot, middel en
klein. Deze plannen en indeling worden ook gebruikt voor de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. In
2018 is een schouw per eigendomslocatie worden uitgevoerd. Deze schouw zal iedere vier à vijf jaar opnieuw
worden uitgevoerd. Deze schouw review zal leiden tot een scherpere onderbouwing van de plannen en
voorziening groot onderhoud.
De VRHM heeft een aantal panden en andere objecten in eigendom:

Locatie

Eigendomsvorm

Brandweerkazernes
Verbouwingen kazernes

Object

12 locaties per 1/1/2019
Diversen

Volledig eigendomi
Verbouwing aan pand derdenii

Voormalige GMK
Parkeerterrein

Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a

Economisch eigendom
Volledig eigendom

Crisisruimte ROT
Crisisruimte RBT

Leiden, Rooseveltstraat 4a
Leiden, Rooseveltstraat 4a

Verbouwing aan pand derden
Verbouwing aan pand derden

Loods
ROB

Leiden, Gooimeerlaan 25
Waddinxveen, Noordeinde 48

Opstal
Opstal
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Wat mag het kosten
Onderhoudslasten (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Huisvesting

1.056

1.117

1.117

1.104

1.104

Mobiliteit

1.117

1.117

1.117

1.117

1.117

292

292

292

292

292

2.465

2.526

2.526

2.513

2.513

Persoonlijke functionele uitrusting
Totaal
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7. Paragraaf Financiering
Wettelijke grondslag
In deze paragraaf 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. 12
Uitgangspunten van beleid
Het Financieel Statuut vormt het kader voor het
uitvoeren van de treasuryfunctie onder de
voorwaarden:
- gelden worden uitgezet bij het Ministerie van
Financiën (MvF) op grond van de Regelgeving
Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
- het aantrekken van leningen geschiedt door een
offerte aan te vragen bij tenminste het MvF en
één of meerdere financiële instellingen.

Renterisicobeheer
Renterisicobeheer op schulden omvat het
beperken van de invloed van rentewijzigingen op
de financiële resultaten van VRHM.
Renterisiconorm
Het renterisico aangaande de renterisiconorm
heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld
(looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat wij
binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm
(20%) blijven. Dit monitoren wij blijvend. Indien
overschrijding dreigt, passen wij de investeringsplanning aan.
Rentevisie
Kapitaalmarkt
Geldmarkt
Renterisiconorm (x € 1.000)
Exploitatiebegroting
Risiconorm ( %)
Renterisiconorm
Renteherzieningen

Beleidsnotities
- Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
- Notitie Rente (Cie. BBV, juli 2016)
- Uitvoeringsregeling financiering decentrale
overheden
- Financieel Statuut VRHM
Ambitieniveau
Kortlopende geldleningen kunnen tegen een lager
rentepercentage worden aangetrokken dan
langlopende geldleningen. Het streven is om tot
het maximum van de kasgeldlimiet de
liquiditeitsbehoefte met kortlopende leningen in te
vullen.
Relevante ontwikkelingen
- Deze paragraaf geeft met ingang van 2018
inzicht te geven in de rentelasten, het
renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe
rente aan investeringen en taakvelden wordt
toegerekend.
- Na een lange periode van rentedaling wordt voor
de komende jaren een (licht) gestegen
rentepercentage voor leningen verwacht.

12

Aflossingen (bestaand)

2019
2,20%
1,00%

2020
2,50%
1,20%

2021
2,90%
1,50%

2022
3,40%
1,90%

2023
3,50%
2,00%

2019

2020

2021

2022

2023

56.426

57.696

57.453

57.343

57.343

20%

20%

20%

20%

20%

11.285

11.539

11.491

11.469

11.469

-

-

-

-

-

7.354

3.909

4.107

896

896

Aflossingen MIP

199

2.065

2.685

3.115

3.422

Renterisico
Ruimte onder
renterisiconorm

7.552

5.974

6.792

4.012

4.318

3.733

5.565

4.698

7.457

7.150

Kasgeldlimiet
Om het renterisico van schulden (rentetypische
looptijd 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%). In de onderstaande tabel is de limiet voor
VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.
Kasgeldlimiet (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

56.426

57.696

57.453

57.343

57.343

Toegestane kasgeldlimiet

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

Toegestane kasgeldlimiet (€)

4.627

4.731

4.711

4.702

4.702

Omvang begroting op 01/01

Bron: BBV (art. 13)
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Stand geldleningen
Uit onderstaande tabel blijkt de stand van onze
leningenportefeuille en welke prijs wij door de
jaren heen hiervoor betalen. Vooral de grote
investering in de kazerne Leiden Noord is zichtbaar
en ook het effect daarvan, de sterke rentestijging
vanaf 2020.

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

Stand geldleningen
(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

19.137

14.027

27.983

33.821

33.864

-7.552

-5.974

-6.792

-4.012

-4.318

2.442

19.930

12.630

4.055

4.870

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

14.027

27.983

33.821

33.864

34.416

468

801

922

969

1.033

1,67%

1,85%

1,80%

1,93%

2,07%

Laagste rente

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

0,28%

Hoogste rente

3,99%

3,99%

3,99%

3,99%

3,99%

Renteschema (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

Financieringssaldo 01-01
(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal boekwaarde activa

27.957

43.403

51.137

50.102

49.933

Opgenomen langlopende
leningen

11.783

7.875

3.768

2.871

1.975

Aan te trekken leningen (MIP)

6.600

22.000

14.000

2.500

3.500

Eigen financieringsmiddelen

6.358

5.421

4.774

4.637

4.593

Totaal financieringsmiddelen

24.741

35.295

22.541

10.008

10.068

Geraamd financieringstekort
resp. overschot

3.216

8.108

28.596

40.094

39.865

2018
484

2019
468

2020
801

2021
922

2022
969

2023
1.033

484

468

801

922

969

1.033

484

468

801

922

969

1.033

484
484
-

468
468
-

801
801
-

922
922
-

969
969
-

1.033
1.033
-

De behoefte aan inzicht in de kosten per taakveld en de behoefte om de wijze van verantwoorden van rente in
de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er 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
2016, is hier sprake van een verplichting. In het bovenstaand schema is uiteen gezet hoe de rentetoerekening
in VRHM is vormgegeven.
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8. Paragraaf Bedrijfsvoering
Wettelijke grondslag
Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken
en de beleidsvoornemens ten aanzien van de
bedrijfsvoering. (Bron: BBV, art. 14)

Kengetallen
Apparaatskosten (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Huisvesting (kantoor)

185

189

189

145

145

Huisvesting (primair)

6.190

6.247

6.167

5.804

5.760

Subtotaal

Uitgangspunten van beleid
In het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023
worden/zijn de ontwikkelingen voor
brandweerzorg en crisisbeheersing opgenomen.
Deze ontwikkelingen sluiten aan op de
ontwikkelingen die de brandweer en de
veiligheidsregio hebben gerealiseerd sinds de
oprichting in 2011, mede op basis van het eerdere
regionaal beleidsplan 2016-2019 en het
korpsbeleidsplan 2016-2019 (met een jaar
verlengd in verband met de reorganisatie in 2018).

Salarislasten (primair)
Salarissen (overhead)

6.375

6.436

6.356

5.949

5.905

24.714

24.464

24.560

24.653

24.685

7.547

9.074

8.917

8.824

8.788

32.261

33.538

33.477

33.477

33.474

Overige personeelskosten

1.780

1.694

1.694

1.694

1.694

ICT (overhead)

1.231

1.708

1.688

1.635

1.621

633

525

525

518

506

42.280

43.901

43.739

43.272

43.199

Subtotaal

Overig overhead
Totaal

Apparaatskosten per inwoner (€)
Apparaatskosten

Externe inhuur (x € 1.000)
Totale loonsom

2019

2020

2021

2022

2023

53,74

55,27

55,06

54,47

54,38

2019

2020

2021

2022

2023

32.638

33.638

33.577

33.577

33.574

Inhuur
Inhuur (financieel gemaakte formatie)

Beleidsnotities
- Nieuw op te stellen Regionaal Beleidsplan VRHM
2020-2023
- Het Organisatieplan VRHM samen verder stelt de
organisatie in staat om de ontwikkelingen en
ambities in het nieuwe regionaal beleidsplan
2020-2023 te faciliteren.
- Visie op interne communicatie
- Communicatiebeleidsplan 2016-2018
Ambitieniveau
De VRHM streeft ernaar tegen zo laag mogelijke
kosten zo dienstbaar mogelijk te zijn aan haar
primaire processen. Om dat zo goed mogelijk te
doen ontwikkelt Bedrijfsvoering zich verder tot
business partner van de organisatie. 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
- Visie- en missievorming sector Bedrijfsvoering
- Leiderschapsontwikkeling
- Digitaal werken
- Businesscase Huur vs Koop kazernes
- CO2-neutraal
- Doorontwikkeling inkoopfunctie en duurzaam
inkopen
- Doorontwikkeling projecten en processen

2023

-

100

100

100

100

Inhuur (knelpunten in de bezetting)

259

200

200

200

200

Inhuur (extra capaciteit)

104

129

129

129

129

-

-

-

-

-
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429

429

429

429

1,11%

1,27%

1,28%

1,28%

1,28%

Inhuur (projecten)
Totaal inhuur
Totaal

Indicator

Norm

2016

Verzuimpercentage*

-

4.2%

2017

2018

Instroom*

-

7

9

17

Instroom (vrijwilligers)

-

67

65

59

Uitstroom*

-

10

22

15

Uitstroom (vrijwilligers)

-

77

92

60

Medewerkerstevredenheid

-

6,9

# Deelnemers MTO
* beroeps en kantoorpersoneel

-

948

2,17% 4,95%

Indicator
Facturen en declaraties
< 30 dagen betaald (%)

Norm

2016

2017

2018

100%

89,4%

90%

71%

Indicator

2016

2017

2018

2019

BIG-score

1.5

1.6

2.0

2,0

Norm Informatiebeveiligingsbenchmark is vanaf 2020 standaard
niveau 3 voor alle systemen. In 2018 t/m het eerste kwartaal
2019 is geen BIG-score berekend en betreft het een ingeschat
realisatiecijfer. In april 2019 wordt een nieuwe BIG-score
berekend, hetgeen nog niet in deze begroting is meegenomen.
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9. Overzicht van baten lasten in de begroting en de toelichting
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
Onderstaande samenvatting van de grondslagen
waarop de ramingen zijn gebaseerd, is bedoeld als
leidraad voor een juiste interpretatie van de
financiële overzichten. Deze grondslagen zijn
onderdeel van het Financieel Statuut van de VRHM
en worden overeenkomstig toegepast.
- De waardering van de materiële vaste activa is op
historische kostprijs/aanschafprijs, verminderd
met afschrijvingen en specifieke subsidies of
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;
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 2020 de
meerjarenramingen en de indicatie van de
rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per
1 januari 2018;
De begroting en de meerjarenramingen zijn
gebaseerd op bestaand beleid. Nieuw beleid
wordt afzonderlijk gespecificeerd;
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 meest
recente beschikking opgenomen;
Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

Inwonerbijdrage per programma
In onderstaand tabel zijn de totalen van de inwonerbijdragen per programma en per inwoner gepresenteerd. In
bijlage 2 worden de facturatiegegevens per gemeente gepresenteerd.
Gemeentelijke bijdragen per programma

Begroting

(x € 1.000)

2018

Brandweer en Crisisbeheersing

2021

2022

2023

44.837

47.832

48.484

48.484

48.484

1.340

1.371

859

859

859

859

581

594

609

609

609

609

44.786

46.802

49.301

49.952

49.952

49.952

786.818

786.818

794.360

794.360

794.360

794.360

56,92

59,48

62,06

62,88

62,88

62,88

Oranje Kolom

Aantal inwoners VRHM

2020

42.865

Meldkamer BHM

Totaal

2019

Meerjarenraming

Bijdrage per inwoner

Ontwikkelingen rijksbijdrage (BDUR)
De mutaties in de rijksbijdrage (BDUR) zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op de BDUR-beschikking van
het MvJ&V van 3 december 2018.
Rijksbijdrage (BDUR) per programma
(x € 1.000)
Brandweer en Crisisbeheersing

Begroting
2018

2019

Meerjarenraming
2020

2021

2022

2023

6.394

6.494

6.033

6.040

6.039

6.039

Meldkamer BHM

31

31

-

-

-

-

Oranje Kolom

66

66

66

66

66

66

6.491

6.591

6.099

6.106

6.105

6.105

Totaal
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Overzicht van de lasten per taakveld en van de algemene dekkingsmiddelen
Onderstaande tabel laat het totaal van de lasten en baten per programma zien, gespecificeerd naar taakveld. Uit de
tabel is ook af te lezen wat het exploitatieresultaat vóór resultaatbestemming is en welk beroep wij doen op onze
reservepositie om de incidentele lasten te dekken.
Overzicht baten en lasten
(x € 1.000)

Programmabegroting 2019
Taakveld

Lasten

Baten

Programmabegroting 2020

Saldo

Lasten

Baten

Meerjarenraming
Saldo
2021

Saldo

Saldo
2022

Saldo
2023

LASTEN
Programma Brandweer en Crisisbeheersing
Bestuur

0.1

168

168

50

50

50

50

50

Treasury

0.5

550

550

801

801

922

969

1.033

Onvoorzien

0.8

69

69

-

-

-

-

-

Crisisbeheersing en brandweer

1.1

41.925

41.925

41.942

41.942

41.755

41.795

41.794

Openbare orde en veiligheid

1.2

188

188

188

188

188

188

188

Wonen en bouwen

8.3

50

50

50

50

50

50

50

42.950

43.032

43.032

42.965

43.053

43.115

1.520

859

859

859

859

859

1.520

859

859

859

859

859

580

615

615

615

615

615

580

615

615

615

615

615

11.376

13.190

13.190

13.013

12.816

12.754

Totaal Prog. Brandweer en Crisisbeheers.

42.950

-

-

Programma Meldkamer BHM
Crisisbeheersing en brandweer

1.1

Totaal Programma Meldkamer BHM

1.520
1.520

-

-

Programma Oranje Kolom
Crisisbeheersing en brandweer

1.1

Totaal Programma Oranje Kolom

580
580

-

-

Overzicht Overhead
Overhead

0.4

11.376

Totaal Overzicht Overhead

11.376

-

11.376

13.190

-

13.190

13.013

12.816

12.754

TOTAAL LASTEN

56.426

-

56.426

57.696

-

57.696

57.453

57.343

57.343

BATEN
Algemene dekkingsmiddelen
Gemeentelijke bijdrage

1.1

-46.680

-46.680

-49.108

-49.108

-49.759

-49.759

-49.759

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis

1.2

-188

-188

-193

-193

-193

-193

-193

Rijksbijdrage (BDUR)

1.1

-6.591

-6.591

-6.099

-6.099

-6.106

-6.105

-6.105

Bijdragen van derden

1.1

-2.122

-2.122

-1.545

-1.545

-1.137

-1.137

-1.137

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-

-55.581

-55.581

-

-56.945

-56.945

-57.195

-57.193

-57.193

TOTAAL BATEN

-

-55.581

-55.581

-

-56.945

-56.945

-57.195

-57.193

-57.193

56.426

57.696

Resultaat voor bestemming

-55.581

845

-56.945

752

258

150

150

Mutaties reserves Brandweer

0.10

-727

-727

-752

-752

-258

-150

-150

Mutaties reserves Meldkamer HM

0.10

-118

-118

-

-

-

-

-

-56.426

-

-57.696

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat na bestemming

56.426

VPB
Resultaat na belasting

57.696

56.426

-56.426

-

57.696

-57.696
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Overzicht per taakveld, 2020
Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

0.5

Treasury

0.10

Mutaties reserves

Totaal Bestuur en ondersteuning
Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Totaal Veiligheid
Volkshuisvesting, ruimt.ord en sted.vernieuwing

8.3

Wonen en bouwen

Totaal Volkshuisvesting, ruimt.ord en sted.vern.

Baten

50.000

-

13.189.980

-

801.000

-

-

-751.500

14.040.980

-751.500

43.417.020

-56.752.100

187.900

-192.600

43.604.920

-56.944.700

50.300

-

50.300

-

57.696.200

-57.696.200

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 baten en lasten
(x € 1.000)

Taakveld Programma

Begroting
2019

Meerjarenraming
2020

2021

2020

2023

Incidentele lasten en projectkosten
Uitstel realisatie kazerne Leiden Noord

1.1

BRW en CB

436

437

-

-

-

Samenwerken loont

1.1

BRW en CB

165

100

108

-

-

Detachering personeel

0.4

BRW en CB

-

65

-

-

-

Nieuwe brandweerconcepten

1.1

BRW en CB

125

-

-

-

-

Incidentele lasten Meldkamer BHM

1.1

BRW en CB

118

150

150

150

150

844

752

258

150

150

Totaal Incidentele lasten
Dekking uit reserves
Algemene Reserve

0.10

BRW en CB

-

-407

-

-

-

Reserve Samenwerken loont

0.10

BRW en CB

-165

-100

-108

-

-

Reserve Flankerend beleid

0.10

BRW en CB

-

-65

-

-

-

Reserve Garantie 1e tranche efficiency

0.10

BRW en CB

-437

-30

-

-

-

Reserve Nieuwe brandweerconcepten

0.10

BRW en CB

-125

-

-

-

-

Reserve Meldkamer Hollands Midden

0.10

GMK

-118

-

-

-

-

Reserve resterende exploitatielasten MKHM

0.10

BRW en CB

-

-150

-150

-150

-150

-844

-752

-258

-150

-150

-

-

-

-

-

Totaal Dekking uit reserves

Saldo Incidentele baten en lasten

Overzicht van structurele onttrekkingen uit reserves
Er zijn met ingang van 2017 geen structurele onttrekkingen meer aan de reserves.
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10. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
Algemeen
De financiële positie van VRHM staat onder druk. De
begroting 2020 is weliswaar sluitend, maar de
begrote algemene reserve 2020 in relatie tot de
geïnventariseerde risico’s is met 0,3 te laag om te
kunnen voldoen aan de norm van 1,0 uit de
waarderingstabel die geldt voor het
weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door
Naris/Universiteit Twente). De financiële gevolgen
van de gedegen geïnventariseerde risico’s zijn in 2016
en ultimo 2018 ingeschat op 0,92 miljoen. Eind 2019
volgt een nieuwe financiële inventarisatie van de
risico’s. Het verdient aanbeveling om toekomstige
financiële meevallers vanuit het
jaarrekeningenresultaat aan te wenden om de
algemene reserve weer op peil te krijgen.

uitgestelde investeringen zijn om die reden in de
begroting 2020 zo realistisch als mogelijk
meegenomen. Het is echter aan te bevelen om de
komende jaren eventuele onderuitputting van de
begrote kapitaallasten te doteren aan een nieuw te
vormen egalisatiereserve kapitaallasten. In de
toekomst wordt het in dat geval met een voldoende
niveau van deze egalisatiereserve kapitaallasten beter
mogelijk om toe te werken naar een vast bedrag voor
kapitaallasten in de meerjarige begroting. De hoogte
van de kapitaallasten is immers afhankelijk van de
gerealiseerde investeringen en kunnen nogal
fluctueren. Door het instellen van een
egalisatiereserve kapitaallasten en te doteren op een
voldoende niveau kunnen geplande investeringen
doorgaan zonder een verhoging van de gemeentelijke
bijdrage.

De vorming van een egalisatiereserve kapitaallasten
in verband met het opvangen van fluctuaties in de
jaarlijkse investeringen kon door de bezuinigingen
van de afgelopen jaren niet worden gevormd. Eerder
Investeringen

Categorie investering (x € 1.000):
Huisvesting
Mobiliteit
Bepakking
PFU
Informatiemanagement
Totale investeringen

2019
1.400
426
98
518
2.442

2020
6.155
5.419
300
6.161
1.895
19.930

2021
6.900
4.870
300
165
395
12.630

2022
3.720
300
35
4.055

2023
4.140
300
330
100
4.870

In bovenstaande tabel is goed zichtbaar dat er ten opzichte vanaf 2020 fors meer geïnvesteerd dient te worden. De
ontwikkeling van de jaarlijkse kapitaallasten 2019 t/m 2023 stijgen hierdoor van jaarlijks 3,2 miljoen naar 6,1 miljoen
i.v.m. uitgestelde investeringen in het kader van jarenlange bezuinigingen die zijn doorgevoerd.
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
De indexering van de gemeentelijke bijdragen is voor 2020 vastgesteld op 2,52% t.o.v. 2019 (+€ 1.179.418) conform
werkgroep Financiële Kaderstelling (WGFK). Daarnaast zal in het kader van de reparatie reële loonkostenstijging
2017 en 2018 een bedrag ter grootte van het geraamde begrotingstekort in 2020 (= € 844.000,-) worden aangevuld
conform voorstel bestuurlijke delegatie WGKF en Bestuur VRHM. Een bedrag van € 150.000,- voor
bluswatervoorziening is conform het besluit van het AB op 29 november 2018 toegevoegd. Een bedrag van €
325.000,- voor de digitale transformatie is vooralsnog meegenomen en zal in juni 2019 ter goedkeuring aan het AB
worden voorgelegd. De totale gemeentelijke bijdrage 2020 komt daarmee op € 49.300.720.
Voor 2021 komt de gemeentelijke bijdrage te liggen op het niveau van € 49.952.037,- Hierbij is rekening gehouden
met de exogene ontwikkelingen (= het wegvallen van OMS-inkomsten en voor de bijdrage aan de Nationale
Reddingsvloot) en de verdere structurele compensatie van de reële loonkostenontwikkeling 2017 en 2018 van €
844.000,- tot het niveau van € 1.100.000,- conform voorstel delegatie WGFK en het Bestuur VRHM.
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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.
Balansprognose (per 31-12)
(x € 1.000)
Vaste Schulden
Netto schulden < één jaar
Overlopende passiva

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

-14.027

-27.983

-33.821

-33.864

-34.416

-5.081

-5.081

-5.081

-5.081

-5.081

-887

-887

-887

-887

-887

-5.537

-4.493

-3.742

-3.483

-3.333

Voorzieningen

-821

-928

-1.032

-1.154

-1.260

Exploitatiesaldo

-844

-752

-258

-150

-150

Materiële Vaste Activa

27.957

43.403

51.137

50.102

49.933

Uitzettingen < één jaar

-2.403

-4.923

-7.960

-7.127

-6.449

858

858

858

858

858

Eigen Vermogen

Overige vord. Publiek
Liquide Middelen
Overlopende Activa
Resultaat

2

2

2

2

2

783

783

783

783

783

-

-

-

-

-

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
(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 worden geactiveerd
Baten uit bijdragen van overheden, de EU 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

Meerjarenraming

2019
-844
2.781
62
-2.442
-

2020
-752
4.484
146
-19.930
-

2021
-258
4.897
128
-12.630
-

2022
-150
5.089
128
-4.055
-

2023
-150
5.039
128
-4.870
-

-444

-16.052

-7.864

1.012

147
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Stand en verloop van reserves en voorzieningen
Reserves behoren tot het eigen vermogen. Stortingen
en onttrekkingen gebeuren bij resultaatbestemming
door het AB, na vaststelling van de jaarstukken. De
voorziene onttrekkingen dienen als autorisatie door
het AB voor maximale bestedingen.
Hierna worden per reserve de beginstand, verloop en
de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december
2023. 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. Hierin zijn ook
eventuele plafonds, limieten e.d. opgenomen. De
Nota Reserves 2017-2018 is inmiddels verlengd tot en
met 2019.
In het overzicht van de bestemmingsreserve is het
jaarrekeningresultaat 2018 verwerkt als onttrekking
aan de algemene reserve en dotatie aan de nieuw te
vormen (1-jarige) bestemmingsreserve compensatie
boekwaardeverlies MKHM in 2019.
In 2017 is een voorziening dubieuze debiteuren
ingesteld in verband met de vermoedelijk oninbare
vorderingen 2015, 2016, 2017 en 2018.
Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd
vermogen. De VRHM kent de voorziening groot
onderhoud brandweerkazernes. In 2018 is een
schouw gehouden en is bepaald dat gedurende 21
jaar jaarlijks € 44.000 gedoteerd wordt om daarmee
voor de komende jaren de kosten voor grootschalig
onderhoud te kunnen dekken.
Met ingang van 2019 is een Voorziening Tweede
Loopbaanbeleid bezwarende functies ingesteld (AB
28-06-2018). De jaarlijkse dotatie aan deze
voorziening bedraagt € 83.750 en wordt gedekt uit de
reguliere exploitatie.
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Algemene reserve

Meerjarenraming

Begroting
2018

PB +/-

917.322

-

( x 1.0 0 0 )

Saldo per 1 januari

Real. 2018

-

Begroting/
realisatie

Bestemmingsreserves

2018
63.957
614.872
141.636
1.018.610
715.000

Multiteam/LCMS
Samenwerken loont
Kwaliteitsprojecten
Maatwerkregeling FLO
Flankerend beleid
Taakstelling Cebeon
Versnelde
14.768
organisatieopbouw
Nieuwe
250.000
brandweerconcepten
Meldkamer HM(=MBHM) 2.478.334

2019

PB +/-

917.322

-

2020
-199.621

PB +/-26.768
-100.000
-112.668
-

Real. 2017
(saldo) Real. 2018
-27.000
-159.836
-4.404

-65.000

-81.810
-248.955

-125.000
-117.930

-155.427

2019
36.957
455.036
137.232
936.800
466.045

PB +/-

Real. 2019

2021

PB +/-

2022

PB +/-

2023

310.746

-

310.746

-

310.746

-165.000
-436.500

2020
36.957
290.036
137.232
936.800
29.545

PB +/-100.000
-65.000
-29.545

2021
36.957
190.036
137.232
871.800
-

PB +/-108.154
-

2022
36.957
81.882
137.232
871.800
-

PB +/-

2023
36.957
81.882
137.232
871.800
-

14.768

-

14.768

-

14.768

-

14.768

-

14.768

250.000

-125.000

125.000

-

125.000

-

125.000

-

125.000

2.322.907

-117.930

-2.322.907

Resterende expl. Lasten
MKHM
Compensatie
boekwaardeverlies GMK
HM
Totaal Reserves
5.297.177

-406.955

Meerjarenraming

Begroting
BW201801, AB 2806-2018

717.701

PB +/-

2.204.977

-150.000 2.054.977

-150.000 1.904.977

-150.000

1.754.977

-2.322.907 3.775.315

-344.545 3.430.770

-258.154 3.172.616

-150.000

3.022.616

-482.366

-248.955

-428.477

-65.000

4.619.745

-844.430

PB = Programmabegroting.
Voorzieningen
( x 1.0 0 0 )

Groot onderhoud
TweedeLoopbaanbeleid
Totaal Voorzieningen

Begroting

Begroting
2018

+/+

-/-

776.731

62.000

-62.000

776.731

62.000

-62.000

44.088

Meerjarenraming

2019

+/+

820.819

62.000

-62.000

820.819

83.750
145.750

-62.000

-/ -

23.104

2020

+/+

-/-

2021

+/+

2022

+/+

843.923

44.088

-23.454

864.557

44.088

-6.303

902.342

44.088

-21.233

925.197

83.750
927.673

83.750
127.838

167.500
-23.454 1.032.057

83.750
127.838

-6.303

251.250
1.153.592

83.750
127.838

-21.233

335.000
1.260.197

-/ -

-/ -

2023
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: Te factureren gemeentelijke bijdragen; per programma en totaal
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BIJLAGE 2: Begrippen en afkortingen
Afkorting/
Begrip

Betekenis

MBHM

Meldkamer Brandweer Hollands Midden

25kV / CLU+
AB

25kV Spanningstester/ Complete Lijnuitschakeling
Algemeen Bestuur VRHM

MDI

Multidisciplinaire intake

MDNCW

Multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch Werken

MDOP

AGT

Multidisciplinaire Operationele Planvorming

Ambtelijk Governance Team

MDOTO

Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

MIP

Meerjareninvesteringsplan

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

MKA HL

Meldkamer Ambulance Haaglanden

BGC

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

MOV

Medewerker Openbare Veiligheid

BHM

Brandweer Hollands Midden

MPL

Meetplanleider

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

MSP

Materieel Spreidingsplan

BZOO

Bevolkingszorg op Orde 2.0

OIV

Operationele informatievoorziening

CAB

Change Advisory Board

OK

Oranje Kolom (programma)

Cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst

OPI

Operationele prestatie-indicator

CBS

Centraal bureau voor de statistiek

OTO

Opleiden Trainen en Oefenen

Cebeon
norm

OV

Sector Operationele Voorbereiding

OvD

Officier van Dienst

OWV

Operationele woordvoering

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

PDCA

Plan-Do-Check-Act (Deming Circle)

CVD

Commandant van Dienst

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

DB

Dagelijks Bestuur VRHM

PPMO

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

DB VD

Dagelijks Bestuur Veiligheidsdirectie

PV

Planvorming

DBK

Digitale Bereikbaarheidskaart

PvA
RAV

Plan van Aanpak
Regionale Ambulance Voorziening

DIV

Documentaire Informatievoorziening

RB

Sector Risicobeheersing

DMS
EMU-saldo

RBC

Raad van Brandweercommandanten

RBT

Regionaal Beleidsteam

RCC

Regionaal Commando Centrum

RDOG
RI&E

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Risico-Inventarisatie & Evaluatie

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

RIS

Route Informatiesysteem

FB

Functioneel Beheer (onderdeel van IM)

ROT

Regionaal Operationeel Team

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

RTIC

Realtime Intelligence Center

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio
Gemeenschappelijke Meldkamer

RV

Redvoertuig

SLA

Service Level Agreement

STH

Specialisme Technische Hulpverlening

Taakvelden

Eenheden waarin programma’s zijn onderverdeeld

TAS

Tankautospuit

TCO

Team Collegiale Ondersteuning

USAR

Urban Search and Rescue

Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen

VB

Veiligheidsbureau (programma)

ICT
IFV

Informatie- en Communicatie Technologie
Instituut Fysieke Veiligheid

VBK

Vakbekwaamheid

VD

Veiligheidsdirectie

IM

Afd. Informatiemanagement

VenJ

(Ministerie/Minister van) Veiligheid en Justitie

KC

Kenniscentrum

VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

KLMO

Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

KVT

Kazerne Volgorde Tabel

WbP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

LK

Landelijk kader samenvoegen meldkamer

WO

Waterongevallenvoertuig

Landelijke Meldkamerorganisatie

WVD

Waarschuwings- en verkenningsdienst

Multi Actueel Beeld

Wvr

Wet veiligheidsregio’s

GMK
GMK-MKB
HO

Gemeenschappelijke meldkamer-Meldkamer
Brandweer
Hoofdenoverleg

HOVD

Hoofd Officier van Dienst

IB

Sector Incidentbestrijding

IBGS

LMO
MAB
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BIJLAGE 3: Investeringen VRHM 2019-2023
De komende jaren is veel van het materiaal aan noodzakelijke vervanging toe. Ook wordt geïnvesteerd in
huisvesting, mobiliteit, bepakking, PFU en informatiemanagement. Hierbij wordt gestreefd naar standaardisatie,
duurzame inzetbaarheid en eenheid van optreden. Autorisatie van de investeringen vindt plaats door middel van
vaststelling van de programmabegroting en -wijziging, dit in overeenstemming met de BBV-wetgeving. In het
nieuwe Meerjaren Investeringsplanning (MIP) zijn de volgende investeringen voor 2019 t/m 2023 opgenomen:

Categorie investering (x € 1.000):
Huisvesting
Mobiliteit
Bepakking
PFU
Informatiemanagement
Totale investeringen

2019
1.400
426
300
98
518
2.742

2020
6.155
5.419
300
6.161
1.895
19.930

2021
6.900
4.870
300
165
395
12.630

2022
3.720
300
35
4.055

2023
4.140
300
330
100
4.870
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BIJLAGE 4: HET SAMENWERKINGSVERBAND VRHM
Het samenwerkingsverband VRHM
VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten
in de regio Hollands Midden krachtens de Wet
gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd
2015). 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.

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.
De missie van de VRHM luidt:
De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de
multidisciplinaire
voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing in
de regio.

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
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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!
Beleidsplan, Risicoprofiel, Crisisplan
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke
planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn: het
Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Crisisplan.
Het Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft
wat de Veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg
dat is. In het Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wvr) zijn
de te behalen operationele prestaties beschreven op
het terrein van de brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening, politiezorg en bevolkingszorg in het
kader van crisisbeheersing. Het Beleidsplan dient
mede gebaseerd te zijn op het Risicoprofiel. Tot slot
wordt in het Crisisplan (art. 16 Wvr) beschreven hoe
de generieke crisisorganisatie eruitziet en wie wat
doet tijdens rampen en crises.
VRHM heeft een Regionaal Beleidsplan 2016-2019
Gericht verder! opgesteld op basis van de evaluatie
van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015, de
Risicoprofiel

Beleidsplan

Crisisplan

uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 20162019 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 informatie gestuurd 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. Het
Beleidsplan is afgestemd met de gemeenteraden,
crisispartners en omliggende Veiligheidsregio’s en is
door het AB vastgesteld op 31 maart 2016. In 2018 is
het nieuwe regionaal risicoprofiel opgesteld. Dit zal
worden vastgesteld in 2019.
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 de 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 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 de gemeenten vormen tezamen de
Veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de
directeur VRHM. De Veiligheidsdirectie is volgens de
Gemeenschappelijke Regeling, verantwoordelijk voor
de multidisciplinaire crisisbeheersing en adviseert het
Bestuur hierover.
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.
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In het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 zijn drie
beleidsprioriteiten benoemd:
• Informatie gestuurd werken;

• Risicogericht werken;
• Omgevingsgericht (net)werken.
In de verantwoording van het programma Brandweer
komen deze thema´s terug.
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Zienswijzen gemeenten op ontwerp-Programmabegroting 2020 VRHM
1

Gemeente

Zienswijze

Alphen aan den Rijn

1. De Raad merkt op dat met de begroting 2020 de trend van een dalende deelnamersbijdrage voor gemeente Alphen aan den Rijn wordt
doorbroken, voornamelijk doordat de loonkossten en daarmee samenhangende werkgeverslasten stijgen.
2. De Raad geeft aan dat het regionale risicoprofiel een eerste inzicht geeft in de koers die in het integraal beleidsplan 2020-2023 zal worden
vastgelegd. De Raad kijkt uit naar dit beleidsplan zodat uiteindelijk de inhoud daarvan leidend kan zijn voor de financiële besluitvorming
daaromtrent.

Reactie van DB op

3. De Raad constateert dat een dalende trend van het weerstandsvermogen wordt verwacht.
4. De Raad stelt vast dat de begroting 2020 stijgt met € 2.49 miljoen i.v.m. een indexering van € 1,18 miljoen, een loonkostencompensatie van
€ 0,84 miljoen, een bijdrage van € 0,33 miljoen voor digitale transformatie en een bedrag van € 0,15 miljoen voor een pilot
bluswatervoorzieningen.
5. De Raad roept op voor blijvende aandacht voor een efficiënte bedrijfsvoering, omdat de loonkostenkostenontwikkelingen en andere
ontwikkelingen het kostenniveau zullen blijven beïnvloeden.
2

Bodegraven-Reeuwijk

Geen zienswijze

3

Gouda

1. De raad stemt in met de programmabegroting 2020 VRHM.
2. De Raad is teleurgesteld dat het onderwerp digitale transformatie niet als separaat voorstel ter besluitvorming is voorgelegd.
3. De Raad is tevens teleurgesteld dat het bedrag van € 385.600 voor het jaar 2021 als gevolg van exogene ontwikkelingen niet is
meegenomen in de gesprekken over de financiële kaderstelling. Inbreng van dergelijke bedragen dient zorgvuldiger te geschieden. Mocht zich
een vergelijkbare situatie voordoen, dan zal dit gevolgen hebben voor de besluitvorming t.a.v. de programmabegrotingen in die jaren.

4

Hillegom

De raad stemt in met de ontwerpbegroting voor 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

5

Kaag en Braassem

Geen zienswijze

6

Katwijk

Geen zienswijze

7

Krimpenerwaard

1. De Raad roept de VRHM op om garantiebanen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking conform de opgelegde verplichting
van het Rijk voor overheidsinstellingen groter dan 25 medewerk)st)ers. Voor 2026 moeten 125.000 garantiebanen zijn gerealiseerd. Om dit te
kunnen berekenen wordt verwezen naar de rekentool van de VNG: https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-enpersoneelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten/nieuws/wet-banenafspraak-hoeveel-banen-moet-je-als-organisatie
2. De Raad roept op tot meer transparantie. Onder andere m.b.t. de berekening vd hoogte van de gemeentelijke bijdragen middels aansluiting
bij de berekening van de Cebeonnorm. Verdere uitwerking hiervan kan volgens de Raad plaatsvinden middels een multidisciplinaire
werkgroep met professionals vanuit de gemeenten en de VRHM.
3. De Raad sluit zich aan bij de conclusies van de gemeente Leiderdorp.

8

Leiden

1. De raad gaat niet akkoord met het begrootte budget voor digitalisering á € 325.000 en de verhoogde gemeentebijdrage die daarvan het
gevolg is. De raad verzoekt de VRHM eerst beter inzichtelijk te maken welke activiteiten in het kader van de digitale transformatie worden
uitgevoerd en welke producten worden opgeleverd voor dit budget.

Overzicht zienswijzen gemeenten PB2020 VRHM.xlsx

zienswijzen wordt
voorbereid

9

Gemeente

Zienswijze

Leiderdorp

1. De Raad stemt in met de koers t.a.v. de mogelijke risico's (klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en cybersecrurity) en de rode
draden zoals beschreven binnen het taakveld (multidiciplinaire) risico- en crisisbeheersing.
2. De Raad pleit voor een begroting, opgebouwd t.b.v. het geformuleerde beleid. Het beleid bepaalt de financiën en niet andersom. De Raad
is voorstander van het specificeren vd door de VRHM daadwerkelijk te leveren producten en dat producten, prestaties en middeleninzet
worden uitgewerkt en transparant financieel worden onderbouwd.

Reactie van DB op

3. De Raad stelt vast dat de VRHM de transparantie van zowel verantwoordings- als stuurinformatie wil verbeteren, maar dat dit tegelijkertijd
in schril contrast staat met de financiële maatregelen. Het gaat hierbij om een extra budgetbedrag ter waarde van € 0,84 miljoen voor 2020 en
€ 1,1 miljoen structureel vanaf 2021. Dit is nogal onverwachts richting de gemeentes gekomen. Ook de uitleg dat een structureel tekort werd
opgevangen door incidentele onderschrijdingen, stemt de Raad niet gerust. Er zijn blijkbaar plannen niet uitgevoerd welke in eerdere
begrotingen waren opgenomen.
4. De raad roept het DB op om vóór oktober 2019 een plan van aanpak op te stellen en te distribueren over hoe de transparante P&C-cyclus
alsnog te bewerkstelligen.
5. Bij dreigende tekorten doet VRHM vanaf heden direct melding aan de eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling.
4. De Raad roept het DB op om met een reactie te komen hoe én wanneer er actie wordt ondernomen om de trend te keren van het dalende
aantal uitrukken binnen 9 minuten na prioriteit-I meldingen.
5. De Raad verzoekt het Bestuur van de VRHM om met hen in gesprek te gaan over de PvA, de begroting en het beleid van de VRHM.
10 Lisse

Geen zienswijze

11 Nieuwkoop

Geen zienswijze

12 Noordwijk

De raad stemt in met de ontwep programmabegroting 2020 van de VRHM en de meerjarenraming 2021-2023.

13 Oegstgeest

1. De raad roept het DB op om vóór oktober 2019 een plan van aanpak op te stellen en te distribueren over hoe de transparante P&C-cyclus
alsnog te bewerkstelligen.
2. Bij dreigende tekorten doet VRHM vanaf heden direct melding aan de eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling.

14 Teylingen

Geen zienswijze

15 Voorschoten

1. De raad verzoekt (ook in volgende begrotingen) om meer inzicht in de opbrengst van digitale transformatie voor wat betreft efficiëntie en
effectiviteit.
2. Het nieuwe regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 moet geraliseerd kunnen worden in de huidige begroting en ramingen.
3. De Raad roept op dat de VRHM vóór oktober een PvA opstelt en te distribueren over hoe een integrale P&C-cyclus is te bewerkstelligen.

16 Waddinxveen

1. De Raad stelt vast dat de begroting 2020 niet conform is aan de indexeringssystematiek van de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen (FKGR) en dat het negatieve resultaat uit de algemene reserve wordt geput. De Raad verzoekt om de
indexeringssystematiek van de FKGR i/d toekomst leidend te laten zijn en om overschrijdingen tijdig te melden.
2. De Raad roept de VRHM op om de weerstandscapaciteit op korte termijn te verbeteren binnen de mogelijkheden van de begroting, omdat
deze anders ver onder het gewenste niveau komt.
3. De Raad brengt haar zorgen over over de dalende trend bij de opkomst van de brandweer.
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Gemeente
17 Zoeterwoude

Zienswijze

Reactie van DB op

1. De Raad stelt vast dat de gemeentelijke bijdrage stijgt t.o.v. 2019. De Raad stemt in met een hogere bijdrage a.g.v. toegepaste indexering
van personele lasten t.o.v. reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018.
2. De Raad stemt niet in met de hogere bijdrage a.g.v. de beleidsontwikkeling digitale transformatie.
3. De Raad stelt vast dat er al enige tijd wordt aangekondigd dat een transparante P&C cyclus wordt opgezet die een verbrede sturing op de
realisatie van de plannen en planningen mogelijk moet maken.
4. De Raad is van mening dat de VRHM vanaf heden direct melding doet aan de eigenaren van de GR i.g.v. dreigende overschrijdingen en
onderschrijdingen. Voorkomen dient te worden dat gemeenten onverwachts voor verhoging van de gemeentelijke bijdragen komen te staan.

18 Zuidplas

Geen zienswijze

Overzicht zienswijzen gemeenten PB2020 VRHM.xlsx
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1. Samenvatting voorstel
Jaarlijks legt de VRHM, door middel van een Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-verslag van de
archivaris van Leiden en Omstreken, verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur over het gevoerde
informatie- en archiefbeleid. Dit jaar is dit verslag voor het eerst opgesteld. VRHM scoort in 2018 in
het KPI-verslag oranje/oranje.
De verbeterpunten, die vermeld staan in het KPI-verslag, worden uitgewerkt in een Informatie
Beheers Plan (IBP) 2019-2023.

2. Algemeen
Onderwerp:

KPI-verslag en IBP 20192023

Opgesteld door:

Afgestemd met:

Bedrijfsvoering
Informatiemanagement
A. Koppenol,
M. Riemens en
M. Matla
Directie Team

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

27 juni 2019

B.3

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

C. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
Kennis te nemen van het KPI-verslag 2018, opgesteld door de archiefinspectie van Erfgoed
Leiden e.o. en de hierin opgenomen verbeterpunten;
2.
In te stemmen met het Informatiebeheersplan (IBP) 2019-2023 “De Kapstok, waarin o.a. ook
de verbeterpunten uit het KPI-verslag 2018 zijn opgenomen;
4.
Het KPI-verslag en het IBP 2019-2023 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten.

4. Toelichting
Het toezicht op het archief- en informatiebeheer bij VRHM is op grond van artikel 40, Archiefwet
1995, en artikel 10 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 belegd bij de
gemeentearchivaris van Leiden en Omstreken.
Het KPI-verslag wordt jaarlijks opgesteld door de archiefinspectie van Erfgoed Leiden e.o. in opdracht
van de archivaris.
Door middel van het KPI-verslag legt de VRHM verantwoording af over het informatie- en
archiefbeheer en wordt dit getoetst op 10 wettelijke uitgangspunten. Momenteel zijn we “OranjeOranje” gekleurd.

Het Dagelijks Bestuur van VRHM (DB) is als zorgdrager, conform artikel 41 van de Archiefwet 1995,
bestuurlijk verantwoordelijk voor de informatiehuishouding van de VRHM.
Artikel 9 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 bepaalt dat het DB
tenminste eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan het AB over hetgeen het heeft verricht ter uitvoering
van de zorg voor archiefbescheiden.
Het KPI-verslag geldt ook als informatiebron voor de externe toezichthouder (de Gedeputeerde
Staten) bij de uitoefening van haar toezichttaak. Na vaststelling door het DB zal het verslag met het
besluit van worden teruggekoppeld ter verantwoording aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Het Informatiebeheersplan (IBP) "De Kapstok" is bedoeld om als basis te dienen.
In het IBP staat beschreven hoe we informatiebeheer binnen VRHM willen vormgeven, hoe we
informatie gaan beheren en wie de verantwoordelijken zijn binnen dit proces. Als bijlage van het IBP
bieden we een planning aan hoe de verbeteringen worden opgepakt en wanneer de verbeterpunten
zijn afgerond. In hoofdstuk 6 Implementatie is dit overzicht inzichtelijk verwerkt per hoofdvraag.

5. Kader
Het KPI-verslag stelt de kaders op die van toepassing zijn in de archiefwet en het archiefbesluit.
Het IBP levert kaders op en geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en het beheren/gebruik
van informatie binnen de VRHM. Het doel is om de kwaliteit en het gebruik van informatie samen op
orde te krijgen en te houden door jaarlijkse evaluaties. Hierdoor kunnen we gezamenlijk meer grip
krijgen op de processen en de daarbij behorende informatie.

6. Implementatie en communicatie
In het KPI-verslag zijn de resultaten opgesomd en hieronder zijn deze resultaten de te
ondernemen acties in een realistisch tijdschema weergegeven.
Niet elke hoofdvraag is van toepassing op de VRHM.
Hoofdvraag

Deelvragen

Verbeterpunten

Termijn KPI

1.Lokale regelgeving

- Besluit Informatiebeheer

Aanpassen m.b.t. de nieuwe organisatie

Q4 2019 – Q1

2.Interne kwaliteitszorg en

- Kwaliteitssysteem

Inrichten en toepassen van een intern

Q2 en Q3

kwaliteitssysteem (KIDO)

2019

Aanvullen van het reeds bestaande

Q3 2019 – Q2

context, toegankelijkheid en

samenhangend overzicht van

2020

duurzaamheid analoge en

archiefbescheiden met informatie uit de

digitale archiefbescheiden

overige applicaties

2020
toezicht
3.Ordening, authenticiteit,

4.Digitale archiefbescheiden

- Geordend overzicht

- Metadataschema

Vastleggen TMLO VRHM

Q1 – Q3 2019

- Invoering digitaal en

Implementeren zaaksysteem advies en

Q2 – Q4 2019

zaakgericht werken

toezicht RCB

- Invoering digitaal en

Implementeren zaaksysteem advies en

Q3 2019 – Q4

zaakgericht werken

toezicht RCB

2020

- Digitale beheeromgeving.

Toetsen op beheersbaarheid volgens

Q3 – Q4 2019

KIDO cyclus
5. Vernietiging, vervanging

- Vernietiging analoge

Wegwerken achterstanden in en

Q1 2020 – Q1

en vervreemding

archiefbescheiden

vernietiging fysieke archieven op

2021

archiefbescheiden

kazernes
- Vernietigen digitale

Verwijdering en vernietiging van digitale

Q2 2019 tot

archiefbescheiden.

archiefbescheiden inrichten per applicatie

Q2 2023
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en opnemen in vernietigings- en
verantwoordingsprocedure.
6. Overbrenging

- Overbrenging

Zorgen voor vervroegde overbrenging

archiefbescheiden

archiefbescheiden

van archief Regionale brandweer

Afgehandeld

Hollands Midden over de periode 20032010.
7. Archiefbewaarplaatsen,

- Archiefruimten

archiefruimten en e-depots

Ruimten opheffen als archiefruimten en

Q2 2021

leegmaken. Wanneer men de ruimten
toch willen gebruiken voor het plaatsen
van archiefbescheiden zullen deze
moeten voldoen aan de eisen die de
Archiefwet stelt
Archiefbewaarplaats van

Aanpassen ramen in depottoren niet

Leiden

noodzakelijk

E depot

Verder ontwikkelen en inrichten van een E-

Voor ELO
Voor ELO

depotvoorziening door Erfgoed Leiden
8. Terbeschikkingstelling

Openbaarheidseisen

van naar archief-

Archiefwet

Voor ELO

bewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden
9. Rampen, calamiteiten

Calamiteitenplan

.

en veiligheid

archiefruimten

in gebruik zijnde archiefruimten.

Vaststellen calamiteitenplan voor alle

Ontruimingsplan en CHV-

Aanvullen wanneer er depotruimten extern

plan archiefbewaarplaatsen

bijkomen Erfgoed Leiden

Q2 2019
Voor ELO

van Leiden
10.Middelen en mensen

Archiefzorg en -beheer

Informatie-en archiefbeheertaak bij

Q2 2019 – Q4

medewerkers op vak afdelingen borgen,

2023

zorgen voor voldoende capaciteit en
kennis.

Communicatie:
Na de besluitvorming in het AB wordt het IBP geïmplementeerd.

7. Bijlagen
1. KPI-verslag van Erfgoed Leiden en Omstreken
2. Het Informatiebeheersplan (IBP) 2019-2023 “De Kapstok”

8. Historie besluitvorming
DB VRHM 6 juni 2019: conform voorstel.
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INFORMATIE
BEHEERS
PLAN
“De kapstok”

INFORMATIEBEHEERSPLAN 2019 - 2023
"Van DIV naar Informatiebeheer. Van registrator naar adviseur en
toezichthouder" – het kapstokdocument

Datum:
Auteurs:

14 februari 2019
Alexander Koppenol, Mike Matla, Marijn Riemens
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1 Managementsamenvatting
Iedereen wil dat informatie snel en eenvoudig vindbaar is. Dit kan alleen als we de informatie op een
eenduidige manier beheren in de juiste systemen.
Informatiebeheer is belegd binnen de afdeling Informatiemanagement met de functies
Informatiebeheerder en adviseur Informatiebeheer, maar de verantwoordelijkheid voor de processen
ligt bij de integrale managers. De medewerkers Informatiebeheer gaan de afdelingen van VRHM
helpen in het beheer van hun informatie. Het archiefbeheer (na afronding van het proces) is belegd bij
Informatiebeheer.
De organisatie moet zich er van bewust worden wat informatiebeheer inhoudt. Informatiebeheer gaat
op eenvoudige wijze zorgen voor die bewustwording.
Dit overkoepelende Informatiebeheersplan is een basisdocument en bedoeld als “kapstok”. Met de
sectoren en de afdelingen worden eigen Informatie Beheers Plannen ontwikkelt gaandeweg de
overgang naar het digitaliseren.
De Informatie Beheersplannen worden gemaakt en beheerd door de medewerkers Informatiebeheer.
De uitwerking van de Plannen per sector en afdeling is zowel voor de integrale managers1 als met de
medewerkers van essentieel belang en daarom doen we dit samen. De VeRA2 wordt het
uitgangspunt. De VeRA geeft kaders en richtlijnen mee om informatie optimaal in te richten
gerelateerd aan de benodigde metadata, bewaartermijnen, besluiten, richtlijnen, leidraden en
handreikingen.
De belangrijkste aanbeveling om dit plan werkend te krijgen is dat goed informatiebeheer bij het
postproces begint vanaf de binnenkomst van documenten (ongeacht de vorm) het ontstaan van
nieuwe documenten en de verzending ervan.

1 In dit document hanteren we de term ‘integrale manager’ ook waar integrale afdelingsmanager wordt bedoeld.
2 Veiligheidsregio’s Referentie Architectuur: Samenhang in informatievoorziening.
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2 Inleiding
Dit document is het overkoepelende Informatiebeheersplan (hierna IBP).

2.1 Doel
Dit document is bedoeld om als “kapstok”-document te fungeren voor de afdelings-IBP. Dit
overkoepelende plan levert de kaders voor de werkzaamheden van de medewerkers
Informatiebeheer, maar geeft ook duidelijkheid over de rol van de andere afdelingen in het beheren
van informatie.

2.2 Aanleiding
De aanleidingen voor dit plan zijn:
- Noodzaak in verband met toenemende digitalisering;
- Het team Documentaire Informatie Verzorging (DIV) per 3 september 2018 is opgeheven en
als onderdeel van afdeling IM als (adviseur) informatiebeheer(der) is ondergebracht;
- Noodzaak tot positionering;
- De uitvoerende taken van het voormalige team DIV worden overgedragen aan de
organisatie. Het daadwerkelijk registreren en archiveren van zaken en documenten wordt bij
de procesverantwoordelijken binnen de VRHM gelegd;
- In het KPI-verslag (de archivaris van de gemeente Leiden, opgesteld door de
archiefinspecteur van de gemeente Leiden) is de stand van zaken met betrekking tot de
informatiehuishouding van VRHM vertaald in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit
verslag wordt in juni 2019 aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM (zie 4.2
toezicht).

2.3 Scope van dit Informatiebeheersplan
Dit overkoepelende-IBP beperkt zich tot het vakgebied informatiebeheer. Het is daarbij van belang
om de raakvlakken met de teams binnen IM en de afdelingen van de VRHM goed in kaart te brengen.
Informatiebeheer is een onderdeel van de PIOFACH-taken. De “I- taak” is net als de andere
PIOFACH-taken belegd bij de integrale managers.
Buiten scope:
Dit overkoepelende-IBP gaat niet over de taken die bij de afdelingen zijn belegd (het registreren en
archiveren, alsmede het verzenden van documenten). Deze taken horen in het afdelings-IBP thuis.
Informatie in afdelingsspecifieke informatiesystemen heeft in eerste instantie nog niet de prioriteit en
aandacht van Informatiebeheer.
De inhoud van dit document zal worden bijgewerkt bij verandering van relevante wetten, regels en
richtlijnen.

14 februari 2019
B.3.2 bijlage Informatiebeheersplan VRHM.docx

Pagina 5

2.4 Relatie tot afdelings-IBP’s
Ieder sector/directie wordt als het ware een “hangertje” aan de “kapstok” en daaronder komen de
afdelingen. In het plan van “Risicoadvisering” bijvoorbeeld, worden afspraken gemaakt om informatie
van Risicoadvisering in een zaaksysteem integraal te kunnen beheren door de afdeling
Risicoadvisering zelf.
In het afdelings-IBP legt een afdeling vast in welk systeem zij haar informatie heeft opgeslagen en
ingericht en welke keuzes hierin gemaakt zijn. De informatiebeheerder adviseert en verzorgt de
kwaliteitscontrole naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt. Hieruit vloeien, ter verbetering
van het informatiebeheer, acties voort. De afdelingsmanager dient deze acties uit te (laten) voeren.

14 februari 2019
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3 Waarom doen we aan Informatiebeheer?
Iedereen wil dat informatie snel en eenvoudig vindbaar is. Dit kan alleen als we de informatie op een
eenduidige manier beheren in de juiste systemen.
Onderzocht is dat we dagelijks 1 á 2 uur kwijt zijn aan het zoeken naar de juiste informatie om ons
werk te kunnen doen. In deze link wordt hier op in gegaan: https://www.vhic.nl/hoeveel-tijd-kostzoeken-naar-informatie-eigenlijk/.
Omdat iedereen er baat bij heeft om informatie snel te vinden, zijn we samen verantwoordelijk voor
het goed opslaan en het delen van informatie. Hierdoor wordt de kwaliteit van informatie verbeterd.
De informatie van de organisatie is een waardevol bezit!
Het doel van informatiebeheer is om de kwaliteit en het gebruik van informatie samen op orde te
krijgen. De Informatiebeheerders willen de integrale manager en andere collega’s helpen om
informatie eenvoudig te kunnen vinden en te gebruiken in een systeem. Concreet betekent dit dat het
IBP de basis vormt voor hoe we in de organisatie met documenten omgaan. Hiervoor willen we
gezamenlijk meer grip krijgen op de processen en de daarbij behorende informatie.
Informatiebeheer wil graag met de integrale managers de volgende doelen bereiken (die komen in de
afdelings-IBPs en in de jaarplannen terug):
- Meewerken aan het inrichten van processen;
- In samenwerking met de integrale manager zaak- en documenttypen vaststellen;
- In samenwerking met de integrale manager metadata vaststellen;
- In samenwerking met de integrale manager een vernietigings- en bewaarstrategie vaststellen.
Hiermee willen we voorkomen dat:
- Door de verkeerde dataopslag kan informatie niet beheerd worden door Informatiebeheer;
- De informatie is niet geordend en bij elkaar gebracht, waardoor de verbanden met eenzelfde
proces lastig wordt gevonden met de mogelijkheid op verkeerd beleid;
- Onzorgvuldigheid van de medewerkers bij het zelf registreren en archiveren van
zaken/mappen en documenten;
- Onvolledige digitale dossiers in een zaaksysteem belemmeren het overzicht op en de
betrouwbaarheid van de informatie.
Om dit te voorkomen of te verminderen, zullen goede afspraken worden gemaakt met de integrale
managers. Ook een goede begeleiding van de medewerkers is hierbij van groot belang.
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4 Wat is informatiebeheer eigenlijk?
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden wordt eerst de kanteling van archief- naar
informatiebeheer beschreven. Deze kanteling is gebaseerd op het document van de GEMMA3, “De
kanteling van archief- naar informatiebeheer” én van de gemeente Utrecht, “Utrecht kwaliteitssysteem
Documentaire informatie”.
Archiefveld in beweging
De nieuwste ontwikkelingen in het archiefveld zijn een gevolg van de (verdergaande) digitalisering
van informatie. Het inzicht dat digitale informatie vluchtig is en daarmee kwetsbaar, doet de focus in
de werkzaamheden rond archivering verschuiven. Archivering na afloop van het werkproces maakt
plaats voor informatiebeheer vanaf het eerste moment dat informatie in een werkproces beschikbaar
komt. Ook informatie die niet in aanmerking komt voor archivering, krijgt daarbij aandacht. In de
volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan.
De kanteling
De kanteling is de overgang van archief- naar informatiebeheer: van archivering achteraf naar
archivering tijdens het proces.
Als specialisme is het inzichtelijk maken en bewaren van informatie lang iets geweest van DIV
(Documentaire informatievoorziening) en het Archief. Dat gebeurde onder de vlag van termen als
registratie, dossiervorming, archiefvorming en archiefbeheer.
Komt dit alleen voor in de papieren wereld? Nee, ook nu er digitaal wordt gewerkt, is dit patroon nog
te vaak herkenbaar.

Figuur 2: archivering en archiefbeheer na het werkproces.
De kanteling stelt het begrip 'duurzaam toegankelijke overheidsinformatie' centraal. Het gaat daarbij
niet alleen over archiveren, maar over het betrouwbaar en duurzaam bewaren van alle digitale
informatie. Het doel hiervan is dat die informatie vindbaar, beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en
bruikbaar is waar en wanneer dat nodig is. We noemen dat duurzame toegankelijkheid: informatie
blijft toegankelijk zolang deze bewaard wordt. Daarbij gaat het zowel om de beschikbaarheid voor en
het gebruik door de VRHM zelf, als ook voor burgers, bedrijven en instellingen. Actieve openbaarheid
van informatie is gebaseerd op het principe 'openbaar tenzij' 4.

3 GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. De
VeRA is hiervan afgeleid.
4 zie het bestaande landelijke beleid op dit punt in de Visie Open overheid van 2013
https://data.overheid.nl/sites/default/files/visie-open-overheid%20kopie.pdf en de discussies medio 2016 over het voorstel voor
de nieuwe Wet open overheid https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33328_initiatiefvoorstel_snels_en.
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Digitale duurzaamheid
De laatste jaren is het besef ontstaan dat digitale informatie vluchtig en daardoor kwetsbaar is.
Digitale informatie kan makkelijk verloren gaan en dat ook nog eens zonder dat het direct zichtbaar is.
Denk aan die oude cd met muziek die na jaren ineens niet meer afspeelbaar blijkt. Of floppy's in
kasten en dossiers die met de goede apparatuur misschien nog wel leesbaar zijn, maar wie heeft die
apparatuur nog? Zie ook de publicatie 'Gemeenten worstelen met floppy’s, tapes en cd-roms' 5. Dit
soort problemen leveren de vraag op hoe de VRHM haar digitale informatie zo kan bewaren en
beheren dat die niet alleen beschikbaar en toegankelijk is maar in de tijd gezien ook blijft. Het
(terug)vinden van digitale informatie is een uitdaging, onder andere door de groeiende omvang ervan.
In het geding is de betrouwbaarheid van het digitale geheugen van de VRHM.
Informatiebeheer
Door de beschreven ontwikkelingen is een nieuw en breder aandachtsgebied ontstaan. Dit
aandachtsgebied heet informatiebeheer. Informatiebeheer omvat mede het (oude) archiefbeheer en
heeft betrekking op alle informatie binnen de organisatie, met name op het bewaren van deze
informatie op een duurzaam toegankelijke manier. Dit ongeacht hoe lang we die informatie bewaren
en ongeacht de fase van het werkproces dat in beschouwing wordt genomen. Het is een
aandachtsgebied en tevens een specialisme waarvan de applicatieve functies al beschikbaar moeten
zijn vanaf het eerste stukje informatie dat in een werkproces beschikbaar komt. Figuur 3 visualiseert
dat in een eenvoudig conceptueel model. Wat archivering achteraf was, is nu gekanteld naar
informatiebeheer vanaf het allereerste begin van een werkproces, met duurzame toegankelijkheid
van informatie als doel.

Figuur 3: Informatiebeheer in relatie tot het werkproces.
Positionering en afbakening
Hoe positioneren we het aandachtsgebied informatiebeheer?
Voor het antwoord daarop moet de vraag worden gesteld welke processen worden ondersteund door
Informatiebeheer. Dat zijn alle bedrijfsprocessen waar informatie ontstaat of wordt verwerkt en
bewerkt. Deze informatie kan worden aangemerkt als archiefwaardig. Binnen processen ontstaat
nieuwe informatie doordat ze wordt gecreëerd of ontvangen. Deze informatie zal vaak kortere of
langere tijd bewaard moeten worden. Het aandachtsgebied informatie- en archiefbeheer draagt zorg
voor het ontsluiten en bewaren van de informatie, zowel aan de voorkant (metadata en
bewaartermijnen), als aan de achterkant (ontsluiting waar deze informatie (weer) nodig is).

5 https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gemeenten-worstelen-met-floppy-s-tapes-en-cd-roms.9536121.lynkx
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In de werkprocessen ontstaat nieuwe inhoud. De inhoud van de informatie wijzigt hier dus
voortdurend. Daarentegen zijn de informatie- en archiefbeheerprocessen gericht op het ongewijzigd
bewaren van inhoud. Ontsluiting van informatie gebeurt binnen de VRHM zelf, ten behoeve van
raadpleging, hergebruik en informatieverwerking in werkprocessen. Buiten de VRHM wordt haar
informatie ontsloten door organisaties als klant, maar ook door de maatschappij als geheel; dit laatste
in het kader van openbaarheid en hergebruik van onze informatie.
Informatie in afdelingsspecifieke informatiesystemen wordt nog niet beheerd door de medewerkers
Informatiebeheer. Dit zal te zijner tijd wel gaan gebeuren nadat het digitaliseren is vormgegeven en er
bij de integrale managers begrip is ontstaan.
Hiermee is het aandachtsgebied informatie- en archiefbeheer én afgebakend (in bewaring geven, in
bewaring nemen, ongewijzigd en duurzaam bewaren en beheren en ontsluiten) én gepositioneerd
(ten opzichte van de op inhoud gerichte werkprocessen) als ondersteunende adviesrol.
Samenhang
Belangrijk bij het ontsluiten van informatie is dat deze wordt gepresenteerd in de samenhang die de
gebruiker wenst of nodig heeft. Die samenhang is alleen mogelijk als ook in samenhang wordt
bewaard. De consequentie daarvan is dat informatie- en archiefbeheer het opslaan, bewaren en
ontsluiten van digitale informatie niet alleen meer bekijkt en organiseert op het niveau van
afzonderlijke afdelingen of applicaties, maar op het niveau van de gehele organisatie of zelfs ketens.
Iedereen moet gezochte informatie in samenhang kunnen raadplegen.
Aandachtsgebieden, functies en verantwoordelijkheden
Voor de informatiebeheerfuncties zijn twee aandachtsgebieden benoemd en afgebakend:
• Het ondersteunen van de managers bij de inrichting van de informatiesystemen en het
helpen inrichten van de VeRA-processen;
• Het controleren, evalueren op inhoudelijke gerichte registraties, voortgangsbewaking en
archivering binnen de werkprocessen.
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5 Hoe gaan we informatie- (en archief)beheer doen?
Informatiebeheer en de integrale managers samen kunnen een mooi informatielandschap creëren,
beheren en verantwoorden. Wanneer we concreet aan de slag gaan, starten we vanuit het huidige
proces. Hierbij kijken we naar de poststromen en het ontstaan van (digitale) documenten.
Informatiebeheer gaat volgens externe kwaliteitsnormen adviseren, evalueren en toezicht houden.
Concreet toetsen we aan de hand van de KIDO (kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale
Overheden).
De onderstaande processen zijn nodig om aan het informatie- en archiefbeheer een gedegen
invulling te geven en deze in te richten. Dit is de manier waarop we willen werken. Met deze invulling
wordt informatie sneller, effectiever en vollediger gevonden.
Bepalen van methodiek (1 plan)
Binnen informatiebeheer werken we beleidsmatig. Op
basis van de uitkomsten van de evaluaties (5) kan beleid
worden aangepast. De verantwoordelijkheden, de taken
en rollen binnen de organisatie maakt ook deel uit van dit
onderdeel.
Ontwikkelen van methodieken (2 ontwikkel)
Methodieken worden door de adviseur informatiebeheer
ontwikkeld in samenwerking met de integrale managers.
De nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen in de
afdelings-IBP’s.
Figuur 6: Levenscyclus informatiebeheer
Opnemen in afspraken en werkinstructies (3 beheer)
De wijzigingen worden door de adviseur Informatiebeheer in overleg met de informatiebeheerder
opgenomen in de afdelings-IBP’s en kunnen invloed hebben op de afspraken met de integrale
managers en hun medewerkers.
Beschikbaar stellen (4 distribueer)
De afspraken die gemaakt zijn (zie in beheer) binnen de organisatieonderdelen worden besproken
met de medewerkers en vertaald in eenvoudige presentaties. Vervolgens vindt de implementatie
plaats door de adviseur informatieheer in samenwerking met de integrale managers.
Toetsen en bespreken (5 evalueren)
Nadat de afspraken zijn gecommuniceerd en de implementatie is afgerond wordt (opnieuw)
geëvalueerd en besproken wat bijgesteld kan worden.
Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid (6 behoud)
Goed beheren van informatie is nodig. We zullen daarom efficiënt en effectief omgaan met
beleidsinformatie en deze vastleggen in een informatiesysteem voor de geschiedschrijving en
onderzoek naar het handelen van de VRHM. Overige informatie wordt (na een impactanalyse)
vernietigd om het geheel van informatie te kunnen blijven overzien.
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6 Wie speelt een rol in Informatiebeheer?
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de VRHM het informatiebeheer organiseert. Er moet
duidelijkheid zijn over de rollen en verantwoordelijkheden en waar ze belegd zijn. Het besef alleen is
onvoldoende: er moet ook naar gehandeld worden. Als deze verantwoordelijkheden niet worden
genomen ontstaat een valkuil met als gevolg informatieverlies.
Zorgdrager (Dagelijks Bestuur)
Het Dagelijks Bestuur van VRHM (DB) is als zorgdrager, conform artikel 41 van de Archiefwet 1995,
bestuurlijk verantwoordelijk voor de informatiehuishouding van de VRHM. Deze verantwoordelijkheid
omvat het beheer van zowel de analoge als de digitale informatie.
Toezicht (Archivaris)
Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer is op grond van artikel 40, Archiefwet 1995 en artikel
10 van de Archiefverordening VRHM 2014 neergelegd bij de gemeentearchivaris van Leiden.
Conform artikel 15 van deze verordening brengt de gemeentearchivaris aan het DB verslag uit over
de uitvoering van het toezicht. Tevens rapporteert de gemeentearchivaris jaarlijks over het gevoerde
beheer van de archieven van de VRHM en haar voorgangers in de regionale archiefbewaarplaats van
Leiden.
Horizontale verantwoording (Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur / Provincie)
Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) dient de VRHM de interne
horizontale verantwoording van het DB aan het Algemeen Bestuur (AB) te versterken. Artikel 9 van
de Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 bepaalt dat het DB tenminste eenmaal
per jaar verslag uitbrengt aan het AB over hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van de zorg voor
archiefbescheiden conform artikel 40 van de Archiefwet 1995. Het DB voegt in dat kader het verslag
toe dat door de gemeentearchivaris aan hem is uitgebracht. Behalve voor de horizontale
verantwoording dient dit verslag ook als informatiebron voor de externe toezichthouder (de
provinciale archiefinspecteur) bij de uitoefening van zijn toezichttaak. Na vaststelling door het AB zal
het verslag aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden gezonden.
Directeur Veiligheidsregio
Het Dagelijks Bestuur wijst beheerseenheden 6 binnen de VRHM aan. De directeur van de
Veiligheidsregio is, volgens artikel 8 van het Besluit Informatiebeheer 2014, belast met de gehele
informatievoorziening voor de onder hem ressorterende taken evenals met het beheer van
documenten en informatiebestanden van de beheerseenheden, voor zover deze niet zijn
overgedragen naar de archiefbewaarplaats.
De sectordirecteuren
De directeuren van de sectoren binnen de Veiligheidsregio hebben de verantwoording om de
informatie, ongeacht de vorm en het informatiebestand, in geordende en toegankelijke staat te
brengen en te houden. De (concrete) uitvoering is belegd bij de integrale managers.
Integrale afdelingsmanagers
Belangrijk uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het beheren van informatie belegd is bij
de integrale afdelingsmanager en gaat over het verloop van het proces en voor de informatie die in
dat proces voorkomt.
6 Beheerseenheden zijn sectoren en afdelingen binnen organisaties.
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De registratie van documenten en het vullen van digitale dossiers (archiefvorming) valt dan ook onder
de verantwoordelijkheid van de integrale managers.
Coördinatoren
Onder aansturing van de coördinatoren zijn de behandelaars verantwoordelijk voor volledige en
betrouwbare dossiers.
Afdeling Informatiemanagement
De integrale manager IM is verantwoordelijk voor de kaderstelling, de ondersteuning aan en het
management van de VRHM-brede informatiehuishouding. Hieronder valt het laten vaststellen van
beleid en beleidsregels.
Informatiebeheer
De adviseur Informatiebeheer is verantwoordelijk voor adviezen, afspraken en procedures met
betrekking tot het gebruik en beheer van informatie binnen de processen en voor archiefzorg en –
beheer. De informatiebeheerder houdt toezicht op het gebruik van de informatie binnen processen en
toetst de gemaakte afspraken. Informatiebeheer is daardoor de “spin in het web”.
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7 Conclusies en aanbevelingen
7.1 Conclusies
Om informatiebeheer werkend te krijgen zal eenvoudig uitgelegd worden wat informatiebeheer
inhoudt, wat de medewerkers informatiebeheer doen en waarin ze kunnen adviseren en coördineren.
Informatiebeheer wil de integrale managers helpen bij het in kaart brengen van hun
informatiebehoefte. Daartoe worden ze bewust gemaakt wat archiefwaardige documenten zijn en
waarom deze documenten in een informatiesysteem beheerd moeten worden. De integrale managers
hebben daarbij een rol en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen (digitale) documenten.
Gaandeweg de implementatie van digitaal werken wordt de organisatie stapsgewijs meegenomen in
het anders werken met informatie en in informatie gestuurd werken.
Het overkoepelende informatiebeheersplan (de kapstok) wordt uitgewerkt per organisatieonderdeel
met de daarin aanwezige processen, documenten, zaak- en documenttypen en checklijsten. Hierdoor
ontstaan afdeling gebonden IBP’s.
De integrale manager is daardoor volledig verantwoordelijk voor het registreren, het archiveren en het
beschikbaar stellen van informatie.
Informatiebeheer maakt gebruik van kwaliteitstoetsen en de PDCA-cycli om met de integrale
managers te evalueren en de IBP’s aan te passen naar de veranderende situatie of behoeften door
nieuwe inzichten.

7.2 Aanbevelingen
Nadat dit plan is vastgesteld wordt het postproces per afdeling vanaf de binnenkomst van
documenten (ongeacht de vorm) en het ontstaan van nieuwe documenten tot en met de verzending
van documenten beschreven. Stap voor stap in kleine brokjes zullen samen met de integrale
managers de processen verder worden uitgewerkt.
Aanbestedingen
Binnen aanbestedingstrajecten voor informatiesystemen zullen de document- en archieffuncties van
deze systemen worden meegewogen. Te denken valt aan registratie en archivering van informatie,
het uitdraaien van vernietigingslijsten en de eenvoudige vernietiging of overdragen van informatie.
Archiefwaardige documenten
Dit zijn proces gebonden documenten die in afdelingsspecifieke informatiesystemen worden
geregistreerd, gearchiveerd en (tijdelijk) bewaard.
Documenten en informatie in afdeling gebonden informatiesystemen worden jaarlijks op vernietiging
gecontroleerd.
Besluit Informatiebeheer 2014
Het besluit informatiebeheer 2014 wordt herschreven, gericht op de nieuwe organisatie inrichting en
de verantwoordelijkheden zoals die nu in de organisatie zijn belegd. Dit gaat samen met de
vernieuwde Archiefwet in 2019.
Documentair Structuur Plan (DSP)
In een DSP wordt, in samenwerking met de integrale managers de processen, de bijbehorende
document- en zaaktypen, de bewaartermijnen en de verantwoordelijken beschreven.
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Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO)
Het kwaliteitssysteem KIDO wordt geïmplementeerd om te voldoen aan artikel 16 van de
archiefregeling en zorgt ervoor dat het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan de toetsbare
eisen.
Ontwikkelingen Informatiebeheer
Informatiebeheer zal, opdat dit plan goed kan werken, eerst zelf documenten en leidraden opstellen.
Tijdens het implementeren van informatiebeheer komen daardoor uniforme werkwijze tot stand.
Processen
We gaan uit van de hoofdprocessen die zijn ontstaan binnen het project “Adelaar” en gekoppeld aan
de landelijke VeRA 2.0 processen.
Verantwoordelijkheden
Informatie en informatiebehoefte zullen per afdeling anders zijn. Het raadzaam om de
verantwoordelijkheden te benoemen en de rol die daaraan gekoppeld zit met mandaten, zowel bij
Informatiebeheer als bij de integrale managers.
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8 Bijlage: Samenwerking binnen de afdeling Informatie
Management (IM)
De integrale manager IM wordt ondersteund door de adviseurs Informatiemanagement en
Informatiebeheer (staf), het team ICT en het team IV.
Staf
De adviseurs binnen de staf adviseren over informatieplanning en informatiearchitectuur (richten). Ze
verrichten vooronderzoek en treden op als projectleider/adviseur (inrichten).
Informatiebeheer is nauw betrokken bij het opzetten van projecten en helpen met de juiste metadata
en het bewaarbeleid met betrekking tot archiefwaardige documenten.
ICT
Informatiebeheer werkt met ICT samen op het gebied van informatieverwerking en kwaliteitseisen. Dit
kan gaan over veilige opslagmethoden, het gebruik van printers en scanners of aanbestedingen voor
nieuwe informatiesystemen.
Informatiebeheer heeft ICT nodig voor conversie, migratie en opslag van data (zie het artikel in
hoofdstuk 4 over floppy’s), maar ook van websites en social media.
Daarnaast kan ICT helpen met het genereren van overzichten. Hierbij zal een informatiematrix
duidelijkheid scheppen over het soort informatie waarover we praten binnen het
informatiebeheersplan.
Informatievoorziening (IV)
Informatiebeheer maakt in samenwerking met functioneel beheer overzichten en neemt eenvoudige
archief gerelateerde taken van functioneel beheer over.
In samenwerking met Informatievoorziening wordt onderzocht in welke applicaties archiefwaardige
documenten worden opgeborgen.
Om informatie te beheren in die afdelingsspecifieke applicaties wil de Informatiebeheerder de
functionele werking weten van deze applicaties. Hiervoor is mandaat nodig van de verantwoordelijke
managers.
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9 Bijlage: Meerjarenplanning Informatiebeheer

2019
Q1

2020
Q2

Q3

Q4

Q1

2021
Q2

Q3

Q4

Q1

2022
Q2

Q3

Q4

Q1

2023
Q2 Q3 Q4

Realistisch actietermijn KPI
Hoofdvraag
1. Lokale regelgeving

Deelvragen
1.

Verbeterpunten

Archiefverordening

1.

--

--

2.

Aanpassen naar de nieuwe organisatie.

Q2 2019

Inrichten en toepassen van een intern kwaliteitssysteem.

Q1 2020

1. Aanvullen van het reeds bestaande samenhangend overzicht van
archiefbescheiden met informatie uit de overige applicaties

Q3 2019

2. Besluit
Informatiebeheer
2. Interne kwaliteitszorg en
Kwaliteitssysteem
toezicht
3. Ordening, authenticiteit,
context, toegankelijkheid en
1. Geordend overzicht
duurzaamheid analoge en digitale
archiefbescheiden
2.

4. Digitale
archiefbescheiden

Metadataschema

2.

1. Gefaseerde invoering
digitaal en zaakgericht werken.

6. Overbrenging
archiefbescheiden
7. Archiefbewaarplaatsen,
archiefruimten en e-depots

10.Middelen en mensen

RCB Q2 2019
overige Q3 2019-Q4
2020
Q3-4 2019

1. Vernietiging analoge
archiefbescheiden

1. Wegwerken achterstanden in en vernietiging van archiefbescheiden
op andere locaties dan de Rooseveltstraat 4a te Leiden.

Q1-4 2019

2. Vernietigen digitale
archiefbescheiden.

2. Verwijdering en vernietiging van digitale archiefbescheiden inrichten per
applicatie en opnemen in vernietigings- en verantwoordingsprocedure.

Q2-3 2019

Overbrenging
archiefbescheiden

Zorgen voor vervroegde overbrenging van archief Regionale brandweer
Hollands Midden over de periode 2003-2010.

4Q/2018

1. Ruimten opheffen als archiefruimten en leegmaken. Wanneer men de
ruimten toch willen gebruiken voor het plaatsen van archiefbescheiden zullen
deze moeten voldoen aan de eisen die de Archiefwet stelt.

Q2 2021

1.

3.

9. Rampen, calamiteiten en
veiligheid

Verder oppakken en uitrollen binnen organisatie

2. Toetsen digitale beheeromgeving.

Archiefruimten

2. Archiefbewaarplaats
van Leiden

8. Terbeschikkingstelling
van naar archief-bewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden

Q1 2019

Vastleggen metadataschema.

1.

2. Digitale
beheeromgeving.
5. Vernietiging, vervanging
en vervreemding
archiefbescheiden

Actietermijn in KPI

E depot

Openbaarheidseisen
Archiefwet
1. Calamiteitenplan
archiefruimten
2. Ontruimingsplan en
CHV-plan archiefbewaarplaatsen
van Leiden
Archiefzorg en -beheer

2. Aanpassen ramen in depottoren niet noodzakelijk

--

3. Verder ontwikkelen en inrichten van een E-depotvoorziening door Erfgoed
Leiden

4Q/2018

--

--

1. Vaststellen calamiteitenplan voor alle in gebruik zijnde
archiefruimten.

Q1 2019

2. Aanvullen wanneer er depotruimten extern bijkomen Erfgoed Leiden
Informatie-en archiefbeheertaak bij medewerkers op vak afdelingen borgen,
zorgen voor voldoende capaciteit en kennis.
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Q1 2019
Q1 2019 tot Q4
2020

RCB RCB

Q1

Q2 Q3

Q4

B.4

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 (GHOR) en het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).
De 1ste bestuurlijke rapportage 2019 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het
programma GHOR en deelprogramma IZB tot en met april 2019.
DPG verwacht de beoogde resultaten voor programma GHOR en deelprogramma IZB binnen de
begroting 2019 uit te voeren.

2. Algemeen
Onderwerp:

1ste Bestuurlijke rapportage
2019 programma GHOR en
deelprogramma IZB

Opgesteld door:

Afgestemd met:

E.van der Reijd
Strategisch adviseur
GHOR
H. van Dinther, M. van
der Vorm, N.Wille,
RDOG HM
27 juni 2019

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

B.4

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1ste bestuurlijke rapportage 2019 programma GHOR 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
4.1 Rapportage uitvoering programma GHOR tot en met april 2019
Voor het programma GHOR worden de afspraken uit het werkplan 2019 uitgevoerd binnen de
begroting 2019.

Speerpunten 2018
Organiseren van themasessies
met zorgpartners

Netwerkgericht samenwerken
met zorgpartners voor de
voorbereiding op geneeskundige
hulpverlening en zorgcontinuïteit

Status

Toelichting
Voorbereide bijeenkomst care en cure zorgpartners (in
samenwerking met VRHM) op 17 mei over ontwikkelingen en
risico’s bij zorgpartners, over gevolgen van regionale risico’s
en de te nemen maatregelen door zorgpartners. Input voor
koers van GHOR komende periode.
Samenwerken met GGD en gemeenten voor organiseren
van een regionale quarantainelocatie voor groepen personen
in Hollands Midden.
Gemeenten en hulpdiensten zijn geïnformeerd over start
massavaccinatie meningokokken.
Voorbereiding herijking schriftelijke afspraken met
zorgpartners

Deelnemen aan werkgroepen en
projecten van de veiligheidsregio
gericht op voorbereiden en
uitvoeren van het regionaal
beleid en werkplannen van de
veiligheidsregio.

GHOR heeft een rol in coördinatie zorg continuïteit tijdens
een griepperiode. Dagelijks melden zorginstellingen dan de
capaciteit voor opvang van patiënten aan GHOR. Dit gebeurt
op basis van het regionaal griepplan, dat is opgesteld in het
Netwerk Acute Zorg West (ROAZ) in de Traumaregio West
(Veiligheidsregio Hollands Midden en Haaglanden) met
zorginstellingen.
Bijgedragen aan evaluatie van vergunningverlening
evenementen 2018. De multidisciplinaire werkgroep
evenementen advisering VRHM, waar GHOR onderdeel van
is, is positief over hoe de samenwerking tussen de
verschillende partijen verloopt, de kwaliteit van de adviezen
en het opvolgen daarvan door organisatoren.
GHOR voldoet aan alle operationele prestaties m.b.t
evenementen advisering. Aantal adviezen periode 1 in 2019
is 122, waarvan 15 risicovolle evenementen.
Met de voorbereiding van het risicovolle evenement Leiden
Marathon op 19 mei zijn de hulpdiensten extra druk geweest,
omdat de organisatie traag was met het nemen van
passende maatregelen om incidenten uit 2018 te voorkomen.
Uitvoering werkplan multidisciplinaire risicobeheersing:
programma Rijnlandroute, stationstunnel Leiden, risico’s van
aanbrengen zandsuppletie Katwijk.
Bijgedragen aan het programma Omgevingswet en
uitvoering convenant.
Uitvoering werkplan Operationele planvorming. Gereed zijn
rampbestrijdingsplannen en/of informatiekaarten Akzo Nobel,
Keukenhof, voorbereiding VRHM op Brexit en Extreem
geweld.
Voorbereiding plan van aanpak nooddistributie
jodiumprofylaxe is nog niet gestart. Een eenduidige landelijke
lijn op kaders van een plan van aanpak nooddistributie
jodiumprofylaxe ontbreekt. Uitwerking hiervan in de regio
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Opzetten en uitvoeren van een
regionale aanpak voor
verbetering van de
informatieketen van zorgpartners
in de koude, lauwe en warme
fase.
Verder ontwikkelen van de
omgevingsgerichtheid van GHOR
en groeien in de rol van
ketenregisseur voor
geneeskundige hulpverlening en
zorgcontinuïteit

Hollands Midden en omliggende regio’s wordt daarom
vooralsnog tot een minimum beperkt.
Vanaf 1 januari 2019 werkt VRHM volgens de nieuwe manier
van leren van evalueren. GHOR levert één van de acht
multidisciplinaire inzet-evaluatoren.
Uitvoering vertraagd. Nieuwe informatiemanager voor GHOR
start op 1 juni 2019. In de voorbereide themabijeenkomst op
17 mei wordt verbetering informatiedelen ook besproken.

GHOR heeft met zorginstellingen oefeningen geïnitieerd en
georganiseerd, waarbij alle GHOR-crisisfunctionarissen van
de hoofdstructuur en backoffice hebben meegedaan. Zo
leren GHOR en zorgpartners van elkaar. Dergelijke
wisselwerking nodigt uit om zoveel mogelijk te anticiperen op
wensen van zorginstellingen in de voorbereiding op
crisisomstandigheden.
Resultaat van omgevingsgericht werken GHOR: Brandweer
Hollands Midden zoekt GHOR (meer) op in hun contact met
zorginstellingen (m.b.t. veiligheid).
Alle beleidsmedewerkers GHOR volgen de training
Adviesvaardigheden, georganiseerd door GGD GHOR
Nederland. Vanaf 1 juni 2019 beschikt GHOR over een
strategisch adviseur die bij zal dragen aan dit speerpunt

4.2 Rapportage uitvoering deelprogramma IZB tot en met april 2019
Met het deelprogramma IZB wordt hier bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soazorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigers- en technische hygiënezorg. Voor het deelprogramma IZB
worden afspraken uitgevoerd zoals opgenomen in de begroting 2019.
In de beschouwde periode is er geen melding A-ziekten (zoals polio, pokken, SARS en MERS).

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 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. 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 GHOR is het beleidsplan GHOR 2017-2020, de begroting 2019 en het
werkplan 2019. Basis voor het deelprogramma IZB is visie en beleid van RDOG Hollands Midden en
de begroting 2019.
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6. Consequenties
Financieel:
De DPG verwacht de beoogde doelen en resultaten voor het programma GHOR en het
deelprogramma IZB binnen de begroting 2019 uit te voeren.
Overig:
Geen.

7. Aandachtspunten/ risico’s
Geen aanvulling op de in de begroting 2019 opgenomen financiële risico’s.

8. Implementatie en communicatie
De 1ste bestuurlijke rapportage 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB wordt in de
vergadering van 3 juli 2019 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder
voorbehoud van een positief advies van het bestuur VRHM.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen Bestuur

1 december 2016
28 juni 2018

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

29 november 2018

Algemeen Bestuur

Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG Hollands
Midden
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
Begroting 2019 programma GHOR en
deelprogramma IZB
Werkplan 2019 GHOR (ter informatie)
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B.5

1. Samenvatting voorstel
Tot aan 13 juni 2019 heeft het bestuur RDOG Hollands Midden van gemeenteraden geen zienswijzen
ontvangen op de hoofdlijnen ontwerpbegroting 2020 programma Geneeskundige Hulpverlening
(GHOR) en deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB). De tot 27 juni ontvangen zienswijzen
brengt de DPG mondeling in.
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met bijgevoegde ontwerpprogramma begroting 2020 en
meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB. Het Algemeen Bestuur adviseert het
bestuur RDOG Hollands Midden de hoofdlijnen van deze begroting, opgenomen in de
ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden vast te stellen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2020 en
meerjarenramingen
programma GHOR en
deelprogramma IZB

Opgesteld door:

E. van der Reijd
Strategisch adviseur
GHOR

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

H. van Dinther, M. van
der Vorm, N.Wille
RDOG Hollands Midden
E.Breider,
concerncontroller
VRHM
27 juni 2019

B.5

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

3 juli 2019

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma
IZB.
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van de
ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van de
ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden ten finale vast te stellen.

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.
Hoofdlijnen van de bijgevoegde ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
zijn opgenomen in de ontwerpprogramma begroting 2020 RDOG Hollands Midden. Het Dagelijks
Bestuur RDOG Hollands Midden heeft deze ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden
vastgesteld, waarna deze vanaf 15 april 2019 voor zienswijzen aan de gemeenteraden is
aangeboden. De ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden is vanaf datum verzending
beschikbaar via www.rdoghm.nl. De ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma
IZB is beschikbaar via www.ghorhm.nl.
Tot aan 13 juni 2019 heeft het bestuur RDOG Hollands Midden van gemeenteraden geen zienswijzen
ontvangen op de hoofdlijnen ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB. De
tot 27 juni ontvangen zienswijzen brengt de DPG mondeling in.

5. Kader
Zie bijgevoegde ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB.

6. Consequenties
De financiële consequenties voor gemeenten zijn opgenomen in bijlage 1 van bijgevoegde
ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB.

7. Aandachtspunten / risico’s
Zie bijgevoegde ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB.

8. Implementatie en communicatie
15 april 2019

Dagelijks Bestuur
RDOG Hollands
Midden

27 juni 2019

Algemeen Bestuur

3 juli 2019

Algemeen Bestuur
RDOG Hollands
Midden

Verzoek aan gemeenteraden voor indienen
zienswijzen op de ontwerpbegroting 2020 RDOG
Hollands Midden, waarin hoofdlijnen van de
ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB
Verzoek voor vaststelling ontwerpbegroting 2020
programma GHOR en deelprogramma IZB ter finale
vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden
Verzoek tot finale vaststelling ontwerpbegroting
2020 RDOG Hollands Midden waarin opgenomen
hoofdlijnen programma GHOR en deelprogramma
IZB
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9. Bijlagen
Ontwerpbegroting 2020 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
Infectieziektebestrijding.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen Bestuur

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

01 december 2016

Algemeen Bestuur

Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020.

07 december 2017

Algemeen Bestuur

Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR en niveau van
algemeen reserve voor het programma GHOR.

07 februari 2019

Dagelijks Bestuur

Begrotingsuitgangspunten 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB (besluit aangehouden i.v.m. discussie
over indexeringssystematiek GR-en).

21 februari 2019

Algemeen Bestuur

Begrotingsuitgangspunten 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB (informatienotitie). Besluit overleg met
werkgroep FKGR over indexeringssystematiek 2020.

21 maart 2019

Dagelijks Bestuur

Begrotingsuitgangspunten 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB.

4 april 2019

Algemeen Bestuur

Begrotingsuitgangspunten 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB. Schriftelijke ronde.

18 april 2019

Dagelijks Bestuur

Ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en IZB.
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Bestuurlijke samenvatting
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2020 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en
deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB). De kaders voor de begroting zijn ontleend aan wet- en
regelgeving en vastgesteld beleid.
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 GHOR en het deelprogramma IZB, voordat het Algemeen Bestuur
RDOG Hollands Midden hierover besluit.
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (GR-en) Hollands Midden
Het programma GHOR en deelprogramma IZB volgen het advies van de door de werkgroep
Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) voorgestelde index. Het advies van
de werkgroep FKGR komt voor het programma GHOR en deelprogramma IZB uit op 2,86% (zonder
nacalculatie).
Besluitvorming ontwerp begroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
15-04-2019

Hoofdlijnen begroting 2020 GHOR en IZB in de ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden. Ontwerpbegroting 2020
RDOG Hollands Midden naar gemeenteraden voor hun zienswijzen.

18-04-2019

Dagelijks Bestuur VRHM. Ontwerpbegroting 2020 GHOR en IZB.

27-06-2019

Algemeen Bestuur VRHM. Ontwerpbegroting 2019 GHOR en IZB, waarin verwerkt (de tot 13 juni ontvangen) zienswijzen
gemeenteraden.

03-07-2019

Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden. Finale vaststelling ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden met
hoofdlijnen begroting 2020 GHOR en IZB.

Wat willen we bereiken?
Voor het programma GHOR en het programma IZB zijn ambities en doelen voor 2020 opgenomen,
gebaseerd op de huidige beleidsuitgangspunten van GHOR en IZB.
Risicomanagement
De risicoanalyse 2018-2019 voor het programma GHOR is vastgesteld in het Algemeen Bestuur
VRHM van 7 december 2017 en finaal vastgesteld in het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden
van 18 januari 2018. Het doel van deze risicoanalyse is het gefundeerd aangeven wat de benodigde
algemene reserve is voor het weerstandsvermogen van het programma GHOR. In 2019 wordt deze
risicoanalyse programma GHOR geactualiseerd voor de planperiode 2020-2023. Deze periode is dan
gelijk aan de Nota Reserves VRHM en het (nieuwe) regionaal beleidsplan 2020-2023 van de
veiligheidsregio, waar het meerjarenbeleid GHOR onderdeel van is.
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1. Leeswijzer
VRHM en RDOG Hollands Midden zijn gehouden de ontwerpbegroting op te stellen volgens het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De ontwerpbegroting 2020
programma GHOR en meerjarenramingen 2021-2023 kent een beleids- en een financieel deel.
De beleidsbegroting is opgebouwd uit de volgende aspecten:
• Uitgangspunten van beleid;
• Relevante ontwikkelingen;
• Ambitieniveau;
• Beoogd resultaat.
De beleidsbegroting GHOR is geschreven vanuit elk van onze partners en belanghebbenden:
• Veiligheidsnetwerk;
• Zorgnetwerk;
• Crisisfunctionarissen GHOR;
• Bovenregionale en landelijke netwerken.
De financiële begroting bestaat uit het overzicht van lasten en baten in de begroting, de uiteenzetting
van de financiële positie en de toelichting.
Voor het deelprogramma IZB is tevens een beleidsbegroting opgenomen. Aangezien het
deelprogramma 2020 IZB onderdeel is van de programmabegroting GGD Hollands Midden (en deze
onderdeel is van de ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden) is het financiële deel van de
begroting van het deelprogramma IZB beperkt tot een overzicht van de gemeentelijke bijdragen in
2020.
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2. Programma GHOR

2.1 Beleidsbegroting
Samen met onze netwerkpartners hebben wij in de afgelopen jaren een stevig fundament
gelegd voor de geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg in de regio. De basis is
er: relaties met partners zijn er en afspraken met partners staan. Ook de samenwerking met
personen en organisaties in het netwerk van zorg, veiligheid en openbaar bestuur hebben we
versterkt. De komende periode verdiepen wij deze relaties en versterken wij de bovenregionale
en landelijke samenwerking.
Kernbegrippen
Kernbegrippen in ons werk zijn verbinden van organisaties en personen in de netwerken zorg,
veiligheid en bestuur, informatie delen in de voorbereiding en bij crises en regie en coördinatie bij
daadwerkelijke crises.
Missie
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 van crisisbeheersing. Wij willen ook hen blijven inspireren
zich in te zetten voor de voorbereiding op crisisomstandigheden, omdat dit voor de zorgpartners geen
dagelijks werk is. Wij zetten ons in voor bovenregionale en landelijke eenduidigheid in afspraken met
zorgpartners.
Organisatie
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) beschikt over het ondersteuningsbureau GHOR en over
een crisisorganisatie GHOR die op ieder moment bij een crisis kan worden ingezet. Wij werken in het
bureau met 15 personen (13 fte). Iedereen heeft een operationele functie, voor de GHOR en/of voor
de veiligheidsregio. Het ondersteuningsbureau GHOR is onderdeel van RDOG Hollands Midden.
Netwerkorganisatie
Wij zijn een netwerkorganisatie. We hebben vaste relatiebeheerders voor onze netwerkpartners. In
ons netwerk van zorg en veiligheid en met het Regionaal Overleg Acute Zorg, alsook het
bovenregionaal en landelijk netwerk is overleg georganiseerd op strategisch, tactisch en operationeel
niveau. Wij nemen deel aan alle multidisciplinaire werkgroepen en overlegvormen van de
veiligheidsregio.
Kwaliteit
Onze bureauorganisatie is sinds 2008 ISO gecertificeerd. We willen als netwerkorganisatie blijven
leren en open staan voor mogelijkheden tot verbeteren.
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Bestuur
VRHM behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in de regio Hollands Midden voor
onder andere ‘het instellen en in stand houden van een GHOR’. Bestuurlijke afspraken tussen VRHM
en RDOG Hollands Midden zijn in 2016 gemaakt over de relatie over verantwoordelijkheden en
bevoegdheden voor het programma GHOR.
Wettelijke basis
Eisen aan geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten zijn terug te vinden in meerdere wetten:
• Wet veiligheidsregio’s (Wvr).
• Wet publieke gezondheid (Wpg).
• Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
• Wet Toelating ZorgInstellingen (WTZi).
• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Uitgangspunt wetgeving
Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en de individuele beroepsbeoefenaren
(zoals huisartsen), verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij leveren en daardoor ook
voor hun voorbereiding daarop.
Opdracht aan GHOR
Door de Wvr heeft GHOR als opdracht coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en adviseert zij andere
overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. GHOR heeft vooral
een regisserende, adviserende en ondersteunende rol. Onder reguliere omstandigheden omvat deze
rol het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de mate van voorbereiding van zorginstellingen,
het eventueel doen van verbetervoorstellen, en planvorming.
De Wvr regelt verder dat de geneeskundige keten over haar voorbereiding op haar taken in de
geneeskundige hulpverlening rapporteert aan het bestuur van de Veiligheidsregio 1, dat op haar beurt
dient te beoordelen of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust.
Uitgangspunten van beleid
In het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 is de koers voor de komende jaren vastgelegd.
Het beleidsplan GHOR sluit aan op het regionaal beleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. In het beleidsplan GHOR is vastgelegd dat wij het dynamisch netwerk zorg,
veiligheid en openbaar bestuur verbinden, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de
geneeskundige hulpverlening in de regio. Kernbegrippen zijn verbinden van het netwerk zorg,
veiligheid en openbaar bestuur, informatie delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en
coördinatie bij daadwerkelijke crises.
Het regionaal beleidsplan met als onderdeel het meerjarig beleid GHOR wordt in 2019 herzien. Voor
het programma GHOR wordt geen belangrijke koerswijziging voor de periode 2020-2023 verwacht.
Het huidig beleidsplan GHOR is vooralsnog het uitgangspunt voor de begroting 2020.

1

Wvr, artikel 33 en 48 en Wvr, Deel I, pagina 40.
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Strategie GHOR
• Verbinden en het op elkaar laten aansluiten van de werkvelden veiligheid en zorg.
• Samenbrengen van kennis vanuit verschillende perspectieven voor een juiste aanpak en een
goede voorbereiding.
• Bevorderen van een netwerkgericht samenwerken waarin elk deel van het netwerk nadenkt over
de gevolgen van zijn voorbereiding op die van andere delen in het zorgnetwerk en dat gericht is
op een zo optimaal mogelijke (voorbereiding van) geneeskundige hulpverlening en borging van
zorgcontinuïteit.
Strategische doelen
• Voorbereiding en informatievoorziening van de zorgketen sluiten aan bij de voorbereiding en
informatievoorziening van de veiligheidsregio.
• Zorgpartners zijn geïnformeerd over nieuwe thema’s en ontwikkelingen in crisisbeheersing.
Veiligheidspartners en bestuur zijn geïnformeerd over relevante nieuwe thema’s en
ontwikkelingen bij de zorgpartners.
• In hun voorbereiding op crisisomstandigheden houden zorgpartners rekening met gevolgen van
(regionale) risico’s.
• Zorgpartners beschikken tijdig over een actueel en juist situatiebeeld bij een (beginnende) ramp of
crisis.
• Inzicht in het functioneren van de voorbereiding van de zorgketen.
• Het netwerkgericht samenwerken in de zorgketen is geïntroduceerd en resulteert in afspraken
voor de betrokken zorginstellingen.
Speerpunten 2019-2020
• Netwerkgericht samenwerken met zorgpartners voor de voorbereiding op geneeskundige
hulpverlening en zorgcontinuïteit, met name:
o Leren (kennen) van personen en organisaties en bevorderen van onderlinge
samenwerking.
o Vergroten van het inzicht van effecten van maatregelen op elkaars processen bij een
ramp of crisis.
• Organiseren van themasessies voor zorgpartners (zoals over regionale risico’s en de te nemen
maatregelen door zorgpartners).
• Deelnemen aan werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op voorbereiden en
uitvoeren van het regionaal beleid, werkplannen en convenanten van de veiligheidsregio.
• Regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van zorgpartners in de koude, lauwe
en warme fase. Deze verbetering is afgestemd op wederzijdse informatiebehoeften van zorg- en
veiligheidspartners en sluit aan op landelijke ontwikkelingen.
• Verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van GHOR en groeien in de rol van
ketenregisseur voor geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.
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2.2 Beleid voor het veiligheidsnetwerk
Partners in het netwerk
Veiligheidsregio, regionale brandweer, politie, gemeenten, crisispartners zoals defensie,
omgevingsdiensten en waterschappen.
Uitgangspunten van beleid
De Wvr regelt het in stand houden van een GHOR en stelt eisen aan geneeskundige hulpverlening.
GHOR vertegenwoordigt het geneeskundig netwerk binnen de veiligheidsregio. Onze meerwaarde zit
vooral in onze relaties en kennis van het zorgnetwerk voor een goede (voorbereiding op de)
crisisbeheersing in de regio.
Risicogerichtheid, informatie gestuurd werken en omgevingsgerichtheid zijn uitgangspunten in het
huidig regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio en geven richting aan het GHOR-beleid.
Bij risicogerichtheid participeren we vanuit verschillende disciplines in een ‘all-hazard’ benadering (alle
negatieve gevolgen tellen mee), vanuit uiteenlopende perspectieven zoals brandveiligheid,
waterveiligheid, gezondheid, bereikbaarheid, zelfredzaamheid en continuïteit vitale infrastructuur.
Ambitieniveau
• Bijgedragen aan het regionaal beleidsplan 2020-2023, waarin is opgenomen het meerjarig beleid
GHOR.
• Inzet voor uitvoering multidisciplinaire werkplannen.
• Aandeel geleverd aan alle multidisciplinaire werkgroepen:
o Risicobeheersing;
o Evenementen veiligheid (plus een operationeel overleg evenementenveiligheid);
o Operationele planvorming;
o Informatievoorziening;
o Netcentrisch werken;
o Leren en ontwikkelen crisisfunctionarissen (opleiden trainen oefenen);
o Evaluaties;
o Communicatie.
• Bijgedragen aan regionaal beleid voor integraal adviseren over de omgevingswet.
• Dialoog over nieuwe thema’s en ontwikkelingen van het zorgnetwerk.
Ontwikkelingen
Omgevingswet:
Met de Omgevingswet per 1 januari 2021 wil de rijksoverheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling
samenvoegen en vereenvoudigen. Dit betekent onder andere dat het adviesrecht van de
veiligheidsregio verdwijnt. Door de verandering van het proces van vergunningverlening door het
bevoegd gezag ('ja mits' in plaats van 'nee tenzij') moet ook GHOR haar visie op een veilige
leefomgeving in een vroeg planstadium duidelijk maken. Het is dus belangrijk om uitgangspunten voor
veiligheid en het beschermen en het bevorderen van volksgezondheid te bepalen. Het convenant
tussen VRHM, Politie-eenheid Den Haag, RDOG Hollands Midden en de omgevingsdiensten in onze
regio (2017) is basis voor integrale advisering in het kader van de Omgevingswet.
In ‘GHOR neemt de ruimte’ is de landelijke visie op zorg continuïteit, zelfredzaamheid en fysieke
veiligheid geformuleerd. Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke aspecten die de kwaliteit van de
leefomgeving bepalen.
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Specifieke aandachtsgebieden van GHOR Hollands Midden zijn:
• Bevorderen van zelfredzaamheid van burgers bij rampen en crises.
• Aandacht voor minder-zelfredzamen bij rampen en crises.
• Borgen van zorgcontinuïteit van acute zorgpartners.
• Bevorderen van zorgcontinuïteit van care instellingen.
• Bevorderen van toegankelijkheid en bereikbaarheid van passende zorg.
Integraal adviseren: GHOR, brandweer, gemeenten en politie zijn vertegenwoordigd in projectgroepen
die multidisciplinaire plannen en adviezen opstellen.
Wat willen we bereiken?
Product

Beoogd resultaat

Evenementenveiligheid

•

>95% van de verstrekte adviezen vergunningverlening publieksevenementen voor
beïnvloedbare risico’s is verleend <10 werkdagen.

•

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

Risicobeheersing

•

Consistente afspraken in VRHM-plannen en convenanten met de afspraken met
zorgpartners over hun voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.

•

Bijgedragen aan het integraal adviseren over risicobeheersing van VRHM aan gemeenten
(conform afspraken multidisciplinaire werkgroep Risicobeheersing).

•

Bijgedragen aan adviezen voor omgevingsvisies en –plannen van gemeenten om
beïnvloedbare risico’s te beperken of te voorkomen.

Planvorming

•

Uitvoering werkplan 2020 multidisciplinaire werkgroep Operationele planvorming.

•

Dialoog met partners van de veiligheidsregio over nieuwe thema’s en ontwikkelingen in het
zorgnetwerk.

•

Een Regionaal Crisisplan deel II Geneeskundige zorg die aansluit op crisisplannen van
partners binnen VRHM en op die van zorgpartners.
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2.3 Beleid voor het zorgnetwerk
ding: Afspraken met zorgpartners
Partners in het netwerk
• Partners met taken in de geneeskundige hulpverlening (cure partners): ziekenhuizen,
traumacentrum, huisartsenposten en –kringen. RAV Hollands Midden, Meldkamer Ambulance
Zorg, GGD Hollands Midden, Nederlandse Rode Kruis.
• Partners die bij crisisomstandigheden effect kunnen hebben op zorgcontinuïteit (care partners):
(Koepels van) verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen, revalidatiezorg, thuiszorg.
Uitgangspunten van beleid
De wetgever stelt zorgaanbieders verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die zij leveren en ook
voor hun voorbereiding daarop. Voor zorgpartners is hun voorbereiding op crises geen dagelijks werk
(i.c. reguliere patiëntenzorg). Wij zien het als onze opdracht het zorgnetwerk te blijven inspireren voor
hun adequate voorbereiding op crises. In het zorgnetwerk hebben we op strategisch, tactisch en
operationeel niveau periodiek overleg. Zorgpartners ervaren rampenstructuur en geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crisis als complex: expertise vanuit verschillende perspectieven is voor
zorgpartners nodig voor een juiste aanpak.
Ambitieniveau
• Samenwerking in het zorgnetwerk tot één samenhangende keten voor een verantwoorde zorg bij
opschaling in crisissituaties. In dit netwerkgerichte samenwerken denkt elk deel van het netwerk
na over de gevolgen van zijn voorbereiding op die van andere delen in het zorgnetwerk en is
gericht op een zo optimaal mogelijke (voorbereiding van) geneeskundige hulpverlening.
• Blijvend positieve waardering als ‘professionele uitvoerder van de Wvr’ en ‘adviserende partner’;
• Gewaardeerd als ‘verbindende kennisdeler’ en ‘anticiperende netwerkregisseur. Groeien in de rol
van ketenregisseur.
• Implementatie van het vernieuwde GHOR4all. Verbetering in het informatiesysteem GHOR4all is
afgestemd op wederzijdse informatiebehoeften van zorg- en veiligheidspartners en sluit aan op
landelijke ontwikkelingen.
• Dialoog met zorgpartners en bestuur over gevolgen van gesignaleerde risico’s op regionale zorg
continuïteit en capaciteit voor geneeskundige hulpverlening.
Toelichting:
Het gaat om vertaling van ontwikkelingen en risico’s die benoemd worden in het Regionaal Risico Profiel naar de betekenis hiervan
voor het regionale zorgnetwerk. Door met zorgpartners in gesprek te gaan en een gezamenlijke kwetsbaarheidsanalyse te maken,
worden zorgpartners gestimuleerd om – op basis van hun eigen verantwoordelijkheden - zelf risicogericht knelpunten op te pakken.
GHOR heeft hierbij een signalerende en ondersteunende rol richting zorgnetwerk; in het signaleren en oplossen van knelpunten in
de keten van dagelijkse acute zorg heeft het ROAZ een rol.

Ontwikkelingen
Door decentralisatie van zorgtaken en langer thuis wonen is accurate beeldvorming van
zelfredzaamheid van personen en organisaties lastiger.
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders
Met het wetsvoorstel Toetreding zorgaanbieders wordt een meldplicht geïntroduceerd voor alle nieuwe
zorgaanbieders die zorg willen gaan (laten) verlenen als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg. In het huidig systeem wordt een groot deel van de instellingen van rechtswege (dus
automatisch) toegelaten. Met de meldplicht wordt bevorderd dat nieuwe zorgaanbieders zich beter
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bewust zijn van de eisen en hun verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg. De Inspectie
Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) kan nu door de nieuwe wet ook toetsen op de kwaliteit van zorg. De
nieuwe wet leidt tot aanpassing van onder andere de WTZi en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg. Zorgaanbieders dienen te blijven beschikken over een Rampen Opvang Plan. In de nieuwe wet
blijft gehandhaafd dat de zorgaanbieder verantwoordelijk is verantwoorde zorg te leveren ook in
crisisomstandigheden, dat zij haar werkwijze in het Rampen Opvang Plan afstemt met de DPG en dat
relevante afspraken worden opgenomen in het regionaal crisisplan van de veiligheidsregio.
Drukte in de acute zorgketen
Traumaregio West kent een toename van drukte en zorgzwaarte in de acute zorgketen. Knelpunten
zijn een toename van het aantal complexe patiënten, concentratie van specialismen zoals de
Spoedeisende Eerste Hulp, een tekort aan gespecialiseerde arbeidscapaciteit en geen soepele en
snelle uitstroom door onvoldoende overzicht aan beschikbare bedden in de regio.
Informatie-uitwisseling tussen zorgpartners en GHOR in crisisomstandigheden sluit beperkt aan bij
mogelijkheden en behoeften van huidige tijd. Een landelijk initiatief heeft informatiebehoeften van
zorgnetwerk en andere partners in beeld gebracht en streeft ernaar systeemontwikkeling hierop aan te
laten sluiten.
Beeld van zorgpartners van GHOR Hollands Midden:

Waardering meerwaarde GHOR door zorgpartners (juni 2016)
• Kennis en overzicht complexe rampenstructuur.
• Kennis en overzicht regionale risico’s.
• Stem zorgketen bij hulpdiensten (brandweer, politie), gemeenten en bestuur veiligheidsregio.
• Inzicht in en in lijn brengen wie wat doet in de zorgketen.
• Stimulator van voorbereiding op crisisomstandigheden.
• Adviezen, gevraagd en ongevraagd.
• Regie en coördinatie bij crises met duidelijke werkwijze of plan.

11

Wat willen we bereiken?
Product

Beoogd resultaat

Relatiebeheer en

•

Dialoog met zorgpartners en bestuur over zorg risicoprofiel in regio Hollands Midden.

afspraken met cure

•

Voorbereide Bestuurlijke Verantwoording 2020 over mate van voorbereiding op

zorgpartners in regio
Hollands Midden

geneeskundige hulpverlening door zorginstellingen.
•

Dialoog met zorgpartners over (nieuwe) thema’s en ontwikkelingen in crisisbeheersing

•

Netwerkbijeenkomsten voor care en cure zorgpartners gericht op het kennen van personen
en organisaties en het samenwerken met elkaar.

•

Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners.

•

Implementatie van vernieuwde GHOR4all.

afspraken met care

•

Accountgesprekken volgens afspraken met zorgpartners.

zorgpartners in regio

•

Aanbod aan zorgpartners voor waarnemen van en tegenspel bij oefeningen bij

Relatiebeheer en

Hollands Midden

zorgpartners. (vergroten kennisnetwerk; feeling met mate van voorbereiding).
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2.4 Beleid voor de crisisfunctionarissen GHOR
Crisisfunctionarissen GHOR
Directeur Publieke Gezondheid – DPG
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg – ACGZ
Officier van Dienst Geneeskundig – OvDG
Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg - HIN GZ
Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg - HON GZ
Operationeel Medewerker Actiecentrum – OMAc
Hoofd Acute Gezondheidszorg - (HAG)
Hoofd Publieke Gezondheidszorg - (HPG).
Uitgangspunten van beleid
Bij een ramp of crisis geeft de DPG leiding aan de geneeskundige keten en is aanspreekpunt voor
bestuur en veiligheidspartners. De Wvr stelt eisen aan (GHOR-)functies.
Een vakbekwame crisisorganisatie GHOR en proportionele informatievoorziening zijn essentieel voor
een adequate uitvoering van haar taken.
Ambitieniveau
• Een crisisorganisatie GHOR die 24/7 beschikbaar en vakbekwaam is.
• Aansluiting tussen multidisciplinair en monodisciplinair leren en ontwikkelen (opleiden trainen
oefenen) van crisisfunctionarissen.
• Aansluiting op het leren tussen crisisfunctionarissen van zorgpartners en crisisfunctionarissen
GHOR.
• Juiste informatie op de juiste wijze en op het juiste moment bij de juiste mensen beschikbaar.
• Een daadwerkelijke inzet is gericht op het beperken van (volg)schade en een snelle terugkeer
naar de normale situatie.
Ontwikkelingen
Door decentralisatie van zorgtaken 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.
Capaciteit van de reguliere acute zorg is regelmatig een knelpunt: coördinatie van opgeschaalde
acute zorg kan hierdoor dilemma’s geven voor de geneeskundige hulpverleningsketen.
Meer informatie is beschikbaar. Informatie delen met elkaar gaat steeds gemakkelijker. Behoefte aan
overzicht in complexe grootschalige (crisis)situaties is groot.
Focus op vakbekwame crisisfunctionarissen GHOR vanuit uitgangspunt ‘sterke teams beginnen bij
sterke crisisfunctionarissen’.
Wijziging in het Besluit personeel veiligheidsregio’s in verband met aanpassing van enkele functies
van de GHOR (21 november 2017) heeft geleid tot twee nieuwe GHOR-functies: HAG en HPG. HAG
en HPG geven invulling aan de verantwoordelijkheid die de veiligheidsregio heeft voor aansturing van
de geneeskundige hulpverlening. Beide functies vallen onder verantwoordelijkheid van de ACGZ en
bevinden zich in de multidisciplinaire context binnen de witte kolom.
Ontwikkeling personeelsbestand parate crisisorganisatie GHOR. Wederom vindt de komende jaren
een substantiële wisseling van GHOR-crisisfunctionarissen plaats.
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Wat willen we bereiken?
Product

Beoogd resultaat

Parate en

•

Continuïteit in de bezetting en vakbekwaamheid van de GHOR-crisisfuncties.

vakbekwame GHOR-

•

Beschikbaarheid functiebeschrijvingen en taakkaarten voor alle crisisfuncties van GHOR.

crisisorganisatie

•

Crisisfunctionarissen zijn geïnformeerd over VRHM-taakkaarten en afspraken met

(mensen en middelen)

zorgpartners.
•

>90% van GHOR-crisisfunctionarissen is opgeleid, getraind en geoefend volgens
jaarplanning (van 1 april 2019) van Opleiden Trainen Oefenen.

•

Deelname aan alle evaluaties van VRHM leer- en ontwikkelactiviteiten van de
hoofdstructuur.

•

Aanbod aan GHOR-crisisfunctionarissen voor deelname aan oefeningen van zorgpartners
over hun crisisaanpak, gericht op kennisverbreding hierover.

Operationele inzet

•

>95% van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-crisisfunctionarissen bij GRIP-inzetten
voldoen aan wettelijke verplichte opkomsttijden.

•

Alle GRIP-inzetten heeft GHOR geanalyseerd.

•

Deelname aan alle evaluaties van VRHM-inzetten.
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2.5 Beleid voor het bovenregionaal en landelijk netwerk
Netwerken
Bovenregionaal netwerk: Netwerk managers GHOR uit provincie Zuid-Holland, Netwerk DPG’en uit
provincie Zuid-Holland, Netwerk Acute Zorg West (voorheen Regionaal Overleg Acute Zorg-West),
Thema gerelateerde netwerken.
Landelijk netwerk: Netwerk GGD GHOR Nederland zoals Raad van DPG’en, programmacollege
GHOR (strategische dossiers), Overleg managers GHOR, Netwerken van GHOR-vakgebieden (zoals
evenementenbeleid, zorgcontinuïteit en informatievoorziening, risicobeheersing, netcentrisch werken,
opleiden trainen oefenen, zelfredzaamheid), Netwerk Informatiemanagement (onderdeel van
Programma Overleg Informatievoorziening, Veiligheidsberaad).
Uitgangspunten van beleid
Zorgpartners verwachten van GHOR dat zij eenduidig en in collectief verband samenwerkt op GHORdossiers, zoals bij extreem geweld, zorg continuïteit, (verminderde) zelfredzaamheid,
evenementenadvisering en informatievoorziening.
Ambitieniveau
Bijdragen aan ambitie landelijk GHOR:
• Versterking samenwerking binnen de veiligheidsregio’s en met de netwerken daaromheen op:
o Extreem geweld;
o Zorgcontinuïteit;
o (Verminderde) zelfredzaamheid;
o Evenementenadvisering;
o Informatievoorziening.
• Verbreden en versterken (advies)rol van de DPG in het veiligheidsdomein.
• Innovatie in het vergroten van het voorspellend vermogen (innoveer de preparatie) en in
verdieping van de (capaciteits)analyse van het geneeskundig risicoprofiel.
• Actieve rol bij evaluatie Wvr vanuit perspectief van verbinding zorg en veiligheid.
Beleidsontwikkeling integraal adviseren over de rol van GHOR over Omgevingswet met een aantal
GHOR-regio’s (Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Utrecht en de twee bureaus in Brabant).
Ontwikkelingen
ROAZ-taken (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)
In 2006 zijn ziekenhuizen met erkenning traumacentra aangewezen om het regionaal overleg acute
zorgketen (ROAZ) te organiseren. De afgelopen jaren wordt het ROAZ meer gebruikt als platform in
de regio om samenwerking in de acute zorg te verbeteren, acties te ondernemen en afspraken te
maken. Onder invloed van ontwikkelingen in de acute zorg, van initiatieven in de regio als ook vanuit
de overheid is de beleidsmatige invulling van ROAZ-taken verder gegaan dan de oorspronkelijke
opdracht aan het ROAZ. Het ministerie van VWS werkt aan een nieuwe opdracht voor taken en
positionering voor het ROAZ in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die in 2016 in de plaats
is gekomen van de Wet Toelating Zorginstellingen. De nieuwe wet biedt kans tot actualisatie van rol
en taak van de ROAZ-taken Acute Zorg op basis van ervaringen met de organisatie van afspraken
over acute zorg. Het ROAZ beoogt vanuit de taakstelling acute zorg ook de ketensamenwerking bij
opschaling bij crisisbeheersing optimaal te organiseren.
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Netwerk Acute Zorg regio West
Het overleg over de wettelijke ROAZ-taak in regio West in het Netwerk Acute Zorg regio West is
geherstructureerd om in te spelen op de urgente knelpunten in de acute zorg. Het bestuurlijk overleg
is structureel uitgebreid met een tactisch overleg dat diverse expertise- en themagroepen aanstuurt.
Nu zijn zowel bestuurders als managers van zorgaanbieders bij het overleg over acute zorg in regio
West betrokken, waaronder de DPG en strategisch adviseur GHOR. GHOR is (samen met GHOR
Haaglanden) deelnemer aan de themagroep Crisisbeheersing. Doel is om meer samenwerking te
realiseren tussen Haaglanden en Hollands Midden waarbij een meer sluitende aanpak voor
crisisbeheersing voor de traumaregio ontstaat dan op dit moment op organisatorisch niveau per
individuele instelling het geval is. Door in gezamenlijkheid crisisbeheersing regionaal vorm te geven
ervaart traumaregio West meer slagkracht, zowel in voorbereiding op als in uitvoering van zorg bij
rampen en crises.
Omgevingswet: Initiatieven die passen binnen de omgevingsplannen zijn niet meer vergunning
plichtig. Tijdens de ontwikkeling van deze plannen zijn daarom uitgangspunten van belang voor
veiligheid en voor bescherming en bevordering van volksgezondheid. Voor het opstellen van landelijk
GHOR-beleid voor het integraal adviseren over zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid
is samenwerking gezocht met andere GHOR-regio’s.
Informatievoorziening: Kernregistratie Zorg continuïteit (KRZ)
De KRZ is de registratie in het OOV domein van locaties waar zorg wordt geleverd. Hierbij gaat het
zorglocaties waar (grotere) concentraties verminderd zelfredzamen geïnstitutionaliseerd verblijven en
zorg ontvangen. Het betreft hierbij zowel de dagbesteding als 24-uurs zorg.
De KRZ neemt adresgegevens en contactgegevens op (ook bij nood). Dit maakt de KRZ een unieke
dataset in de veiligheidsregio. De KRZ is van toegevoegde waarde om snel inzichtelijk te krijgen waar
concentraties van verminderd zelfredzamen verblijven in zorginstellingen en hoe zij bereikt kunnen
worden, zowel in de koude fase als in de warme fase. De gebruikersvriendelijke KZR zal in 2019 via
een aanbesteding de (verouderde) GHOR4all applicatie vervangen en ook de gegevens set de Witte
Kaart.
GHOR wordt door zorgpartners als een meer interessante partij beschouwd als zij bovenregionaal en
landelijk meer eenduidige opvattingen en diensten aanbiedt. Bij GHOR-regio’s wordt noodzaak
ervaren voor een uniforme benadering caresector.
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Wat willen we bereiken?
Product

Beoogd resultaat

Bijdragen aan het

•

Bijgedragen aan trainingen en kennisbijeenkomsten van het ROAZ.

Regionaal Overleg

•

Deelgenomen aan overleggen ROAZ: strategisch ROAZ, tactisch ROAZ en themagroep

Acute Zorg West

Crisisbeheersing. Aandacht voor onderwerpen veiligheid en zorg, voor het oplossen van

(ROAZ) West

capaciteitsknelpunten en gevolgen voor geneeskundige hulpverlening.

Bijdragen aan

•

bovenregionale en
landelijke netwerken

Bijgedragen aan afspraken over interregionale bijstand van omliggende GHOR-regio’s en
versterken crisisorganisatie GHOR.

•

Bijgedragen aan evaluatie Wvr en aan gevolgen Wet toetreding zorgaanbieders.

•

Belangen behartigd voor adequate regionale voorbereiding en uitvoering geneeskundige
hulpverlening.

•

Bijgedragen aan innovaties.

•

Bijgedragen aan (streven naar) uniforme uitvoering op GHOR-dossiers door GHOR-regio’s,
zoals (verminderde) zelfredzaamheid, zorg continuïteit, evenementen advisering en
informatievoorziening.

•

Inbreng geleverd aan thema gerelateerde netwerken, zoals over de GHOR-rol voor
voorbereiding van care instellingen.
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2.6 Financiële begroting programma GHOR

2.6.1 Overhead
Wettelijke grondslag
Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie overhead geïntroduceerd. Als gevolg van deze
wijziging wordt overhead van het programma GHOR afzonderlijk verantwoord.
Uitgangspunten van beleid
Overhead zijn kosten die verband houden met de sturing en de ondersteuning van het primaire
proces. Loonkosten voor DPG, manager GHOR, communicatie, financiën en secretariële
ondersteuning van het bureau GHOR zijn gerekend tot overhead.
Wij vergoeden aan RDOG Hollands Midden kosten voor de geleverde diensten bedrijfsvoering, HRM,
juridische zaken, inkoop, ICT en financiën. Ook dit bedrag is tot de overhead gerekend.
Huisvestingskosten van het ondersteuningsbureau GHOR zijn niet gerekend tot de overhead, omdat
deze kantoorruimte ook tevens het Actiecentrum GHOR is en daardoor gebruikt wordt voor het
primaire proces.
Kerngegevens
Personeel stand 31-12
Formatie bureau GHOR in fte
Aantal medewerkers

2018

2019

2020

12,4

12,9

12,8

14

15

15

Toelichting 2018: vacature op 31-12-2018 beleidsmedewerker Informatievoorziening.

Overhead

2019

2020

2021

2022

2023

403

448

448

448

448

Overige kosten

36

133

133

133

133

Totaal

439

581

581

581

581

(x €1000)
Salarissen

Toelichting 2019: Herschikking van kosten ten laste van overhead heeft plaatsgevonden vanaf 2020 conform uitgangspunten van beleid.

2.6.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wettelijke grondslag
BBV-artikel 11: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
• De weerstandscapaciteit (de middelen waarover het programma beschikt of kan beschikken om
de niet begrote kosten te dekken);
• Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
Uitgangspunten van beleid
Door de bijdrage aan projecten risicogerichtheid in veiligheidsregio verband zijn wij ons bewust van en
vertrouwd met onzekerheden en nemen we verantwoordelijkheid hierin. Bovendien opereren wij als
netwerkorganisatie in een complexe omgeving die in beweging is, waardoor wij als organisatie sterk
afhankelijk zijn van de mate waarin partners bijdragen willen leveren aan de realisatie van onze
doelstellingen. Ook deze situatie bevordert het bewustzijn met en het managen van onzekerheden.

18

Risicomanagement
Risico´s zijn gebeurtenissen in de organisatieomgeving en kansen en bedreigingen op de interne
beheersing van de organisatie die hieruit voortkomen. Risico’s relevant voor het weerstandsvermogen
zijn die risico’s die niet op een andere wijze zijn te ondervangen. Het doel van ons risicomanagement
is effectief om te gaan met deze kansen en bedreigingen die invloed hebben op de realisatie van onze
doelstellingen en de interne beheersing van de organisatie.
Door inzicht in risico’s zijn wij in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat risico’s nu
en risico’s in de toekomst in verhouding staan tot de vermogenspositie van het programma GHOR. Wij
hebben voor de risico-inventarisatie en beoordeling de methode toegepast van RDOG Hollands
Midden. De waardering van risicovolle situaties, naar ernst ervan en kans erop:
Waarderingsoverzichten risicovolle situaties
Ernst

Omschrijving

2

Vervelend, maar niet ernstig

4

Middelgrote ernst, inefficiënt voor organisatie, kan ergernis/ongemak oproepen bij partners of bestuur

6

Ernstig, mogelijk niet nakomen van afspraken met bestuur, partners en/of medewerkers

8

Catastrofaal voor bestuur, partner en/of GHOR

Kans

Omschrijving

2

Kleine kans dat het risico zich voor doet

4

Middelgrote kans dat het risico zich voor doet

6

Grote kans dat het risico zich voor doet

8

Zeer grote kans dat het risico zich voor doet

Door het gebruik van risicoklassen zijn risico’s binnen RDOG Hollands Midden uniform ingedeeld.
De bandbreedtes per risicoklasse zijn hieronder vermeld. Het financieel gevolg per risico is berekend
met behulp van het klassenmidden.

Klassenindeling

Risico’s uitgedrukt in €

Klasse 1

< 5.000

Klasse 2

5.000 – 25.000

Klasse 3

25.000 – 100.000

Klasse 4

100.000 – 500.000

Klasse 5

>500.000

Ambitieniveau
De aan de gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG Hollands Midden deelnemende
gemeenten staan er garant voor dat het programma GHOR te allen tijde over voldoende middelen
beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Daarmee is het weerstandsvermogen in
principe altijd 100%. Echter, wij hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en vinden het
onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende gemeenten
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aan te moeten spreken om financieel bij te springen. Daarom kiezen wij ervoor een zekere
weerstandscapaciteit zelf op te bouwen om onvoorziene kosten op te kunnen vangen.
Bestuurlijk
De risicoanalyse voor het programma GHOR 2018-2019 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van
7 december 2017 en in het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden van 18 januari 2018.
Het beleidsuitgangspunt uit de Nota Reserves VRHM 2017-2018 is hierin gevolgd: een boven- en een
ondergrens van de algemene reserve is weggelaten: voor een voldoende weerstandsvermogen op
basis van deze risicoanalyse is een algemene reserve van (afgerond) €94.000 toereikend. Financiële
vertaling voor de algemene reserve van €94.000 vindt plaats bij het opstellen van de jaarrekening
2018 en bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018. In 2019 wordt deze risicoanalyse
programma GHOR geactualiseerd voor de planperiode 2020-2023. Deze periode is dan gelijk aan het
nieuw op te stellen regionaal beleidsplan 2020-2023, waar het meerjaren beleid GHOR integraal
onderdeel van is. De DPG biedt een separate beslisnotitie in 2019 aan voor vaststelling van de
geactualiseerde risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR waarin een voorstel voor het niveau van
de algemene reserve programma GHOR.
Risicobeheer
RDOG Hollands Midden heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid,
ongevallen personeel, schade aan opstellen en materieel. RDOG Hollands Midden voldoet hiervoor
premie en kent een beperkt eigen risico. Daar waar het risico is verzekerd, maakt dit geen onderdeel
meer uit van het vraagstuk rond het weerstandsvermogen, omdat het financiële risico is belegd bij de
verzekeringsmaatschappij.
Monitoring van risico’s en maatregelen om deze risico’s te voorkomen, te beperken en te beheersen
vindt plaats als onderdeel van de planning en control cyclus, is onderwerp van het continuïteitsplan
GHOR en van ons kwaliteitsmanagementsysteem.
Risicoanalyse 2018-2019
Uit de risico inventarisatie 2018-2019 zijn in totaal 19 risico’s voor 2018 en 2019 in beeld gebracht met
financiële impact. De kans dat risico’s optreden met effect op de interne beheersing van het
programma GHOR is niet groot; de impact echter vaak wel. De kostenstructuur van het programma
GHOR is (semi)vast. Het opvangen van budgettaire tegenvallers op korte termijn is lastig.
Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op financiële gekwantificeerde risico’s met een hoge
ernst (waardering 6 of 8) en/of met een hoge kans (waardering 6 of 8). Dit zijn in totaal 9 risico’s (zie
overzicht op pagina 21). De risico’s treden immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang
op. De financiële gevolgen van elk risico zijn gewogen met de uitkomst van ‘ernst’ maal ‘kans’. Dit
resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond €94.000.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen die de organisatie
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken. Conform het advies van
het Algemeen Bestuur van 7 december 2017 en het besluit van het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands
Midden van 18 januari 2018 bedraagt de algemene reserve GHOR €94.000. Verwerking van dit
besluit gebeurt met de bestemming jaarrekeningresultaat 2018.
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Weerstandscapaciteit
(x €1000) op 01-01
Algemene reserve
Onvoorzien
Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

110

94

94

94

94

94

19

9

0

0

0

0

129

103

94

94

94

94

Overzicht risico’s met hoge ernst en/of hoge kans met financieel gevolg (klassenmidden)
Bron: Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR
Kans, Ernst, Financieel gevolg

Gebeurtenis/situatie/risico

Gevolgen

Kans

4

Onder andere door nieuwe Omgevingswet: VRHM

Professionele capaciteit is te krap bij de GHOR om

Ernst

6

(en daardoor GHOR) ontvangt adviesaanvragen voor

tijdig en adequaat te adviseren. Tijdelijke inhuur om

Financieel gevolg: klasse 3

ruimtelijke vraagstukken te laat, ad hoc en/of veel

aan de niet planmatige vraag te voldoen.

€62.500

tegelijk.

Kans

2

Een langdurig incident en/of gelijktijdige incidenten

Benodigde externe inhuur ter versterking van de

Ernst

6

leggen een zware druk op de parate GHOR-

personele capaciteit voor uitvoering van de primaire

organisatie, die m.u.v. OvDG’en en ODPG’en,

processen. Ook hogere vervangingskosten voor uren

Financieel gevolg: klasse 3 €62.500

bestaat uit bureaumedewerkers.

OvDG’en.

Kans

2

De middelen aan informatievoorziening in de

Financiële gevolgen voor GHOR van nieuwe

Ernst

6

opgeschaalde fase voor de zorgpartners (zoals

middelen aan informatievoorziening in de zorgketen

Financieel gevolg: klasse 2

GHOR4all) voldoen niet meer aan

vormen een risico.

€15.000

informatiebehoeften van partners en GHOR.

Kans

4

Langdurig (te) geringe bezetting van operationele

Niet voldoen aan eisen Wvr voor vervullen van

Ernst

6

GHOR-functionarissen bijvoorbeeld als gevolg van

crisistaken. Met personeelsplanning tijdig anticiperen.

Financieel gevolg: klasse 3

ziekte of uitstroom medewerkers. Indien uitstroom >

Werving en opleiding groter aantal GHOR-

€62.500

2 personen, dan extra en tijdelijke kosten voor

functionarissen om te voldoen aan de verwachte

Opleiden, Trainen en Oefenen.

uitstroom. Indien het risico zich voordoet: inhuur
functionarissen andere regio.

Kans

4

Partners vragen hogere vergoeding voor

Partners hebben i.h.a. monopolie positie in het

Ernst

6

beschikbaarheid en leveren van personeel aan

leveren van personeel en diensten.

GHOR voor GHOR-functies en GHOR-taken.

Onderhandelingspositie GHOR is gering.

Financieel gevolg: klasse 3
€62.500
Kans

4

Gelijktijdige uitstroom/langdurig ziekte van 2 of meer

Externe inhuur van personeel om tekort te

Ernst

6

bureaumedewerkers. Verlies specialistische kennis

overbruggen en continuïteit te waarborgen.

Financieel gevolg: klasse 3

en discontinuïteit in relatiemanagement in het

€62.500

GHOR-netwerk.

Kans

2

Ernst

8

Aanval ransomware op bestanden GHOR.

Preventieve maatregelen (i.s.m. RDOG) om nieuwe
aanval te voorkomen: inhuur externe ICT-

Financieel gevolg: klasse 3

deskundigheid. Indien GHOR-bestanden via back-up

€62.500

niet vindbaar zijn, opnieuw bestanden regelen.
Externe ondersteuning in capaciteit nodig.

Kans

2

Niet rechtmatige inkoop (bij inkoop >€25.000

Bedrijf aan wie de inkoopopdracht niet is gegeven, wil

Ernst

6

meerdere offertes nodig).

compensatie van GHOR/RDOG voor gederfde

Financieel gevolg: klasse 3

inkomsten. Elk bedrijf dat ook had kunnen leveren,

€62.500

kan deze claim ook neerleggen.

Kans

2

De inkoop levert niet het juiste product of het juiste

Maatregelen: actief monitoren dat het inkoopproces

Ernst

6

niveau van dienstverlening.

volgens afspraken verloopt.

Financieel gevolg: klasse 3

Opnieuw inkopen van product of dienst.

€62.500
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2.6.3 Baten en lasten in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023
Gemeentelijke bijdragen en indexen 2019, 2020 voor het programma GHOR. Index 2,86% (zonder nacalculatie)
Jaar

BPI in €

2019

2,54

786.940

1.999

2020

2,61

794.360

2.073

Aantal inwoners regio Hollands Midden

Gemeentelijke bijdrage in € x 1.000

Alle kosten zijn structurele kosten met uitzondering van onttrekking van kosten uit de
bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’. In deze ontwerp begroting programma GHOR is
uitgegaan van handhaving van deze bestemmingreserve, conform het besluit van het Algemeen
Bestuur VRHM van 18 april 2019.
Hieronder is een overzicht opgenomen van baten en lasten van het programma GHOR voor 2020
naar taakvelden, rubrieken en economische categorieën voor 2020 en de meerjarenraming 20212023.
Taakveld

Structureel /
Incidenteel

Kosten /
opbrengsten

Rubriek

Econom ische categorie

0.4 Overhead

Structureel

Kosten

1 Personeelslasten

10 Salarissen en sociale lasten
12 Overige personeelslasten

Totaal 1 Personeelslasten
2 Overige lasten

20 Kapitaallasten
21 Huisvesting
22 Organisatiekosten
26 Onvoorzien

2023
x€1.000

448

448

448

448

37

37

37

37

485

485

485

485

10

10

10

10

3

3

3

3

84

84

84

84

0

0

0

97

97

97

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

-2.073

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-

-

-

-

10 Salarissen en sociale lasten

803

803

803

803

11 Tijdelijk personeel

284

284

284

284

12

12

12

12

1.100

1.100

1.100

1.100

20 Kapitaallasten

57

57

57

57

21 Huisvesting

43

43

43

43

290

290

290

290

Totaal Kosten

Totaal 0.4 Overhead
3 Baten

2022
x€1.000

0

Totaal Structureel

Opbrengsten

2021
x€1.000

97

Totaal 2 Overige lasten

0.7 Gem eentelijke bijdragen Structureel

2020
x€1.000

30 Gemeenten BPI/BPK

Totaal 3 Baten
Totaal Opbrengsten
Totaal 0.7 Gem eentelijke bijdragen
1.1 Crisisbeheersing

Incidenteel

Kosten

2 Overige lasten

22 Organisatiekosten

Totaal 2 Overige lasten
Totaal Kosten
Opbrengsten

4 Reserves

41 Ontrekking reserves

Totaal 4 Reserves
Totaal Opbrengsten
Totaal Incidenteel
Structureel

Kosten

1 Personeelslasten

12 Overige personeelslasten
Totaal 1 Personeelslasten
2 Overige lasten

22 Organisatiekosten
23 Materialen
Totaal 2 Overige lasten
Totaal Kosten
Totaal Structureel
Totaal 1.1 Crisisbeheersing
Eindtotaal

2

2

2

2

391

391

391

391

1.491

1.491

1.491

1.491

-582

-582

-582

-582

-582

-582

-582

-582

-0

-0

-0

-0
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3. Deelprogramma IZB
3.1 Beleidsbegroting

Het team IZB is goed op weg om blijvend aan de landelijk gestelde eisen aan
infectieziektebestrijding te voldoen. Met aandacht op het voorkomen van infectieziekten, het
verwerken van aangiften, bron- en contactopsporing, afhandeling van
infectieziekteproblematiek en indien nodig onderzoek bijvoorbeeld bij grootschalige
infectieziekten. Dat doen we in actieve en intensieve samenwerking met onze regionale
netwerkpartners, GHOR en RIVM.
In 2017 is ons team IZB uitgebreid. We hebben nu naast aandacht voor A-ziekten ook aandacht voor
andere categorieën. Dit was nodig om aan de wettelijke gestelde eisen te voldoen. Wij voeren drie
soorten maatregelen uit, namelijk beheersing en terugdringen van infectieziekte-druk, verhoging van
de (team)capaciteit en verbreding van de expertise.
Ambitie
Wij willen een sterke samenwerking in het regionale netwerk van ziekenhuizen, huisartsen,
zorgverzekeraars, GHOR, vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers en
wijkteams. Wij zetten in op het voorkómen van infectieziekten; preventie is een onlosmakelijk
onderdeel van infectieziekte bestrijding. Wij werken intensief samen met academische werkplaatsen
en het RIVM.
Organisatie IZB
Ons team IZB monitort de verspreiding van infectieziekten. Bij een signaal van een infectieziekte
spoort het team de bron op om deze zo mogelijk uit te schakelen. Vervolgens spoort het team
contacten op die risico op infectie hebben gelopen, waarschuwt ze en adviseert beschermende
maatregelen. Het team geeft voorlichting aan burgers en professionals over preventieve maatregelen
(zoals vaccinatie of antibiotica). Burgers kunnen met vragen over infectieziekten bij het team terecht.
Wij adviseren gemeenten bij hun beleid en hebben een netwerkfunctie in de regio. Bij grootschalige
uitbraken kunnen we een outbreakmanagement team instellen. Ook is het team betrokken bij
onderzoek, vaak in samenwerking met verschillende partijen. Ons team bestaat uit 15 personen;
waaronder sociaal verpleegkundigen, artsen en deskundigen infectiepreventie.
Kwaliteit
De organisatie van Algemene GezondheidsZorg is ISO/HKZ gecertificeerd.
Bestuur
In de bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (2016) is de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen beide besturen voor het deelprogramma IZB vastgelegd. Het
deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG
Hollands Midden. Artikel 2 van de bestuurlijke afspraken regelt dat het bestuur RDOG Hollands
Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het
deelprogramma IZB.
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Wettelijke grondslag
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij ter uitvoering van
onder andere deze taak een GGD in stand houden. Aan deze taak zijn in de Wet publieke gezondheid
(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 influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid
bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van
een infectieziekte uitbraak behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan (Wpg artikel 6 lid 4).
Uitgangspunten van beleid
Als gevolg van de wettelijk taak van het bestuur van de veiligheidsregio wordt in deze context met IZB
bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigersen technische hygiënezorg.
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begroting 2019 van het
deelprogramma IZB. Met de opdracht om de gezondheid van alle inwoners in Hollands Midden te
bewaken, te beschermen en te bevorderen, in het bijzonder van de meest kwetsbaren. RDOG
Hollands Midden werkt actief samen met partijen in het sociaal domein, veiligheidsdomein,
gezondheidszorg en openbaar bestuur. RDOG Hollands Midden zet actief kennis en haar netwerk in
om de maatschappelijke taken van haar opdrachtgevers te helpen bereiken.
Ambitieniveau
• Blijven voldoen aan de landelijke normen (VISI-2- norm) voor een kwalitatief verantwoorde
uitvoering van IZB. VISI-2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In samenwerking
tussen VNG, VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland is deze norm afgesproken waaraan de
formatie van artsen, verpleegkundigen en administratieve ondersteuning in een regio moet
voldoen om de taken van de infectieziekte bestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te
voeren.
• Een sterke samenwerking in het regionale netwerk met ziekenhuizen, huisartsen,
zorgverzekeraars, vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR en
wijkteams.
• Inzet aan het voorkómen van infectieziekten en een goede hygiëne.
• Intensieve samenwerking met academische werkplaatsen en het RIVM.
Ontwikkelingen
Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. Het aantal ouderen neemt toe en daardoor ook het aantal
personen dat gemakkelijker vatbaar is voor infectieziekten. Ons toegenomen reisgedrag en de
toestroom van mensen uit andere werelddelen beïnvloeden de aanwezigheid van infectieziekten.
Bekende maatregelen zijn niet altijd effectief en vaccins zijn niet altijd meer toereikend om
infectieziekten te voorkomen.
De infectieziektebestrijding is in de afgelopen jaren veranderd: de complexiteit is toegenomen en
vaker wordt een beroep gedaan op de GGD’en. In de diverse discussies over infectiebestrijding wordt
de metafoor gebruikt van de dijkbewaking en -versterking. In de jaren ’70 en ’80 is formatie en
samenstelling van de teams Infectieziekten van de GGD’en gebaseerd op de dreigingen die er
destijds waren en de toenmalige bestrijdingsnormen. De ‘dijken’ waren wat hoogte en breedte betreft
op niveau. Sindsdien is sprake geweest van een sterke stijging van het water. Nodig zijn de volgende
drie maatregelen:
•

Beheersing van het ‘waterniveau’ en zo mogelijk het terugdringen ervan (infectieziekte-druk).
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•
•

Verhoging van de dijken (capaciteit).
Verbreding van de dijken (expertise, nieuwe taken).

In de afgelopen periode is de formatie van het team Infectieziekten versterkt zodat deze voldoet aan
de huidige normen voor de invulling van de wettelijke taken van de GGD (VISI-2-norm).
De minister van VWS heeft 10 regionale netwerken aangewezen voor de aanpak van antibiotica
resistentie. Team Infectieziekten van GGD Hollands Midden draagt in het netwerk Hollands West bij
aan deze aanpak.
Wat willen we bereiken?
Product

Beoogd resultaat

Bijdragen aan het

•

Handhaven professionaliteit van de diensten van het team IZB.

voorkómen van

•

Aandacht aan preventie en goede hygiëne.

infectieziekten

•

Samenwerking in academische werkplaatsen en met het RIVM.

•

Bijgedragen aan het netwerk Hollands West bij de aanpak voor antibiotica resistentie.

•

Sterke samenwerking in het regionale netwerk van partners op het gebied van preventie en

Blijven voldoen aan de
VISI 2 norm in de
uitvoering van de

infectieziektebestrijding.
•

Beleid voor antibiotica resistentie aanpak en crisisbeheersing van IZB.

wettelijke taken IZB

3.2 Financiële begroting deelprogramma IZB
Deelprogramma IZB
Het deelprogramma is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden.
De beleidsbegroting en financiële begroting van het programma GGD Hollands Midden zijn, naast die
van het programma GHOR en programma RAV Hollands Midden, onderdeel van de ontwerpbegroting
RDOG Hollands Midden. Binnen het programma GGD Hollands Midden 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 Hollands Midden. De taken
uitgevoerd in het deelprogramma IZB behoren tot het taakveld 7.1 Volksgezondheid.
Risico’s
De krappe formatie voor het team infectieziektebestrijding was een risico opgenomen in de
risicoanalyse RDOG Hollands Midden (2015). Door de genomen maatregelen per 2017 is de omvang
van dit risico beperkt. Voor de programmabegroting heeft RDOG Hollands Midden de opgestelde
risicoanalyse geactualiseerd.
Gemeentelijke bijdragen 2019 en 2020
Gemeentelijke bijdragen en indexen 2019, 2020 deelprogramma IZB. Index 2,86% (zonder nacalculatie)
Jaar

BPI in €

Aantal inwoners regio Hollands

Gemeentelijke bijdrage in €x

Midden

1.000,-

2019

1,94

786.940

1.275

2020

1,99

794.360

1.580
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2020

Aantal
inwoners

Bijdragen per
gemeente

x 1.000

x €1.000
€2,61

BPI
Gemeente
Alphen aan den Rijn

110

286

Bodegraven-Reeuwijk

34

89

Gouda

73

190

Hillegom

22

57

Kaag en Braassem

27

70

Katwijk

65

170

Krimpenerwaard

56

145

Leiden

124

324

Leiderdorp

27

71

Lisse

23

59

Nieuwkoop

28

74

Noordwijk

43

111

Oegstgeest

24

62

Teylingen

37

96

Voorschoten

25

66

Waddinxveen

28

72

Zoeterwoude

8

22

42
794

109
2.073

Zuidplas
Totaal

26

27
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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.
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3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2019
In de begroting VRHM 2019 (AB 28 juni 2018) is het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor
2019. Aangezien het overleg over de nieuwe Cao Gemeenten nog niet tot een akkoord heeft geleid,
is het momenteel niet mogelijk om een reële prognose van het totaal te verwachten financieel
resultaat af te geven. Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor
gemeenschappelijke regelingen is de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de
uitkomst van de Cao-onderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat
en het structureel effect op toekomstige begrotingen.
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 aan 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 Programma overstijgende onderwerpen
Controleverklaring accountant jaarrekening 2018
De verwachting is dat de accountant over de jaarrekening 2018 een goedkeurende controleverklaring
inzake getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid gaat afgeven. De
basis voor het oordeel met beperking is de constatering dat wederom de lasten voortvloeiende uit een
aantal inkoopcontracten ook in 2018 niet in overeenstemming met de Europese
aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed. Dit bedrag overschrijdt de door het Algemeen Bestuur
vastgestelde goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.
Door VRHM is een inkoop- en aan bestedingskalender voor de periode 2019 – 2023 opgesteld. De
benodigde Europese aanbestedingstrajecten zijn dusdanig tijds- en arbeidsintensief dat hiervoor tijd
(en capaciteit) nodig is om hieraan opvolging te kunnen geven. Het Bestuur wordt van de voortgang
op de hoogte gehouden.
Het rapport van bevindingen van de eindcontrole van de accountant is door de accountant op 16 mei
2019 besproken met de dhr. C. Visser in zijn rol als Portefeuillehouder Middelen.
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2020
Als gevolg van de discussie die is ontstaan over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM
niet door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 februari 2019 vastgesteld. Het Algemeen
Bestuur besloot te wachten met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM tot het
nader overleg van de bestuurlijke portefeuillehouders gemeenschappelijke regelingen met de
voorzitter van het Financieel overleg, dhr. M. Bunnik, op 13 maart 2019. Dit overleg gaf echter geen
duidelijkheid. De voorzitter van het bestuur van de VRHM, dhr. Lenferink, besloot daarom met alle
betrokkenen (wethouders financiën, voorzitters en portefeuillehouders financiën gemeenschappelijke
regelingen) om tafel te gaan zitten om te komen tot een (structurele) oplossing: een faire regionale
indexeringsmethodiek die recht doet aan de financiële dekking van de uitvoeringstaken van de
gemeenschappelijke regelingen en de financiële positie van gemeenten. Dit overleg vond plaats op
27 maart 2019. De financiële uitwerking van de ontwerp-Programmabegroting 2020 is gebaseerd op
de door de bestuurlijke delegaties van de Werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
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regelingen en Bestuur VRHM gezamenlijk voorgestelde financiële kaderstelling voor VRHM voor
2020 en 2021-2023. Dit overleg heeft op 8 april 2019 plaatsgevonden. Op 18 april 2019 heeft het
Dagelijks Bestuur in een extra vergadering ingestemd met de ontwerp-Programmabegroting 2020 en
heeft deze ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de
gemeenschappelijke regeling VRHM. De deadline voor het indienen van zienswijzen is 13 juni 2019.
3.2.3 Programmaplan Brandweer
Huisvestingszaken, Leiden-Noord
Tegen het bestemmingsplan is één beroepschrift ingediend door Stena Realty B.V., de
eigenaar/verhuurder van het naastgelegen kantoorgebouw aan de Schipholweg 128.
De bezwaren van Stena zijn:
▪ toename verkeershinder
▪ onvoldoende parkeerruimte
▪ onaanvaardbare verkeersonveiligheid
▪ onaanvaardbare aantasting van woon- en leefklimaat vanwege geluidsoverlast
Op 28 mei 2019 was er een zitting bij de Raad van State.
Eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM
Partijen verdelen het verschil over periode 2015 – 2018. Partijen hebben nader overleg gevoerd over
de kosten die VRHM bij RDOG HM in rekening kan brengen betreffende afhijsen patiënten vanaf
2019. Betreffende de ritdefinitie en het in rekening te brengen tarief wordt een vervolgoverleg
gepland. Op basis van een door de RDOG HM opgestelde notite van 15 mei 2019 is dit overleg op 17
juni a.s. gepland.
WNRA
Brandweer Nederland is momenteel bezig met het finaliseren van het juridisch onderzoek naar de
(on)gelijkheid in behandeling van vrijwilligers bij de brandweer. Om wat preciezer te weten hoeveel
het gaat kosten als de vrijwilligers gelijk moeten worden behandeld, worden nog twee andere regio’s
betrokken in het herhaal-onderzoek: Hollands Midden en IJsselland.
3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden, aandeel Regionale Ambulancevoorziening
Hollands Midden
RAV HM erkent de betalingsverplichting en gaat de claim neerleggen bij het ministerie van VWS op
basis van de externe nulmeting van PWC (2014) en het taxatierapport (2016). Als deze de claim
volledig vergoed wordt gaat dit bedrag door naar de VRHM. Vanuit dat GHOR en de RAV zou dit dan
de definitieve bijdrage zijn en zal er verder geen afrekening meer plaats vinden tussen de RDOG en
de VRHM. Als de vergoeding door VWS niet gegeven wordt of gedeeltelijk gaan partijen weer met
elkaar om tafel.
4. Programmaplan Veiligheidsbureau
Regionaal Risicoprofiel VRHM
In het AB VRHM van 21 februari is het concept-Regionaal Risicoprofiel vrijgegeven voor consultatie
van gemeenten en partners. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s
te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de
aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op
specifieke risico´s voor te bereiden.
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Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige
risico’s, inclusief relevante risico’s uit omliggende regio’s. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn
samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten een aantal themabijeenkomsten
georganiseerd. Voor een gedegen inventarisatie en analyse zijn ook trends en ontwikkelingen
beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico’s.
Om effectief de veiligheid te kunnen borgen is investeren op individuele risico’s onvoldoende. Risico’s
kennen veel samenhang met andere risico’s en vragen een integrale aanpak. Door aan te sluiten bij
trends en ontwikkelingen en daarin de relatie te leggen met fysieke veiligheid, kunnen nieuwe risico’s
in een vroegtijdig stadium worden voorkomen en bestaande risico’s worden beperkt. Uit het risicoprofiel
blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico’s: klimaatadaptatie,
energietransitie, cybersecurity en continuïteit.
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
De taken van de veiligheidsregio zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s en de
gemeenschappelijke regeling: brandweerzorg, GHOR, meldkamer, gemeentelijke
crisisbeheersing/bevolkingszorg en crisisbeheersing. De veiligheidsregio dient elke vier jaar een
regionaal beleidsplan op te stellen, mede op basis van het regionaal risicoprofiel.
In de achterliggende periode is het nieuwe regionaal risicoprofiel opgesteld. Dit wordt in de komende
maanden voorgelegd aan de gemeenteraden. Gelijktijdig wordt gestart met het opstellen van het
nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023.
De opzet van het nieuwe beleidsplan is anders dan de twee eerdere beleidsplannen. De eerdere
beleidsplannen waren met name gericht op de crisisbeheersingstaken van de veiligheidsregio. Voor
de overige taken werden afzonderlijke beleidsplannen opgesteld. Het nieuwe regionale beleidsplan
zal alle taken van het veiligheidsregio omvatten (zowel monodisciplinair als multidisciplinair als
overlappende beleidsvoornemens). Deze opzet past bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio, zoals
ook vastgesteld in het nieuwe organisatieplan (“meer blos op de wangen”), en zal het bestuur en de
directie(s) verder ondersteunen in hun sturende rol hierop (o.a. begroting).
Voor de zomer vindt de bespreking plaats van het risicoprofiel met de gemeenteraden. Deze
bespreking dient ook als formeel moment voor de gemeenteraden om input te leveren voor het
nieuwe beleidsplan. Om dit te faciliteren is een kadernotitie opgesteld, waarin de (wenselijke)
ontwikkelingen wordt geschetst op de verschillende taken van de veiligheidsregio. Hierdoor worden
de gemeenteraden in een vroegtijdig stadium in de gelegenheid gesteld om hun wensen voor het
nieuwe beleidsplan kenbaar te maken. In de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 21
februari is de kadernotitie besproken. De uitkomst van deze bespreking is verwerkt in de kadernotitie.
In een paralleltraject wordt met overige interne en externe partners gewerkt aan het nieuwe
beleidsplan. Het doel is om te komen tot een beleidsplan, dat kan dienen als een
gemeenschappelijke agenda voor alle betrokken partijen op het taakveld van de veiligheidsregio.
Het nieuwe concept- beleidsplan wordt besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19
september a.s. Vervolgens wordt het concept-beleidsplan besproken met de gemeenteraden. De
planning is dat het beleidsplan eind dit jaar (28 november a.s.) of begin volgend jaar definitief kan
worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. E.e.a. is mede afhankelijk van de planning van de
bespreking in de gemeenteraden in het najaar.
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
In het Veiligheidsberaad op 14 december 2018 is afgesproken dat de portefeuillehouders
Wetsevaluatie bestuurlijke gesprekken met de voorzitter van de veiligheidsregio’s gaan organiseren.
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Deze gesprekken zijn een volgende stap in de voorbereiding op de evaluatie van de Wet
veiligheidsregio’s. Het gesprek met de voorzitter VRHM heeft plaatsgevonden op 24 april a.s. Het
Algemeen Bestuur is gevraagd input te leveren voor dit gesprek. Het Veiligheidsberaad heeft
onderstaande negen thema’s aangedragen. Deze thema’s vormden het uitgangspunt van dit gesprek:
1. Biedt de wet voldoende ruimte om adequaat om te gaan met nieuwe crises?
2. Voldoet de huidige reikwijdte van de veiligheidsregio’s?
3. Regionale autonomie in relatie tot samenwerking
4. Is de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio’s voldoende geborgd?
5. Schurende wettelijke bevoegdheden
6. Ruimte voor juiste maatvoering veiligheidsregio’s
7. Financiële verhoudingen
8. Informatievoorziening van de veiligheidsregio
9. Is de rol van het Rijk bij rampenbestrijding en crisisbeheersing voldoende duidelijk?
Regionale evenementenkalender
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 april is de regionale evenementenkalender
besproken. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op basis van de input van de gemeenten de
regionale evenementenplanningskalender 2019 opgesteld. Op deze kalender staan alle geplande
risico-aanpak evenementen vermeld. De kalender geeft gemeenten en hulpverleningsdiensten inzicht
waar en wanneer risico-aanpak evenementen worden georganiseerd. Dit helpt bij het bepalen van
capaciteit en levert een betere regionale spreiding van evenementen op. De hulpverleningsdiensten
hebben de knelpunten met betrekking tot capaciteiten en risico’s van de op de regionale
evenementenplanningskalender vermelde evenementen bekeken en hierover een advies gegeven
aan de vergunningverlenende instantie.
Voorbereiding op luchtvaartongevallen
In het AB van 18 april is het bestuur geïnformeerd over de voorbereiding van de VRHM op
luchtvaartongevallen. De informatiekaart Luchtvaartongevallen is volledig herzien en er is een
bereikbaarheidsanalyse opgesteld over luchtvaartongevallen die binnen de 10 kilometerzone van
Rotterdam The Hague Airport en Schiphol Airport vallen.
De informatiekaart is volledig herzien. Door middel van onder andere een scenariosessie waar ook de
Kustwacht en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
aan meegewerkt hebben is gekomen tot een aantal aanpassingen op de informatiekaart. Zo zijn de
scenario’s uit het Nationaal Crisisplan luchtvaartongevallen opgenomen, zijn de afspraken met
betrokken veiligheidsregio’s Rotterdam en Kennemerland aangescherpt en zijn de toepassingskaders
aangepast.
In het regionaal beleidsplan is luchtvaartincidenten één van de ramptypen benoemd ter verdere
uitwerking. Het regionaal risicoprofiel beschrijft dat door de agrarische gebieden binnen de 10
kilometerzone van deze Veiligheidsregio de incidentlocatie mogelijk moeilijk bereikbaar is. Het
Regionaal Beleidsplan vraagt een analyse ten aanzien van bereikbaarheid van de gebieden met een
hoger risico (10 km van de start- en landingsbaan) binnen VRHM. De gemeenten Hillegom, Kaag en
Braassem, Nieuwkoop en Zuidplas hebben grondgebied binnen de 10 kilometer zone liggen.
In de bereikbaarheidsanalyse is geconcludeerd dat op basis van de kans op een luchtvaartincident,
de reeds aanwezige bereikbaarheid in bewoond gebied en de te rechtvaardigen infrastructurele
aanpassingen in akkerlandgebied verdere maatregelen in de ruimtelijke ordening niet reëel zijn. In
plaats daarvan zullen de hulpdiensten de plaats van een luchtvaartincident moeten bereiken op basis
van veerkracht.
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Voorbereiding op extreem geweld
Het Bestuur is geïnformeerd over de actualisatie van de informatiekaarten Extreem Geweld en
Crisiscommunicatie bij Extreem Geweld. De titel van de informatiekaart is aangepast van
Terrorismegevolgbestrijding in Extreem Geweld. Extreem geweld is een breder begrip dat makkelijker
en sneller toepasbaar is als bijvoorbeeld nog niet duidelijk is of het extreem geweld een terroristisch
motief kent. Terrorismegevolgbestrijding is een vorm van extreem geweld. Dezelfde sleutelbesluiten
als de veiligheidsregio Haaglanden zijn verwerkt op de informatiekaart. Deze sleutelbesluiten zijn
apart met alle burgemeesters en plenair in het Algemeen Bestuur van 13 september 2018 besproken.
De doelstellingen en uitgangspunten die in het Algemeen Bestuur van 13 september 2018 zijn
besproken, zijn verwerkt op de informatiekaart.
De informatiekaart crisiscommunicatie Extreem Geweld is aangepast op basis van de koepelnotitie
van het NCTV en input n.a.v. ervaringen uit het land.
5. Programmaplan Oranje Kolom
In de achterliggende periode heeft het BGC zich gericht op de uitvoering van de reguliere
werkzaamheden. Bijzondere aandacht is besteed aan de vijf voorgenomen prioriteiten.
Dat zijn:
▪ Prestatiemeting.
In 2018 is de eindrapportage van het cluster Rijn- en Veenstreek opgeleverd. Dit voorjaar is de
prestatiemeting voor Midden-Holland afgerond en inmiddels zijn we in de afrondende fase voor
de prestatiemeting van Duin en Bollen. Hiermee zijn alle clusters aan bod geweest. Rest ons om
de rode draden uit de eindrapportages te destilleren en na te denken over een nieuwe vorm van
prestatiemeting voor de komende jaren. Ook zal het BGC zelf aan een review worden
onderworpen, waarbij de onderwerpen uit de prestatiemeting leidend zullen zijn en waarbij de
gemeentesecretaris van Waddinxveen de regierol heeft.
▪ Opleiden, Trainen en Oefenen.
Begin 2019 is een studiegids voor bestuurders opgeleverd vanuit het BGC, er is voor wat betreft
het aanbod een onderscheid gemaakt tussen meer ervaren en onervaren bestuurders. Daarnaast
zijn voor de crisiscommunicatiekolom ketentrainingen ontwikkeld en inmiddels zijn een aantal van
deze trainingen gegeven. Ook worden de hoofden taakorganisatie crisiscommunicatie voor het
eerst betrokken bij de Copi-trainingen. Deze laatste worden dit jaar in de eigen regio
georganiseerd en niet als voorheen in Vught. Voor nieuwe OVD-BZ is een opleiding incl.
certificeringstraject opgezet en voor bestaande OVD-BZ wordt onderzocht of er voor hen een
aangepaste opleiding incl. certificering kan worden ontwikkeld.
▪ Terrorismegevolgbestrijding.
De bestuurlijke agenda bij extreem geweld is in 2018 doorleefd met alle burgemeesters van de
VRHM en heeft geleid tot een informatiekaart Extreem geweld, welke begin 2019 is vastgesteld in
de VD. Hierin staan de sleutelbesluiten opgenomen, als met de burgemeesters besproken en in
navolging van en afstemming met de VR Haaglanden. Ook heeft begin 2019 een BT-sessie
plaatsgevonden met alle (loco)burgemeesters van VRHM, dit om op basis van casuïstiek met de
sleutelbesluiten te oefenen. Extreem geweld wordt als scenario meegenomen in het OTOprogramma van de Oranje Kolom en ook multi krijgt dit thema volop aandacht binnen OTO. Zo is
er onder meer een training in de studiegids opgenomen waarin de rol van het OM in
crisisbeheersing wordt toegelicht en waarin ook wordt besproken wat de sleutelbesluiten i.r.t.
extreem geweld inhouden.
▪ Informatiemanagement.
De piketpools zijn inmiddels op orde en er zijn trainingsdagen geweest met deze nieuwe
medewerkers om ze op vlieghoogte te krijgen. Ervaringen met onder meer de systeemtest
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▪

hebben ertoe geleid dat het netcentrisch werken een nieuwe impuls heeft gekregen en dan met
name daar waar het gaat om wat waar en door wie geregistreerd moet worden. Nieuwe
afspraken zullen hierover worden gemaakt en gecommuniceerd.
Crisiscommunicatie.
Inmiddels is de HTo-C pool aangevuld met nieuwe piketfunctionarissen, deze zijn allen opgeleid
en zullen deelnemen aan de voor hen relevante OTO-activiteiten. Zie ook bij Opleiden, Trainen
en Oefenen.

Dan uit het werkplan 2019:
- Alarmeren en bereikbaarheid. Er is een evaluatie geweest van de Bevolkingszorg-app, gewenste
aanpassingen worden door tussenkomst van de ontwikkelaar op dit moment voor zover mogelijk
gerealiseerd. De reguliere tests met OOV-alert hoeven niet langer handmatig te worden
uitgevoerd, dit is landelijk geautomatiseerd en ook in onze VR geïmplementeerd.
- Toekomst BZ. Een werkgroep Bevolkingszorg is opgericht om input voor het RBP te leveren en
voor het nieuwe Programma Bevolkingszorg 2020-2023. Er is een sessie geweest met alle MOVers om input te verzamelen.
- Actuele thema’s. Er wordt met de andere kolommen gewerkt aan een informatiekaart drugsafval
op initiatief van de Oranje Kolom en samen met de afdeling risicoduiding wordt een verkenning
uitgevoerd op het onderwerp Cyber.
- Reguliere bedrijfsvoering BGC. Er is een missie en visie opgesteld door het BGC i.o.m.
stakeholders. Op dit moment wordt bekeken welke strategische doelstellingen hieraan gekoppeld
kunnen worden en dit biedt onder meer input voor het RBP.

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
-
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B.7

1. Samenvatting voorstel
Om de paraatheid van de vrijwillige kazernes tijdens de komende zomervakantie te kunnen
waarborgen maakt de brandweer gebruikt van de zogenaamde combinatieregeling. Deze regeling
wordt al sinds een groot aantal jaren ingezet. Sinds 2018 is er een belangrijke wijziging: op elke
tankautospuit dient een bevelvoerder mee uit te rukken. Voorheen was één bevelvoerder op twee
tankautospuiten voldoende. Deze aanpassing komt mede voort uit de aanbevelingen van de Inspectie
Justitie en Veiligheid en het landelijk protocol Uitruk op maat.

2. Algemeen
Onderwerp:

Combinatieregeling
Brandweer 2019

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Brandweer Hollands
Midden / Strategie en
Beleid
Robert Zweegman
27 juni 2019

B.7

Bijlage(n):

--

Portefeuille:

R. Cazemier (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Sinds de regionalisering van de brandweer in 2011 wordt in de zomervakantieperiode gebruik
gemaakt van de zogenaamde combinatieregeling. Deze regeling waarborgt de repressieve
paraatheid van de brandweer gedurende de periode, waarin ook veel brandweervrijwilligers genieten
van hun welverdiende vakantie. Vorig jaar hadden 36 vrijwillige kazernes zich aangemeld om voor
korte of langere tijd gedurende de zomervakantie gebruik te maken van de combinatieregeling. In
veel gevallen konden deze kazernes (alsnog) voltallig uitrukken en was in feite de combinatieregeling
niet nodig. In bijzondere omstandigheden wordt de combinatieregeling ook ingezet buiten de
vakantieperiode.
Om de paraatheid van de brandweer goed in beeld te hebben wordt op elke kazerne een
inventarisatie gedaan van de beschikbaarheid van de vrijwilligers tijdens de zomervakantieperiode.
Dit is een aanvullende maatregel op de reguliere beschikbaarheidsregistratie. Op deze wijze is
inzichtelijk welke kazernes gebruik moeten maken van de combinatieregeling. Op dit moment wordt
deze inventarisatie uitgevoerd. De meldkamer is nauw betrokken bij de voorbereidingen op de
combinatieregeling.
Voor de zomervakantie 2019 wordt weer gebruik gemaakt van de combinatieregeling. Dit betekent
dat:
- bij alle prio-1 meldingen en mogelijk andere risicovolle meldingen worden altijd twee kazernes
(tankautospuiten) gealarmeerd en wordt ook de betreffende Officier van Dienst geïnformeerd.
Hiermee is altijd een minimaal noodzakelijke bezetting van zes personen gegarandeerd;

-

voertuigen kunnen incompleet uitrukken (met minder dan de standaardbezetting van zes
personen), afhankelijk van de prioriteit van de melding;
onderlinge bijstand wordt geleverd op basis van de reguliere KazerneVolgordeTabel (KVT). Voor
interregionale bijstand wordt de combinatieregeling niet toegepast;
de minimale bezetting van een tankautospuit is vier personen (één bevelvoerder, één chauffeur,
en twee manschappen).

De laatste regel is een belangrijke wijziging sinds 2018 in de combinatieregeling. Voorheen was één
bevelvoerder op één van de twee tankautospuiten voldoende. Mede op basis van het rapport van de
Inspectie Justitie en Veiligheid (Onderzoek inrichting repressieve brandweerzorg; zie ook het
betreffende agendapunt op de agenda van het Dagelijks Bestuur d.d. 7 juni 2018) en het landelijke
protocol Uitruk op maat, dient nu elke tankautospuit, ook al is er sprake van onderbezetting, te
beschikken voor een eigen bevelvoerder. Hiermee wordt voorkomen dat de eerste tankautospuit ter
plaatse komt zonder bevelvoerder, waardoor, voordat de bevelvoerder met de tweede tankautospuit
ter plaatse is, mogelijk sprake zou kunnen zijn van onveilig optreden door de bemensing van de
eerste tankautospuit. Tijdens de combinatieregeling in de zomervakantie van 2018 is dit ingevoerd en
dit heeft naar tevredenheid gefunctioneerd.
Met deze aanpassing van de combinatieregeling voldoet de brandweer echter nog niet geheel aan
het landelijke protocol Uitruk op maat, met name omdat binnen het reguliere oefenprogramma (nog)
geen aandacht is voor het optreden van brandweereenheden met een afwijking van de
standaardbezetting van zes personen op een tankautospuit. Gelet op de tijdelijke aard van de
combinatieregeling, de ervaringen die hiermee in de achterliggende jaren is opgedaan én het feit dat
in de combinatieregeling niet zelfstandig wordt opgetreden door een tankautospuit met minimaal vier
personen, maar altijd in combinatie met een tweede tankautospuit (en dus samen ten minste een
standaardbezetting), is het verantwoord om de combinatieregeling in te zetten voor de komende
zomervakantieperiode.
Om ook voor onze combinatieregeling geheel te voldoen aan het landelijke protocol Uitruk op maat
hebben wij, op vragen over de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek repressieve
brandweerzorg, de Inspectie Justitie en Veiligheid gemeld dat wij er aan werken om dit eind 2019
gerealiseerd te hebben.
In de komende beleidsplanperiode wordt de combinatieregeling verder doorontwikkeld naar een
flexibele bemensing van de tankautospuit, afhankelijk van de aard van melding. Met deze
ontwikkeling wordt tegenmoet gekomen aan de noodzaak, maar ook wens, om voor sommige
meldingen met minder bezetting (vier) te kunnen uitrukken, gezien de druk op de beschikbaarheid
van brandweervrijwilligers en de behoefte om desondanks paraat te kunnen staan voor noodhulp aan
de samenleving. Uiteraard dient een dergelijke nieuwe werkwijze vergezeld te gaan van een
risicoanalyse en een uitgebreid opleidings- en oefenprogramma, omdat het in belangrijke mate afwijkt
van de huidige procedures en werkwijzen. Met vier in plaats van zes personen op een tankautospuit
ontstaan een andere taakverdeling en slagkracht. Deze ontwikkeling zal in goede afstemming met
medewerkers, medezeggenschap, meldkamer en bestuur vorm gegeven moeten worden.

2
Agendapunt B.7 AB VRHM 27 juni 2019

B.9

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over het implementatieplan van de
Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz vervangt per 1 januari 2020, samen met de Wet zorg &
dwang, de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Tijdens het PPG van 27
maart jl. is afgesproken dat de implementatie van de Wvggz regionaal, als onderdeel van de
ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis, wordt opgepakt. Voorstel voor implementatie van de
Wvggz is om het grootste deel van de uitvoering in 2020 onder te brengen bij de RDOG (sector
MZVT). Zodra het zorg en veiligheidshuis is ontwikkeld, de uitvoering aldaar onder te brengen.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Implementatieplan Wet
verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Marijke van den Ham,
Projectleider

Datum:

27 juni 2019

B.9

Bijlage(n):

1

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Per 1 januari 2020 treedt de Wvggz in werking. Per 1 april is binnen het project voor de
doorontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis HM, een (deel)project gestart voor implementatie
van de Wvggz op 1 januari 2020. Dit heeft geresulteerd in het meegezonden implementatieplan.
In de huidige BOPZ heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in het kader van het afgeven van
een IBS. Onder de Wvggz verandert de IBS in een crisismaatregel. Nieuw daarbij is het bieden van
de gelegenheid om de betrokkene te horen, evenals de rol van de gemeente in het aanvraagproces
van een zorgmachtiging (geen acute situatie). De gemeente dient het melden van zorgen door
burgers te faciliteren, een verkennend onderzoek uit te voeren en, indien het verkennend onderzoek
daartoe aanleiding geeft, de aanvraag bij de officier van justitie in te dienen. Het implementatievoorstel voorziet om deze taken in 2020 onder te brengen bij de sector MZVT van de RDOG en om,
zodra het zorg en veiligheidshuis operationeel is, de uitvoering aldaar te beleggen. Ook nieuw is het
verplichte kwartaaloverleg met het OM en de geneesheer-directeuren. Hiertoe sluit Holland Rijnland
momenteel aan bij regio Haaglanden. In het najaar zal worden besloten op welk schaalniveau
(Haaglanden of zorg en veiligheidshuis) een dergelijk overleg gewenst is en hoe vertegenwoordiging
van Hollands Midden gaat plaatsvinden. Tenslotte wordt in het implementatieplan voorgesteld om per
gemeente een contactpersoon voor de ggz aan te wijzen teneinde de coördinatie te voeren van
essentiële randvoorwaarden vanuit bijvoorbeeld de Wmo, Participatiewet en woondomein.
In de meicirculaire heeft de regio € 809.599 toebedeeld gekregen. De RDOG heeft een calculatie van
kosten gemaakt, welke € 519.000 bedraagt. Voor kosten van de gemeente (o.a. coördinerende taken

en meerkosten voor Khonraad) blijft aldus € 290.599 over. De inschatting is dat de middelen
toereikend zijn, al dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat het aantal casussen
hoger is dan nu is ingeschat. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijkheid komen.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
1.

Implementatieplan Wvggz
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Managementsamenvatting
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. De Wvggz vervangt, samen
1
met de Wet zorg & dwang (Wzd) , de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
(Bopz). De geest van de Wvggz is dat de zorg/behandeling centraal staat. Dit in tegenstelling tot de
BOPZ waarin opname in psychiatrisch ziekenhuis centraal staat. Dat zorg centraal staat komt tot
uitdrukking in het feit dat er – naast opname - een grotere variatie aan verplichte zorg mogelijk
wordt; ook ambulant. De Wvggz voorziet in twee aanvraagprocedures: de zorgmachtiging (niet
acuut) en de crisismaatregel (acuut).
De invoering van de Wvggz in de regio Hollands Midden wordt opgepakt als deelproject van het
project ‘Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis’. Daarom wordt in deze managementsamenvatting
eerst kort ingegaan op de ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis om vervolgens het voorstel
te schetsen voor de implementatie (positionering) van de gemeentelijke taken van de Wvggz.

Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis
Een kleine groep mensen heeft ernstige problemen op meerdere leefdomeinen:
schuldenproblematiek, een psychische stoornis, een onveilige thuissituatie, werkloosheid, gebrek
aan huisvesting, het ontbreken van een passende opleiding of dagbesteding, crimineel gedrag, een
(verstandelijke) beperking et cetera. Deze individuele problematiek kan aanleiding zijn voor het
ontstaan van onveilige situaties, maatschappelijke overlast of onrust, waarbij deze problemen zowel
aan het zorg als aan het veiligheidsdomein raken. Het gaat om ingewikkelde en ernstige problemen
waarbij veel verschillende en vaak wisselende organisaties betrokken zijn. Het is noodzakelijk dat in
dit soort situaties nauwe samenwerking bestaat tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het
veiligheidsdomein. En dat we komen tot meer procesintegratie en efficiency,
competentieontwikkeling, informatiemanagement en effectieve casusregie. De ontwikkeling van de
sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag, en daarmee van de (acute) psychiatrie, moeten
daarbij expliciet worden meegenomen.
Het zorg en veiligheidshuis beoogt de aanpak van complexe casuïstiek te verbeteren door de
processen van zorg, veiligheid en sociaal domein meer te integreren. Dit ongeacht de onderliggende
persoonlijke oorzaak van de problemen die spelen. Om deze verbetering te realiseren, zal het
bestaande Veiligheidshuis organisatorisch worden samengevoegd met de sector Maatschappelijke
Zorg en Veilig Thuis van de RDOG. Hiertoe zullen de processen van beide organisaties worden
samengevoegd met de opdracht om de synergie en kwaliteit te optimaliseren. Ook zal een nieuwe
governance afgesproken moeten worden.

1

De Wet zorg en Dwang (Wzd; invoering per 1/1/2020), regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en
mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. De gemeenten hebben geen
wettelijke verantwoordelijkheid in de Wzd.
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Doelstelling zorg en veiligheidshuis
Te komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van de
casussen) sprake is van zowel sociale, zorg en veiligheidsproblematiek. Het is de bedoeling dat de
partners veiligheid en zorg in het zorg en veiligheidshuis worden samengebracht.
Ontwikkelproces
Tijdens de zomermaanden worden de eerste contouren van de processen van het zorg en
veiligheidshuis ontworpen. Hiertoe is een ontwikkelteam gevormd waarin medewerkers van de
RDOG, de manager van het Veiligheidshuis en de projectleiders zorg en veiligheidshuis en Wvggz
gezamenlijk aan de uitwerking werken. Na de zomer worden er ontwerpsessies gehouden waaraan
werkers uit de lokale uitvoeringspraktijk zullen deelnemen. Uitgangspunten voor de uitwerking van
de processen zijn onder meer dat de aanpak (inzetten van zorg) zoveel als mogelijk lokaal
plaatsvindt en dat het zorg en veiligheidshuis de procesregie voert en onderzoek doet naar de
kenmerken en oplossingsrichtingen van de casus. De processen worden voorzien van prestatieindicatoren.
Eveneens wordt in de zomer uitwerking gegeven aan de governance van het zorg en veiligheidshuis.
Uitgangspunten hierbij zijn: het werkgeverschap wordt niet verlegd naar een andere/nieuwe
organisatie, de sturing op resultaat is eenvoudig georganiseerd en de betrokkenheid van de
samenwerkingspartners is geborgd.

Wvggz
De casuïstiek waarbij verplichte zorg aan de orde zal zijn is complex van aard en heeft daarmee een
grote overlap met de casuïstiek die in het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis wordt aangepakt.
Daarom wordt voorgesteld om de gemeentelijke taken voor de Wvggz onder te brengen bij het te
ontwikkelen zorg en veiligheidshuis. In de aanloop daartoe zal de RDOG (sector MZVT) deze taken
uitvoeren.
Inhoudelijk wordt daarom onderstaand voorstel gedaan:
1.
-

De extra taken die gemeenten hebben in het kader van de Wvggz zullen regionaal worden
2
belegd bij het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis . Het gaat daarbij om:
3
Het bieden van een meldpunt voor professionals en burgers;
Het uitvoeren van een verkennend onderzoek ter voorbereiding op de aanvraag
zorgmachtiging (voorheen de rechterlijke machtiging);
Het aanvragen van de zorgmachtiging bij de officier van justitie;
Het terugkoppelen aan de melder indien dit familie of essentiële naasten betreft;
Het horen van de betrokkene bij een crisismaatregel (voorheen IBS);
De extra toevoeging van het geven van advies over de afweging van horen en medische
verklaring (in het kader van de crisismaatregel);

2

In de voorliggende periode totdat het zorg en veiligheidshuis gestalte heeft gekregen, zullen de taken bij de RDOG (sector
MZVT) worden belegd.
3
Kwadraad wordt benaderd voor het mogelijk uitvoeren van de meldingen buiten kantoortijden.

3

-

In een later stadium van het proces van aanvraag zal eveneens de communicatie met de melder
aan de orde zijn.

2.

In de Wvggz is opgenomen dat elk kwartaal regionaal overleg tussen gemeenten, het OM en
geneesheer-directeuren plaats moet vinden. Het is wenselijk dat ook de politie aansluit, maar
niet verplicht. Regio Hollands Midden sluit op dit moment (ambtelijk) aan bij een dergelijk
overleg op eenheidsniveau Haaglanden. Voorgesteld wordt om dit in 2019 voort te zetten. In
2019 dient vastgesteld te worden of de regio Hollands Midden ook na 2019 aansluit bij het
overleg op eenheidsniveau Haaglanden en zo ja, of dit ambtelijk of bestuurlijk is. Later dit jaar
wordt hieromtrent een voorstel voorgelegd aan de Districtscolleges/veiligheidsregio. Een
alternatief voor de regio Haaglanden kan zijn om op niveau van het te ontwikkelen zorg en
veiligheidshuis dit overleg te organiseren.

3.

De gemeenten hebben op grond van de Wvggz de verantwoordelijkheid om maatregelen te
treffen waarmee aan de essentiële voorwaarden voor participatie in de samenleving kan
worden voldaan. Te denken valt aan maatregelen vanuit de Wmo, de Participatiewet, de
Jeugdwet en/of het woonbeleid. Deze maatregelen worden opgenomen in het zorgplan dat
door de zorgverantwoordelijke (ggz-instelling) wordt opgesteld. Voorgesteld wordt om per
2020 bij elke afzonderlijke gemeente een contactpersoon te benoemen. Deze contactpersoon
coördineert binnen de gemeente de inzet van maatregelen en communiceert hierover met de
zorgverantwoordelijke (ggz-instelling). Hiermee bereiken we dat voor de
zorgverantwoordelijke duidelijk is met wie bij elke gemeente contact opgenomen kan worden.
Daarnaast wordt hierdoor gestimuleerd dat er coördinatie is op hetgeen dat wordt opgenomen
in het zorgplan dat naar de rechter gaat.

Toelichting
Door het PPG zijn op 27 maart jongstleden twee belangrijke randvoorwaarden bij de implementatie
van de Wvggz meegegeven:
- De invoering van de Wvggz wordt regionaal voorbereid;
- Er dienen geen extra meldpunten bij te komen.
Voor het opstellen van voorliggend plan zijn drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Hieraan
hebben beleidsmedewerkers op gebied van (maatschappelijke) zorg, sociaal domein en veiligheid
van alle gemeenten deelgenomen. Ook is een aantal schriftelijke vragen voorgelegd aan de
deelnemers van de bijeenkomsten. In bijlagen 1 en 2 zijn de resultaten opgenomen. Ook hebben we
over de Wvggz gesproken met de betrokken zorgpartners.
De conclusie van deze uitwisseling is dat er veel draagvlak bij de gemeenten en partners bestaat
voor het voorstel om de gemeentelijke taken (zie punt 1 hierboven) van de Wvggz onder te brengen
bij het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis.
Het draagvlak is gebaseerd op grond van de volgende argumenten:
1. Door regionale bundeling ontstaat voldoende volume voor een meer robuuste voorziening;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

De medewerkers van het (toekomstig) zorg en veiligheidshuis hebben de juiste competenties en
ervaring;
Door het meldpunt te beleggen bij het zorg en veiligheidshuis zal het aantal meldpunten gelijk
blijven;
Het zorg en veiligheidshuis is een expertisecentrum voor complexe casuïstiek;
Het zorg en veiligheidshuis heeft korte lijnen met de lokale uitvoeringspraktijk en met de
regionale partners;
Er kan een uniforme en eenduidige aanpak georganiseerd worden, hetgeen voor ketenpartners
van de Wvggz gewaardeerd wordt;
Landelijk is afgestemd dat psychiaters de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het horen
niet op zich nemen.

Regio-overleg
De Wvggz stelt verplicht dat er eens per kwartaal een regio-overleg wordt gehouden met het OM,
geneesheer-directeuren en gemeenten. Het is wenselijk dat de politie hierbij aansluit. Momenteel is
er ambtelijke aansluiting bij een dergelijk overleg op eenheidsniveau Haaglanden. Het voorstel is
om dit in 2019 voort te zetten en om in de loop van 2019 te besluiten of er bestuurlijke deelname
gewenst is en of het wenselijk is om op Hollands Midden niveau te overleggen.

Informatie delen en ICT
Informatie delen kan op grond van de wet omdat er ernstig nadeel (gevaar) is. In voorkomende
gevallen zal informatie gedeeld kunnen worden op basis van de handreiking bemoeizorg.
Het proces zal worden ondersteund door Khonraad. Naast Khonraad is het noodzakelijk dat er in
elke gemeente en in het zorg en veiligheidshuis/RDOG (sector MZVT) gebruik gemaakt kan worden
van Ziver of Zorgmail. Beide zijn applicaties waarmee beveiligde mail kan worden verstuurd.
Communicatie
Landelijk zal er waarschijnlijk een campagne komen over het landelijk telefoonnummer voor zorgen
over verwarde personen. In de slipstream zal er ook bekendheid worden gegeven aan de Wvggz.
Het voorstel is om in de regio de nadruk te leggen op het vergroten van de bekendheid van het
meldpunt Zorg & Overlast en op het vergroten van de kennis van de lokale professionals over de
Wvggz en de ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis. Wanneer meer bekend is over de
publiekscampagne van de Rijksoverheid, zal worden besloten of er in de regio meer ruchtbaarheid
zal worden gegeven aan de invoering van de Wvggz.
Middelen
In de meicirculaire 2019 is structureel een bedrag van € 20 miljoen opgenomen voor de uitvoering
van de Wvggz. Uit de mei-circulaire 2019 blijkt dat er voor de regio Hollands Midden structureel
circa €800.000 beschikbaar komt. Voor 2020 is € 809.599 beschikbaar.

5
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Het ontwikkelteam heeft een calculatie (zie bijlage 3) gemaakt voor de kosten van de uitvoering
5
van de gemeentelijke taken . Uitgangspunt bij de berekening is dat kritisch rekening wordt houden
met de efficiencyvoordelen die zich zullen voordoen door de synergie van de nieuwe met reeds
bestaande taken.
Bij de calculatie is de aanname gedaan dat veel van inwoners waar meldingen over gemaakt worden
die leiden tot een zorgmachtiging, al bekend zijn bij de RDOG (sector MZVT) en/of het
veiligheidshuis. De inschatting van de RDOG (sector MZVT) is dat op basis van de huidige
meldingen met een zekere complexiteit er minimaal 60 en maximaal 200 meldingen zullen leiden tot
een verkennend onderzoek en mogelijk een aanvraag voor een zorgmachtiging. Hierdoor ontstaat
een bandbreedte voor de budgettering. Meldingen die niet tot een verkennend onderzoek leiden,
worden behandeld conform huidige afspraken.
Voor het inschatten van het aantal crisismaatregelen is het gemiddeld aantal IBS-en van de
afgelopen 10 jaar onder de huidige BOPZ gehanteerd. Dit zijn er ca. 330. Verder is de aanname
6
gedaan dat slechts in de helft van het aantal de betrokkene gehoord zal worden . In de calculatie is
daarom gerekend met 150 hoor-gesprekken. Er is echter gecalculeerd met het uitgangspunt dat
voor elke betrokkene inspanningen worden gedaan om te kunnen horen. Wanneer er gehoord
wordt, is een advies aan de burgemeester gewenst. Dit zijn er dan ook 150.
Vervolgens zijn er aannames gedaan over het aantal extra uren per activiteit en de noodzaak tot
piket in het kader van crisismaatregelen. Zie voor meer details: bijlage 3.

7.1

Benodigd budget voor 2020

De verwachting is dat uiterlijk per 1 januari 2021 het zorg en veiligheidshuis gerealiseerd is en dat
het zorg en veiligheidshuis vanaf die datum de taken in het kader van de Wvggz zal gaan uitvoeren.
Omdat de taken tijdelijk (alleen 2020) bij de RDOG (sector MZVT) worden ondergebracht, zal de
RDOG bij elke gemeente een subsidieaanvraag indienen.
Het voorstel is om uit te gaan van de maximale variant waarbij 200 verkennende onderzoeken/
aanvragen tot zorgmachtiging worden gedaan en er in 150 situaties wordt gehoord en geadviseerd.
Het benodigde bedrag voor de uitvoering in 2020 bedraagt € 519.000.
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4

De calculatie is inclusief onderaannemer schap van Kwadraad.
Uitgezonderd de contactpersoon voor de essentiële voorwaarden zoals nodig uit de Wmo, Participatiewet,
schuldhulpverlening en/of huisvesting.
6
De Wvggz schrijft voor dat de betrokkene in de gelegenheid moet worden gesteld om gehoord te worden. Dit zal in praktijk
lang niet altijd gerealiseerd kunnen worden.
7
In bijlage 3 wordt gesproken over incidentele kosten ad € 43.000. Deze worden door de RDOG uit de middelen voor nieuwe
producten en diensten bekostigd.
5

6

Het aan te vragen subsidiebedrag per gemeente wordt bepaald op basis van de bij de RDOG
gebruikelijke verdeelsleutel. In bijlage 4 is opgenomen tot welke subsidiebedragen per gemeente dit
heeft geleid.
De kosten voor de RDOG zijn voor 2020 begroot op € 519.000. Dit betekent dat er middelen
overblijven bij de gemeenten. Er immers in 2020 € 809.599 beschikbaar gesteld door het rijk. In
bijlage 4 is de rijksbijdrage per gemeente in beeld gebracht.
Aan de aanname over het aantal meldingen Wvggz kleeft een risico , namelijk dat er (wellicht mede
door publiciteit van de Rijksoverheid) extra meldingen worden gedaan doordat mensen, wellicht
onterecht, verwachten dat de Wvggz nu wel een oplossing gaat bieden voor de zorgen die zij
hebben.

Besluitvorming
27 juni
3 juli
3 en 15 juli
Juli
19 september
28 en 30
oktober
30 oktober
28 november
en 10 december
11 december

Presentatie implementatieplan Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Vaststelling implementatieplan Wvggz in PPG.
Ter informatie implementatieplan Wvggz in districtscolleges.
Subsidieaanvraag door RDOG bij de 18 aangesloten gemeenten.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Ter informatie en bespreking voortgang ontwikkeling zorg en veiligheidshuis
en implementatie Wvggz in districtscolleges.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in PPG.
Ter informatie en bespreking procesontwerp en governance zorg en
veiligheidshuis en voortang implementatie Wvggz in districtscolleges.
Vaststellen governance en organisatie-ontwerp zorg en veiligheidshuis en
voortgang implementatie Wvggz in PPG.
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1.

Inleiding

Per 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte ggz (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz vervangt samen met
de Wet zorg en dwang de BOPZ. De gemeente krijgt met de invoering van de Wvggz meer taken
dan onder de BOPZ. Het gaat daarbij om het bieden van de mogelijkheid voor burgers (en
professionals) om hun zorgen te melden, het uitvoeren van een verkennend onderzoek ter
voorbereiding op het aanvragen van een zorgmachtiging, het horen van de betrokkene bij het
voorbereiden van een crisismaatregel (voorheen IBS) en het organiseren van een regio-overleg met
gemeenten, OM, politie en de geneesheer-directeur.
Belangrijke voorwaarden die zijn meegegeven voor dit implementatieplan, zijn dat de Wvggz
grotendeels regionaal wordt geïmplementeerd en dat er geen meldpunten bij komen. De
voorstellen die in dit implementatieplan voor de Wvggz worden voorgelegd, dienen in dat
perspectief te worden beoordeeld.
Bestuurlijk is op 27 maart 2019 de notitie ‘Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis, fase 1, verkenning
van de mogelijkheden, 7 maart 2019’ vastgesteld door het Portefeuillehoudersoverleg Publieke
Gezondheidszorg (PPG) en het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg (RDOG). Besloten is dat deze verkenning een vervolg krijgt, tot 1 januari, waarin
de doorontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis vorm krijgt. Dit zorg en veiligheidshuis
versterkt de samenwerking tussen het zorg, veiligheid en sociaal domein. Met het zorg en
veiligheidshuis willen we een effectieve aanpak realiseren voor casuïstiek die een meer integrale
benadering vraagt. Het richt daarmee de focus op complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van
de casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek.
De contouren van het zorg en veiligheidshuis worden tijdens de zomer verder uitgewerkt tot een
inrichtingsvoorstel. De portefeuillehouders en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
besluiten in september over de wijze waarop de uitvoerende werkzaamheden van de sector
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) en het Veiligheidshuis onderdeel gaan uitmaken van
het zorg en veiligheidshuis. Het uitgewerkte voorstel voor de realisatie en governance van het zorg
en veiligheidshuis Hollands Midden is gereed in december 2019. Het implementatieplan voor de
Wvggz loopt daar, gezien de snel naderende datum van invoering, op vooruit maar zal, na
besluitvorming in juli, onderdeel uitmaken van de doorontwikkeling. De stuurgroep voor de
ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis legt in juli aan AB Veiligheidsregio en PPG en AB van
de RDOG het besluit voor om de Wvggz te beleggen bij het zorg en veiligheidshuis en om, totdat
besloten is over de governance van het zorg en veiligheidshuis, de verantwoordelijkheid van
implementatie van de Wvggz neer te leggen bij de RDOG (sector MZVT).
In dit implementatieplan wordt eerst ingegaan op de Wvggz en de verschillende onderdelen
daarvan. Ook wordt inzicht geboden in de samenhang met andere wetgeving. In hoofdstuk 3 wordt
vervolgens ingegaan de gemeentelijke taken van de Wvggz en de positionering daarvan. Vervolgens
wordt ingegaan op het regio-overleg, het delen van informatie en ICT, communicatie en de middelen
die voor de Wvggz beschikbaar worden gesteld. Afgesloten wordt met een overzicht van de te
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nemen stappen in besluitvorming.

2. De Wvggz in een notendop en de samenhang
met andere wetgeving
2.1

Wet verplichte ggz in een notendop

De Wvggz voorziet in de mogelijkheid om verplichte zorg toe te passen wanneer er sprake is van
ernstig nadeel voor betrokkene zelf of voor een ander (in de BOPZ werd gesproken over gevaar) en
een psychische stoornis. Er zijn twee procedures die kunnen leiden tot verplichte zorg:
Zorgmachtiging (in BOPZ een rechterlijke machtiging, verantwoordelijkheid B&W);
Crisismaatregel (in BOPZ een IBS, verantwoordelijkheid burgemeester).
Op hoofdlijnen kent het proces Wvggz een aantal stappen. De figuur hieronder geeft deze stappen
visueel weer:

2.1.1 Zorgmachtiging
In tegenstelling tot de BOPZ is er in de Wvggz slechts één type zorgmachtiging met een variabele
inhoud (er zijn verschillende vormen van verplichte zorg mogelijk, ook ambulant). Het besluiten
over een zorgmachtiging is de verantwoordelijkheid van de rechtbank. Dit besluit van de rechtbank
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volgt op een gedegen voorbereiding door gemeente (melden, verkennend onderzoek ), de officier
van justitie en de geneesheer-directeur.
2.1.2 Crisismaatregel
Het besluiten over een crisismaatregel is een verantwoordelijkheid van de burgemeester. De
burgemeester kan tot een crisismaatregel besluiten indien (artikel 7.1):
Er onmiddellijk ernstig nadeel is;
Er ernstig vermoeden bestaat van een psychische stoornis die ernstig nadeel veroorzaakt;
Met de crisismaatregel het ernstig nadeel kan worden weggenomen;
De crisissituatie zodanig ernstig is dat de procedure voor een zorgmachtiging doorlooptijd
9-11 weken) niet kan worden afgewacht;
Er verzet is tegen zorg.

2.2

Uitgangspunten Wvggz

De notie dat de Wvggz wordt ingesteld om het opleggen van verplichte zorg te voorkomen, is van
belang. Het is vooral de bedoeling om eerst vroegsignalering, preventie, vrijwillige zorg en
bemoeizorg in te zetten.
2.2.1 Preventie
De BOPZ kan getypeerd worden als een opnamewet, terwijl de Wvggz een behandelwet wordt
genoemd. Zorg en preventie krijgen een meer prominente plek in de Wvggz. Dit komt deels tot
uiting in het meer uitgebreide palet aan mogelijkheden voor verplichte zorg: niet alleen ambulant,
maar bijvoorbeeld ook in het feit dat familie of ‘essentiële naasten’ een belangrijke inbreng hebben
bij het al dan niet opleggen van de aanvraag voor verplichte zorg. Het is de bedoeling om verplichte
zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Uitgangspunt is dat er met de Wmo en jeugdwet meer aandacht
is voor preventie en vraaggerichte zorg. De huidige ervaring is dat er vaak bemoeizorg ingezet
wordt.
2.2.2 Wederkerigheid
De nadruk op vroeg signalering en preventie komt ook tot uitdrukking in wat in de Wvggz
‘wederkerigheid’ heet. In het zogenaamde zorgplan, dat door de zorgverantwoordelijke wordt
opgesteld, speelt het begrip ‘wederkerigheid’ een belangrijke rol. Het zorgplan is in de Wvggz het
plan dat door de zorgverantwoordelijke wordt opgesteld waarin de benodigde zorg en
ondersteuning wordt beschreven. Onder ‘wederkerigheid’ worden gemeentelijke maatregelen
verstaan die de gemeenten (preventief) kunnen nemen om de participatie van betrokkene aan de
maatschappij te bevorderen. Die maatregelen kunnen divers zijn en kunnen worden ingezet op
basis van Wmo, schuldhulp en de Participatiewet. Ook kunnen de maatregelen bijvoorbeeld
betrekking hebben op het bieden van passende huisvesting.
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De gemeente is niet altijd betrokken bij de voorbereiding van de zorgmachtiging. Zo kunnen de geneesheer-directeur, de
politie en de zorgverantwoordelijke eigenstandig een aanvraag indienen bij de officier van justitie.
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2.2.3 Rechtspositie van de betrokkenen en familie/naasten
In de Wvggz staat de betrokkene meer centraal dan in de BOPZ en is zijn/haar rechtspositie
versterkt. Zo krijgt de betrokkene de mogelijkheid om een zelfbindingsverklaring en/of een eigen
plan van aanpak op te stellen. Ook is hij of zij betrokken bij het formuleren van de zorgkaart en het
zorgplan (op te stellen door de zorgverantwoordelijke). De betrokkene krijgt vroeg in het proces
een advocaat toegewezen en krijgt de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. En last but not least: de betrokkene heeft het recht om gehoord te worden
tijdens het besluitvormingsproces van een crisismaatregel. Het horen is een verantwoordelijkheid
van de burgemeester die kan worden gemandateerd.
Ook de familie en/of essentiële naasten krijgen een grotere rol in de Wvggz. Zij worden vaker
geïnformeerd over de voortgang in het aanvraagproces en hebben de mogelijkheid om de aanvraag
door het college van B&W door te zetten naar de officier van justitie indien B&W dit niet nodig of
passend acht.

2.3

Samenhang Wvggz met andere wetten

De Wvggz vervangt, samen met de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet Bopz. De Wzd is van
toepassing op psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten die professionele zorg
krijgen (en geïndiceerd zijn). De Wet forensische zorg (Wfz) is per 1 januari 2019 in werking
getreden en gaat over de combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging voor mensen met
een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking in een strafrechtelijk traject.

Wet zorg en dwang
Bopz
Wvggz
Wet forensische zorg

2019

2020

De Wvggz heeft raakvlakken met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Wmo.
Hieronder beschrijven wij deze samenhang puntsgewijs. Onderstaand figuur laat de samenhang in
wetgeving zien.

Jeugdwet (vrijwillig vervolg)

Verplichte zorg (Wvggz)
Zvw (Wvggz)

Zvw (vrijwillig vervolg)
Wmo (vrijwillig vervolg)
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-

Gemeenten financieren de meldfunctie, het verkennend onderzoek en het horen van de
betrokkene bij een crisismaatregel binnen de Wvggz;

-

De kosten die worden gemaakt voor de zorginhoudelijke voorbereiding van de aanvraag
van een zorgmachtiging en de eventuele verplichte zorg die daaruit volgt, worden door de
zorgverzekeraar gefinancierd. Het eigen risico voor cliënten is aan de orde.

-

De gemeente is verantwoordelijk voor het invullen van de essentiële voorwaarden voor de
terugkeer naar de maatschappij. Deze voorwaarden worden door de zorgverlener
opgenomen in het zorgplan. Deze essentiële voorwaarden worden door de gemeente
georganiseerd en gefinancierd vanuit de Wmo (volwassenen), de jeugdwet (jeugdigen), de
Participatiewet en/of het woonbeleid.

-

De behandeling kan na het civielrechtelijk kader voortvloeien in een vrijwillig traject, deze
wordt in dat geval vanuit de Zvw gefinancierd.

-

De Wvggz geldt in haar gehele vorm voor jeugdigen van 16 en 17 jaar. Jeugdigen tussen de
12 en 16 jaar worden niet bekwaam geacht om zelfstandig op grond van de Wvggz de
vereiste beslissingen, die samenhangen met het al dan niet toepassen van verplichte zorg,
te nemen. Daarom hebben zij een vertegenwoordiger nodig. Voor deze groep jeugdigen
geldt dat de ouder(s) of de voogd(en) gezamenlijk of alleen van rechtswege
vertegenwoordiger zijn. Ook stelt de wet (artikel 2.1.9) dat er extra zorgvuldigheidseisen
voor de toepassing van verplichte zorg bij jeugdigen gehanteerd kunnen worden. De
zorgverantwoordelijke kan zo nodig een gespecialiseerde op het gebied van kinder- en
jeugdpsychiatrie betrekken bij het opstellen van het zorgplan en dient de mogelijke
nadelige gevolgen van de voorgestelde medicatie dan wel therapie zorgvuldig af te wegen.

-

Naast de Wvggz geldt ook de Jeugdwet voor jeugdigen: binnen de Jeugdwet kan, wanneer
er sprake is van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar
volwassenheid belemmeren, een machtiging tot gesloten jeugdhulp worden afgegeven.
Daar is toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers voor nodig. Wanneer zij niet
instemmen met de machtiging voor gesloten jeugdhulp of wanneer een jeugdige zich
onttrekt aan zorg (en er sprake is van ernstige opgroei- en opvoedproblemen), kan een
kinderbeschermingsmaatregel (onder toezichtstelling en uithuisplaatsing) of een
zorgmachtiging Wvggz worden aangevraagd. Op basis van de Jeugdwet gaat de
zorgmachtiging Wvggz boven een machtiging gesloten jeugdhulp. In de keuze tussen
maatregelen zullen eerst de mogelijkheden binnen de Jeugdwet moeten worden verkend
alvorens over te gaan tot verplichte zorg.

-

De jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit betekent dat de door de
rechter besloten verplichte ggz-zorg aan een jeugdige door de gemeenten zal moeten
worden ingekocht bij de aanbieders.
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-

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen
met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen of
behoeven. De wet geldt voor cliënten die in zorg zijn bij een instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking (VG) of een instelling voor verzorging en verpleging (V&VN).
Binnen deze wet is de zorgaanbieder waar de cliënt in zorg is, verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van de Wzd. Voor gemeenten is er geen rol binnen de Wzd.
Wel kan het voorkomen dat er meldingen binnenkomen. Wanneer tijdens het verkennend
onderzoek duidelijk is dat een cliënt in zorg is bij een VG- of V&VN-instelling, is de Wzd van
toepassing en start de zorgverantwoordelijke het proces Wzd. Wanneer het civielrechtelijk
kader eindigt, wordt vrijwillige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd.

3

Gemeentelijke taken in het kader van de
Wvggz

3.1

Melden

Iedereen krijgt de mogelijkheid om bij de gemeente 24/7 een melding te doen als hij of zij van
mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft (artikel 5.1.). Gemeenten moeten
hiertoe een meldpunt inrichten. De wet stelt geen eisen aan de vorm van de melding. De melding
mag dan ook op verschillende manieren bij de gemeente binnenkomen: telefonisch, in persoon,
schriftelijk of digitaal. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de vorm of inhoud van de
melding. Dit moet voor burgers wel voldoende kenbaar zijn. De wet stelt ook geen eisen aan de plek
waar een melding binnenkomt. Het is van belang dat de manier waarop meldingen binnenkomen
breed bekend is voor inwoners.

3.2

Verwerken van de melding

Professionals die een melding in ontvangst nemen, kunnen werken met een standaard checklist.
Deze checklist kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:
- Datum en tijdstip ontvangst melding.
- De gegevens van de melder, inclusief telefoonnummer.
- De vraag of de melder anoniem wil blijven.
- Gegevens van betrokkene.
- Zoveel mogelijk feitelijke gegevens: welk gedrag is waargenomen? Wat is er precies
(allemaal) gebeurd? Wat waren de omstandigheden? Hoe is het gebeurd? Wanneer was
het?
- Waar maakt de melder zich zorgen over?
- Wat is de wens van de melder; wat beoogt hij met de melding?
- Weet de betrokkene van de melding?
- Is de melder betrokken bij de zorg en hoe (om in te schatten of de melder kan worden
gerekend tot een ‘essentiële naaste/familie’)?
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Het is van belang dat degene die de melding in behandeling neemt zo spoedig mogelijk beoordeelt
of een professional met ggz-opleiding of met ggz-expertise, bijvoorbeeld een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, bij het verkennend onderzoek betrokken moet worden. Dit is noodzakelijk om te
kunnen beoordelen of het een melding betreft binnen het kader van de Wvggz. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling dat de gemeente een psychiatrisch onderzoek doet. Gemeenten hebben de
vrijheid en de ruimte om af te wegen of een traject richting verplichte zorg al dan niet noodzakelijk
is. Dit is afhankelijk van drie essentiële factoren:
1. Is het aannemelijk dat het gedrag van betrokkene ernstig nadeel kan veroorzaken?
2. Is het aannemelijk dat er sprake is van een psychische stoornis?
3. Is het aannemelijk dat verplichte zorg noodzakelijk is (en vrijwillige zorg dus niet afdoende
is)?
Het gaat om een inschatting die in eerste instantie wordt onderbouwd met de informatie van de
melder. Als ernstig nadeel en/of een psychische stoornis niet aannemelijk zijn of als de zorg ook in
een vrijwillig kader kan worden verleend, is een verkennend onderzoek in de zin van de Wvggz niet
aan de orde. Het kan dan wel noodzakelijk zijn om andere vormen van (bemoei)zorg in te zetten. De
ggz-professional/triagemedewerker haalt er in dit geval iemand bij die relevant is voor de casus,
bijvoorbeeld een (lokale) professional van handhaving, ggz, schulddienstverlening, corporatie,
politie of sociaal wijkteam. Naar verwachting is het in de meeste gevallen beter dat betrokkene een
vrijwillige relatie met een zorgverlener of een behandelaar aangaat. Een verplicht traject is alleen
op z’n plaats als het echt niet anders kan.

3.3

Verkennend onderzoek

Verkennend
onderzoek
•
•
•
Inschatten risico op
ernstig nadeel

Inschatting
psychische stoornis

Nagaan
mogelijkheden
vrijwillig kader
OvJ en melder
informeren over
de uitkomst

•

Gesprek met melder
Gesprek met betrokkene
Indien nodig ook check bij huisarts, wijkteam, wijkagent en
veiligheidshuis, FACT, woningbouwvereniging, GGD (meldpunt), daken thuislozenopvang, andere gemeenten
Indien nodig en alleen als hier vanuit wilsbekwame betrokkene
vrijwillig toestemming voor is gegeven: gesprek met sociale omgeving
betrokkene
Geen sprake van ernstig nadeel? Einde verkennend onderzoek

•
•

Inzetten GGZ-expertise o.b.v. triage
Geen sprake van psychische stoornis? Einde verkennend onderzoek

•

Onderbouwing vanuit gesprek met betrokkene over de bereidheid tot
vrijwillige zorg
Onderbouwing door professional met medische expertise over welke
zorg er nodig is, of dit in een vrijwillig kader kan en wat een persoon
en diens omgeving zelf kan

•

•

•

•

Als College B&W geen noodzaak ziet voor verplichte zorg: melder
informeren voor zover het een persoon betreft als bedoeld in art 5:2:5.
Indien deze melder alsnog wel noodzaak ziet tot verplichte zorg moet
alsnog een aanvraag tot voorbereiding verzoekschrift voor een ZM bij de
OvJ worden aangevraagd
Als College B&W wel noodzaak ziet voor verplichte zorg: bij OvJ
aanvraag tot voorbereiding verzoekschrift voor een ZM aanvragen en
melder informeren voor zover het een persoon betreft als bedoeld in art
5:2:5
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Het doel van het verkennend onderzoek (VO) is om vast te stellen of er een noodzaak is tot
verplichte ggz. De gemeente heeft 14 dagen de tijd om een verkennend onderzoek uit te voeren.
Deze termijn begint te lopen op het moment dat de melding wordt ontvangen.
Uitgangspunt is om het VO klein en praktisch in te steken. De kernvragen hierbij zijn:
- Is er vermoedelijk sprake van ernstig nadeel? (Te onderbouwen met feitelijke gedragingen
en omstandigheden).
- Ligt aan het gedrag vermoedelijk een psychische stoornis ten grondslag? (Te onderbouwen
door een gekwalificeerde professional met ggz-expertise, bijvoorbeeld een sociaal
psychiatrisch verpleegkundige).
- Is er (mogelijk) een noodzaak tot verplichte zorg? (Te onderbouwen met informatie uit het
gesprek met betrokkene. Is er bereidheid tot vrijwillige zorg?).
Voor het uitvoeren van het VO (de informatie-uitwisseling) zijn dezelfde regels van toepassing als
9
die voor bemoeizorg .
Vanuit het idee van rechtszekerheid is een gestandaardiseerde wijze van onderzoeken,
verslaglegging en weging van belang. Het is ook van belang dat alle uitvoeringsorganisaties van het
VO weten over welke informatie de officier van justitie wil beschikken. Er is een standaardformulier
ontworpen voor het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van
een verzoekschrift.
Het VO bestaat op hoofdlijnen uit de volgende drie stappen:
1. Stap 1 VO – check op ernstig nadeel. De check op ernstig nadeel vraagt (mogelijk) een
nader gesprek met de melder en in elk geval met de betrokkene. Het kan ook nodig zijn het
sociaal team, de wijkagent en/of het Veiligheidshuis te bevragen als de veiligheid op het
spel staat. Het is mogelijk relevant in gesprek te gaan met de sociale omgeving van
betrokkene. Vanuit de privacywetgeving is dat enkel toegestaan met schriftelijke
toestemming van betrokkene.
2. Stap 2 VO – check op psychische stoornis. Als gebleken is dat wel ernstig nadeel dreigt,
volgt uitgebreider onderzoek, met inzet van ggz-expertise, gericht op de vraag of er sprake
is van een psychische stoornis.
3. Stap 3 VO – check op de noodzaak tot verplichte zorg. Uit het gesprek met de betrokkene
moet blijken of hij/zij bereid is tot vrijwillige zorg. Dat de mogelijkheid tot vrijwillige zorg er
niet is, moet worden onderbouwd door een professional met ggz-expertise.
De gemeente bericht de melder voor zover dit een vertegenwoordiger van betrokkene, de partner,
ouder of (voor continuïteit van zorg) essentiële naaste/familie is, over de uitkomsten van het
verkennend onderzoek. Het betreft een summiere terugkoppeling. In verband met de privacy
kunnen de inhoudelijke resultaten van het verkennend onderzoek niet worden gedeeld. Indien
volgens de gemeente geen noodzaak aanwezig is voor verplichte zorg, maar de melder wel een
9

VNG, ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’, https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijkeondersteuning/publicaties/gegevensuitwisseling-in-de-bemoeizorg.
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aanvraag zorgmachtiging wenst, dan is het van belang om dit expliciet in het bericht aan te geven.
Daarbij dient vermeld te worden: de datum van overweging van de gemeente om geen aanvraag te
doen en de datum van contact met melder daarover waarin deze aangeeft het wel wenselijk te
vinden. De melder heeft, indien familie en/of essentiële naasten, doorzettingsmacht.
Het VO moet worden uitgevoerd door een bevoegde, bekwame professional met ggz-expertise. De
gemeente kan de bevoegdheid voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek mandateren aan
een derde partij, zolang duidelijk is wie verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld een Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige of een verpleegkundige met ggz-expertise.
Indien het VO niet tijdig wordt ingediend bij de officier van justitie dan bestaat de mogelijkheid om
in beroep te gaan. Het beroep is mogelijk door familie en essentiële naasten. Tegen een
zorgmachtiging bestaat geen hoger beroep.

3.4

Aanvraag zorgmachtiging

Zorgmachtiging
•
Aanvraag bij OvJ

Voorbereiding OvJ

Officier van Justitie (OvJ)

Geneesheer-directeur

Betrokkene / cliënt

Rechtbank



Aanvraag door professionals (GD, zorgverlener,
forensische zorgaanbieder, politie)
Via melding gemeente, B&W

•
•
•
•

OvJ
OvJ
OvJ
OvJ

•

•
•

GD informeert betrokkene, o.a. over eigen plan
van aanpak, mogelijkheid PVP en naasten
GD informeert, na toestemming betrokkene, PVP
GD overlegt met ketenpartners
GD wijst zorgverantwoordelijke aan t.b.v.
zorgkaart & zorgplan
GD zorgt voor medische verklaring (verstrekken
politie, strafvorderlijke en justitiële gegevens,
zelfbindingsverklaring en BOPZ/Wvggz gegevens
aan psychiater)
GD beoordeelt eigen plan van aanpak / zorgplan
GD stelt voorstel op

•
•
•
•

OvJ beoordeelt criteria verplichte zorg
OvJ dient verzoekschrift in bij RB
OvJ indien noodzakelijk aanwezig op zitting
Uitspraak in algemeen binnen drie weken

beoordeelt aanvraag
informeert GD
verstrekt historie politie & justitie
verstuurt persoonsgegevens naar RB

Aanwijzing GD

Voorbereiding
ZM door GD

Stukken naar OvJ

OvJ verzoekschrift
RB

•
•
•
•

Uitspraak RB

In de Wvggz is vastgelegd wie een aanvraag bij de officier van justitie kan doen. De gemeente is een
van de partijen die dit kan. Dit recht is verder voorbehouden aan professionals zoals de geneesheerdirecteur, zorgverlener, forensische zorgaanbieder en de politie. Zij kunnen rechtstreeks een
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zorgmachtiging voor verplichte zorg bij de officier van justitie aanvragen. Indien de gemeente de
aanvrager is, dan dient er een verkennend onderzoek bij de aanvraag gevoegd te worden.
Als uit het verkennend onderzoek naar voren komt dat verplichte zorg noodzakelijk is, moet bij de
officier van justitie een ‘Aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging’ ingediend worden.
Hiervoor wordt een standaardformulier gebruikt. In dit formulier is de volgende informatie
opgenomen:
- Identificerende gegevens aanvrager (gemeente, naam, functie, werkadres,
telefoonnummer);
- Identificerende gegevens betrokkene: naam, woonplaats, BSN-nummer12;
- Gegevens melder, tenzij deze anoniem wenst te blijven;
- Resultaten verkennend onderzoek (kopie/afschrift), met daarin onderbouwd antwoord op
de drie kernvragen: (vermoeden van) ernstig nadeel, (vermoeden van) psychische stoornis
en noodzaak verplichte zorg (deze laatste met deelvragen over bereidheid voor en
mogelijkheden van vrijwillige zorg).
De officier van justitie bericht de gemeente over het al dan niet voorbereiden van een aanvraag tot
zorgmachtiging. Als de aanvraag van de gemeente niet duidelijk of onvoldoende onderbouwd is, zal
de officier van justitie het proces van voorbereiding niet starten en zal het verzoek van de gemeente
worden afgewezen. In dit geval kan er nadere informatie van de kant van de gemeente verschaft
worden, al dan niet in overleg met het OM. Als de officier van justitie besluit tot een voorbereiding
van een zorgmachtiging, kan tijdens deze voorbereiding voor de officier van justitie duidelijk
worden dat verplichte zorg niet aan de orde is. Dit houdt in dat er dus geen verzoekschrift wordt
ingediend bij de rechter. In dat geval krijgt het college een schriftelijke mededeling. De gemeente
informeert de melder voor zover het de vertegenwoordiger, de echtgenoot, de geregistreerde
partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten, de ouders of (de continuïteit van
zorg) essentiële naasten betreft. Als de officier van justitie van oordeel is dat niet is voldaan aan de
criteria voor verplichte zorg en het College het hiermee eens is, neemt het College dit op in de
schriftelijke mededeling. De voorbereiding van het verzoekschrift zorgmachtiging wordt in dat
geval gesloten.
Bij het proces rond het voorbereiden van een zorgmachtiging is voornamelijk het OM en de GGZ
betrokken. De rol van de gemeenten hierbij komt nar voren bij de volgende onderdelen:
- De gemeente informeert de melder (voor zover familie/essentiële naaste) over het besluit
van de officier van justitie (zie hierboven beschreven);
- Zodra de officier van justitie de aanvraag in behandeling heeft genomen, verzoekt hij de
geneesheer-directeur om een zorgverantwoordelijke aan te wijzen. De
zorgverantwoordelijke vanuit de GGZ stelt een zorgplan op. Dit zorgplan wordt opgesteld
samen met de betrokkenen, waaronder de gemeente. Een onderdeel van het zorgplan
betreft de ‘essentiële voorwaarden voor deelname maatschappelijk leven van betrokkene’.
Te denken valt aan voorzieningen vanuit de Wmo, de Participatiewet, schuldhulpverlening
of bijvoorbeeld huisvesting. De zorgverantwoordelijke van de ggz is verantwoordelijk voor
de uitvoering van het zorgplan. De gemeente dient zorg te dragen voor de essentiële
randvoorwaarden.
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3.4.1 Voorstel voor implementatie
In het kader van het aanvragen van een zorgmachtiging zijn er vijf taken die onder
verantwoordelijkheid van de gemeente moeten worden uitgevoerd:
1. Het bieden van een meldpunt;
2. Het uitvoeren van verkennend onderzoek;
3. Het aanvragen van de zorgmachtiging bij de officier van justitie;
4. Het terugkoppelen aan melder;
5. Het medebepalen van de maatregelen in het zorgplan (wederkerigheid).

Voorstel:
Het voorstel is om het bieden van een meldpunt, het uitvoeren van een verkennend onderzoek, het
aanvragen van de zorgmachtiging en het terugkoppelen aan de melder tijdelijk te beleggen bij de RDOG
10
(Sector MZVT). Zodra het zorg en veiligheidshuis gevormd is, zal de Wvggz daar belegd worden .
Het maken van afspraken over de wederkerigheid wordt bij de gemeenten belegd.

3.4.2 Taken RDOG (Sector MZVT)/zorg en veiligheidshuis
11
Het melden kan tijdens kantooruren plaatsvinden via het Meldpunt Zorg & Overlast (MZO) .
Wanneer in de lokale uitvoeringspraktijk inwoners hun zorgen uiten, kan de melding doorgezet
worden naar het MZO. Buiten kantooruren wordt het meldpunt, conform huidige afspraken over
het melden van zorgen, belegd bij Kwadraad. De werkzaamheden voor het verkennend onderzoek,
de aanvraag bij de officier van justitie en het terugmelden aan de melder kan tijdens kantooruren
plaatsvinden. De redenen om deze werkzaamheden tijdelijk bij de RDOG (Sector MZVT) en op
termijn bij het zorg en veiligheidshuis te beleggen zijn:
Het gebruik maken van een bestaand meldpunt sluit aan bij de wens van het de
portefeuillehouders in PPG en AB van de RDOG om geen nieuwe meldpunten in te richten;
Er is voldoende schaalniveau, ook buiten kantooruren, waardoor de benodigde expertise verder
ontwikkeld kan worden en efficiencyvoordelen kunnen worden behaald;
De meldingen die al zodanig worden ingeschat dat de Wvggz van toepassing is, zullen complex
van aard zijn. dit sluit aan bij het type casuistiek van het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis;
Het MZO en Kwadraad voeren momenteel soortgelijke activiteiten uit. Het melden en het doen
van onderzoek is nu ook onderdeel van hun werkzaamheden. Hiermee wordt
efficiencyvoordeel behaald;

10

De werkzaamheden van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) van de RDOG maken onderdeel uit van
het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis. Daarom wordt de Wvggz eerst daar geïmplementeerd en vervolgens, met andere
werkzaamheden van de sector MZVT, overgedragen naar het nieuwe zorg en veiligheidshuis. Hierdoor zal de Wvggz niet
twee keer geïmplementeerd hoeven worden.
11
In de regio zijn gesprekken gaande over de toekomst van het Meldpunt Zorg & Overlast. In dit implementatieplan is
uitgegaan van de huidige situatie.
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-

-

-

Een deel van de medewerkers van het MZO en Kwadraad hebben kennis van en/of ervaring in
de ggz;
De functionaris die het verkennend onderzoek uitvoert, is goed bekend met de lokale en
regionale uitvoeringspraktijk. Daarnaast heeft de functionaris korte lijnen met regionaal en
lokaal functionerende partners;
Het zorg en veiligheidshuis fungeert als een expertisecentrum in de regio wanneer het gaat om
complexe problematiek waardoor zij dus snel kan onderzoeken wat de kern van het probleem is
en welke partner(s) daarvoor moeten worden ingeschakeld;
Door de aanvraag bij de officier van justitie regionaal te beleggen wordt uniformiteit bevorderd
ten aanzien van de inhoud van de aanvragen bij de officier van justitie.

De samenwerking tussen RDOG (sector MZVT)/zorg en veiligheidshuis en de lokale
uitvoeringspraktijk dient goed op orde te zijn. De RDOG (Sector MZVT)/zorg en veiligheidshuis
fungeert als meldpunt en voert het verkennend onderzoek uit. De vereiste zorg die wordt verleend
12
voorafgaand aan de verplichte zorg , moet worden ingezet in nauwe samenspraak met en veelal
door de professionals in lokale uitvoeringspraktijk. Hiervoor is maatwerk noodzakelijk. Allereerst
gaat het maatwerk over de vraag of er sprake is van complexe casuïstiek en in tweede instantie over
de vraag of en in welke mate de desbetreffende gemeente zelf bemoeizorg inzet. De RDOG (sector
MZVT)/het zorg en veiligheidshuis biedt procesregie zolang nodig is. Tenslotte is van belang dat de
gedwongen zorg, nadat de rechter hiertoe heeft besloten, wordt uitgevoerd door de ggz-instelling.
Hierin heeft de RDOG (Sector MZVT)/het zorg en veiligheidshuis geen verantwoordelijkheid.
De aanvraag bij de officier van justitie zal eveneens door de RDOG (sector MZVT) worden gedaan
indien melding en verkennend onderzoek daar aanleiding toe geven. Mocht die aanleiding er niet
zijn dan kunnen familie en/of essentiële naasten toch de aanvraag doorzetten. Dit is in de Wvggz
vastgelegd. Indien er geen aanvraag wordt ingediend, zal er conform huidige praktijk vrijwillige dan
wel bemoeizorg worden geboden. Conform de huidige praktijk werken RDOG (sector MZVT),
veiligheidshuis, andere regionale partners en de lokale uitvoeringspraktijk hierbij samen.
3.4.3 Taak gemeente
Het voorstel is dat de afstemming door de zorgverantwoordelijke over de ‘essentiële voorwaarden’
plaatsvindt met één coördinerende functionaris uit de betreffende gemeente. Reden hiervoor is dat
in het zorgplan mogelijk maatregelen worden opgenomen waarvoor de gemeente verantwoordelijk
is zoals voorzieningen uit de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en bijvoorbeeld het woonbeleid. Deze
functionaris neemt de coördinatie binnen de gemeente op zich ten aanzien van de maatregelen uit
de verschillende beleidsdomeinen. Hiermee wordt voorkomen dat de zorgverantwoordelijke
(degene die vanuit de ggz het zorgplan opstelt) met veel verschillende medewerkers van de
gemeente moet afstemmen welke maatregelen kunnen worden ingezet. Het is aan gemeenten om

12

Wanneer er sprake is van een aanvraag van een zorgmachtiging, dan kan het 9 tot 11 weken duren voordat de rechter een
uitspraak doet. Het is realistisch dat er in die tussenliggende tijd zorg wordt ingezet. Veelal zal dit bemoeizorg zijn, soms zal
dit vrijwillige zorg zijn. De taken die nu middels dit voorstel bij de GGD/zorg en veiligheidshuis worden belegd, betreffen niet
deze zorg. Niettemin zal zorg vanuit de reguliere taken worden geboden. De taken met betrekking tot de aanvraag voor en
zorgmachtiging betreft het mogelijk maken van het melden, het uitvoeren van een verkennend onderzoek, het indienen van
de aanvraag bij de officier van justitie en het terugkoppelen aan de melder.

19

te bepalen bij welke functionaris dit belegd wordt. Hierover dienen goede afspraken te worden
gemaakt met de GGZ-instellingen omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het
zorgplan waarin de essentiële voorwaarden (wederkerigheid) is opgenomen.

3.5

Aanvraag crisismaatregel

Crisismaatregel
Hulpdiensten
(politie/ambulance)

GGZ

Betrokkene / cliënt

Gemeente / burgemeester

Ontvangen melding of
aantreffen crisissituatie

•

•

•
Tijdelijke verplichte
zorg vooraf

•
•
•

Informatie verzamelen
betrokkene

Vaak zal bij een crisissituatie de politie en/of ambulance ter plaatse
gaan, zij handelen de crisissituatie vaak ook af. Zij mogen ook de
tijdelijke verplichte zorg en de aanvraag voor een medische verklaring
initiëren indien redelijkerwijs mag worden verondersteld dat een
crisismaatregel zal worden genomen. Hierop worden de burgemeester
en de zorgaanbieder geïnformeerd.
Indien een crisissituatie aan de burgemeester wordt gemeld zal deze
de crisisdienst inschakelen.

Als redelijkerwijs verondersteld kan worden dat CM zal worden
genomen en alleen als uiterst redmiddel
Maximaal 18 uur lang en niet meer dan 12 uur na onderzoek van
psychiater
Onafhankelijke psychiater onderzoekt betrokkene, vraagt justitiële
en politiële gegevens op en stelt medische verklaring op.
Verstrekking kan achterwege blijven indien strafrechtelijk onderzoek
zich hiertegen verzet.

•

Burgemeester vraagt historie op bij OvJ over eventuele eerdere
machtigingen en maatregelen

•

Burgemeester (of gemandateerde) dient betrokkene te horen zodat
diens zienswijze meegenomen kan worden
Indien er niet gehoord kan worden moet dit gemotiveerd worden in
de beschikking
Het horen biedt ook gelegenheid om betrokkene om toestemming te
vragen over het delen van zijn/haar gegevens met de PVP

Zo mogelijk horen
betrokkene

•

Besluit wel of geen
crisismaatregel

•
•
•

•

Nagaan of aan de criteria voor CM is voldaan
Als burgemeester geen CM neemt: geen wettelijk vervolg Wvggz
Als burgemeester wel CM neemt: bepalen geldigheidsduur (max. 3
dagen) en via Khonraad infoproduct “Beslissing tot nemen CM”
opstellen. Ook worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de
PVP (indien hier toestemming voor is) en aan de zorgaanbieder

De crisismaatregel (CM) – voorheen de IBS – biedt de mogelijkheid om onmiddellijk verplichte
(psychische) zorg te verlenen. Dit kan alleen ingezet worden als uiterste middel bij een onmiddellijk
dreigend ernstig nadeel als gevolg van een psychische stoornis. De CM wordt, op basis van een
medische verklaring door een psychiater, opgelegd door de burgemeester. De CM duurt maximaal 3
dagen. Binnen 3 dagen beslist de rechter of de CM wordt voortgezet gedurende 3 weken.
Indien er sprake is van een crisissituatie, gaat vaak de politie en/of ambulance ter plaatse. Zij mogen
de aanvraag voor een medische verklaring initiëren indien redelijkerwijs mag worden verondersteld
dat een crisismaatregel zal worden genomen. Hierover worden de burgemeester en de
zorgaanbieder geïnformeerd. Een onafhankelijke psychiater onderzoekt de betrokkene. Alleen een
psychiater kan de medische verklaring afgeven.
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De burgemeester (of gemandateerde) dient de betrokkene te horen, zodat diens zienswijze
meegenomen kan worden. Indien er niet gehoord kan worden moet dit gemotiveerd worden in de
beschikking. Het horen biedt ook de gelegenheid om de betrokkene om toestemming te vragen over
het delen van zijn/haar gegevens met de patiëntvertrouwenspersoon (PVP).
De burgemeester neemt het besluit over het al dan niet inzetten van de crisismaatregel. De
burgemeester kan daarbij afwijken van het (negatief) advies van psychiater. Indien de burgemeester
besluit tot een crisismaatregel moet hij of zij de geldigheidsduur van de maatregel bepalen
(maximaal drie dagen) en via Khonraad infoproduct “Beslissing tot nemen CM” opstellen. Ook
worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de PVP (indien hier toestemming voor is) en aan de
zorgaanbieder. Via Khonraad komt de beslissing bij de officier van justitie en bij de raad voor de
rechtsbescherming, die een advocaat toewijst.
Om de burgemeester te ondersteunen bij het nemen van een beslissing is in een van de
bijeenkomsten met beleidsmedewerkers veiligheid en zorg geopperd om de burgemeester van een
13
advies te voorzien waarin de medische verklaring en het horen gewogen worden. Een beschikking
kan tijdens kantooruren worden opgesteld door de OOV ambtenaar van de desbetreffende
gemeente. Dit is conform huidige praktijk.
Het besluit van de burgemeester staat open voor beroep. Dit dient binnen 3 dagen na de dag
waarop de beslissing is genomen ingediend te worden. Het beroep heeft geen schorsende werking
en er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
3.6.1 Voorstel voor implementatie
In het kader van het aanvragen van een crisismaatregel zijn er op hoofdlijnen drie wettelijke taken
en één voorstel van een taak die onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden uitgevoerd:
1. Het bieden van een meldpunt (zie paragraaf 3.4.1);
2. Het bieden van de mogelijkheid aan betrokkene om gehoord te worden;
3. Het geven van advies aan de burgemeester;
4. Het beslissen door de burgemeester over de inzet van een crisismaatregel.

Voorstel:
Het voorstel is om het bieden van een meldpunt, het horen van de betrokkene en het geven van advies aan
de burgemeester in eerste instantie te beleggen bij de RDOG (sector MZVT). Zodra het zorg en
veiligheidshuis is ingericht, zal de Wvggz daar belegd worden.
Het nemen van de uiteindelijke beslissing kan niet gemandateerd worden en dient door de burgemeester
te geschieden.

13

Er is ook een mogelijkheid om bij de officier van justitie gegevens op te vragen over eerder afgegeven zorgmachtigingen /of
crisismaatregelen. Het heeft echter de voorkeur dat de psychiater dit doet. Dit dient nog besproken te worden met de GGZ.
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Het ‘melden’ is en behandeld in paragraaf 3.4.1. In paragraaf 3.4.1. is aangegeven dat tijdens
kantooruren het MZO als meldpunt voor de Wvggz wordt ingezet. Buiten kantoortijden kan het
melden worden belegd bij Kwadraad. Kwadraad heeft momenteel ook al de verantwoordelijkheid
om buiten kantoortijden meldingen van burgers op te nemen en te voorzien van de juiste
vervolgactie. Het melden buiten kantoortijden zal bij de uitvoering van de Wvggz op dezelfde wijze
geschieden als nu het geval.
In de Wvggz is opgenomen dat de burgemeester de betrokkene in de gelegenheid stelt om te
worden gehoord. Dit horen kan gemandateerd worden. De burgemeester dient vervolgens de
informatie van de psychiater en het resultaat van het horen de wegen om tot een besluit te komen.
Het is wenselijk dat de burgemeester desgewenst hierover een advies krijgt. Er is ter voorbereiding
aan de regioburgemeesters (via de beleidsmedewerkers veiligheid die de districtscolleges
voorbereiden) voorgelegd of zij behoefte hebben aan een dergelijk advies. Alle gemeenten die
hebben gereageerd, zijn positief over dit voorstel.
Ervaring met de huidige IBS in de BOPZ leert dat een crisissituatie vaak in de avond- en/of
nachtelijke uren ontstaat. Dit betekent dat het, door de noodzaak om direct in te grijpen, gewenst is
om het horen en het uitbrengen van het advies aan de burgemeester, te beleggen bij medewerkers
die piket hebben en/of buiten kantoortijden werken. Lokale medewerkers van gemeenten die ook
de competenties hebben om gevraagde werkzaamheden uit te voeren, werken doorgaans niet
buiten kantoortijden. Dit is wel het geval voor sommige medewerkers van de RDOG (sector MZVT)
en van Kwadraad. Zij hebben ook de competenties die nodig zijn om te horen en advies uit te
brengen aan de burgemeester. Het is daarmee een logische stap om het horen en het advies bij deze
14
partners te beleggen .
Ook is ter voorbereiding op dit implementatieplan bij elke gemeente de vraag uitgezet om met de
burgemeester te bespreken wat hij/zij vindt om het horen en het advies te beleggen bij de RDOG
(sector MZVT)/het zorg en veiligheidshuis. Op 11 juni hebben 15 van de 18 gemeenten deze vragen
beantwoord. Uit de antwoorden van deze 15 gemeenten blijkt dat er een groot draagvlak is voor het
voorstel. Van die 15 gemeenten hebben er 14 gemeenten positief gereageerd en heeft 1 gemeente
aangegeven dit punt te willen bespreken met andere burgemeesters in het AB van de
Veiligheidsregio.

4.

Regio-overleg

Het OM, de gemeente(n) en de geneesheer-directeuren van zorgaanbieders − eventueel aangevuld
met ander partijen zoals de politie − houden elke drie maanden een regio-overleg om de voortgang
en uitvoering van de Wvggz te monitoren en waar nodig bij te stellen.

14

Een kanttekening is dat er nog moet worden uitgezocht of dit mogelijk is op grond van de privacywetgeving.

22

Om tot afspraken te kunnen komen, neemt de regio Hollands Midden ambtelijk (projectleider
Wvggz en projectleider zorg en veiligheidshuis) deel aan de kerngroep van eenheid Haaglanden. In
deze kerngroep nemen de geneesheer-directeuren, officier van justitie en politie deel. In dat overleg
komt ook het bij wet verplicht gestelde beleidsplan dat ggz aanbieders moeten opstellen, aan de
orde. In dit beleidsplan zal worden uitgewerkt hoe (ambulante) verplichte zorg zal worden
uitgevoerd.
Met het bestaan van deze kerngroep voldoet de regio Hollands Midden nu al aan het bij wet
verplichte overleg met de officier van justitie, de geneesheer-directeur en politie. Het voorstel is om
in 2019 ambtelijk aan te blijven sluiten bij de eenheid Haaglanden. Een keuze die vervolgens later in
het jaar kan worden gemaakt, betreft:
Op welk schaalniveau wil de regio in de toekomst het regio-overleg organiseren? Op
eenheidsniveau (dit is het schaalniveau waarop ook politie en OM zijn georganiseerd) of op
regionaal niveau (op het niveau van het zorg en veiligheidshuis)?
Welke functionaris(sen) vanuit de gemeente(n) nemen deel aan het regio-overleg? Is dat op
bestuurlijk of ambtelijk niveau? Is dat een functionaris die namens alle 18 gemeenten kan
spreken?

5.

Informatie delen en ICT

De formele uitwisselingen tussen ketenpartners hebben een basis in de Wvggz. Voor andere
gegevensuitwisselingen wordt de handreiking bemoeizorg gehanteerd. Deze wordt momenteel
geactualiseerd.
Landelijk wordt gewerkt aan een aanpassingen van Khonraad, de applicatie die nu wordt gebruikt
voor de IBS. Het is nog niet duidelijk welke aanpassingen exact worden gedaan. Naast Khonraad,
wat door alle gemeenten in de regio wordt gebruikt, is het noodzakelijk dat er een vorm van
beveiligde mail kan worden gebruikt. Landelijk wordt samengewerkt tussen Khonraad, Zorgmail en
Zivver om zorg te dragen dat vanaf 1 januari 2020 ook met partijen die niet aangesloten zijn op
Khonraad veilig kan worden gemaild. Te denken valt aan de communicatie met de betrokkene.
Uiteraard kan er ook voor worden gekozen om per brief te communiceren. Het is belangrijk dat
dossiervorming zodanig plaatsvindt dat er effectief kan worden gehandeld zodra een aanvraag voor
de Wvggz (zorgmachtiging en crisismaatregel) wordt voorbereid. Verkend moet worden wat de
meest effectieve wijze van dossiervorming is of kan zijn.
Zodra er meer over de aanpassingen van Khonraad bekend is, zal aan alle gemeenten gevraagd
worden om lokaal zorg te dragen voor implementatie van de nieuwe functionaliteiten van
Khonraad. Op korte termijn wordt aan gemeenten de vraag voorgelegd in hoeverre er gebruik
gemaakt wordt van de beveiligde mail en in hoeverre eenieder individueel voorbereidingen moet
treffen ten behoeve van het implementeren van de Wvggz.
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6.

Communicatie over de Wet

De verwachting is dat er landelijk een campagne komt ten aanzien van het landelijke
telefoonnummer voor zorgmeldingen van verwarde personen. Het landelijke meldpunt wordt naar
elke regio doorgeschakeld. Met deze campagne wordt veel aandacht geschonken aan het melden
van zorgen over deze doelgroep. De doelgroep verwarde personen valt redelijk samen met de
15
doelgroep die onder de Wvggz valt. In VNG verband is men terughoudend om daarnaast veel
ruchtbaarheid te geven aan de Wvggz. De argumentatie is dat het er niet duidelijker wordt wanneer
zowel het meldpunt verwarde personen als de invoering van de Wvggz tegelijkertijd in het nieuws
komen.
Het voorstel is om in de regio voor 1 januari 2020 geen inwonerscampagne over de Wvggz te
voeren. Wel is het voorstel om hier meer bekendheid aan te geven zodra het zorg en veiligheidshuis
meer in de steigers staat. Het gaat dan vooral om de bekendheid van het kunnen melden van zorgen
en de wijze waarop er met deze meldingen omgegaan wordt; ook aan professionals in de wijken. Dit
is niet eerder dan in 2020 aan de orde, oftewel na invoering van de Wvggz.
Wel stellen wij voor om in het najaar van 2019 de rol en werkwijze van het zorg en veiligheidshuis
beter onder de aandacht te brengen bij de (lokale) professionals. Dit zal ten minste door middel van
bijeenkomsten vormgegeven worden. Gedurende deze bijeenkomsten worden onder meer reële
casussen doorlopen.
Nadat onder professionals het zorg en veiligheidshuis meer bekend is, kunnen ook inwoners van de
regio worden geïnformeerd. Te zijner tijd zal hiervoor een communicatieplan worden gemaakt.

7.

Middelen

In de meicirculaire 2019 is een bedrag van € 20 miljoen opgenomen voor de landelijke uitvoering
van de Wvggz. Uit de mei-circulaire 2019 blijkt dat er voor de regio Hollands Midden structureel
circa €800.000 beschikbaar komt. Voor 2020 is € 809.599 beschikbaar.
16

Het ontwikkelteam heeft een calculatie (zie bijlage 3) gemaakt voor de kosten van de uitvoering
17
van de gemeentelijke taken . Uitgangspunt bij de berekening is dat kritisch rekening wordt houden
met de efficiencyvoordelen die zich zullen voordoen door de synergie van de nieuwe met reeds
bestaande taken.

15

Er is een landelijke werkgroep over de Wvggz.
De calculatie is inclusief onderaannemer schap van Kwadraad.
17
Uitgezonderd de contactpersoon voor de essentiële voorwaarden zoals nodig uit de Wmo, Participatiewet,
schuldhulpverlening en/of huisvesting.
16

24

Bij de calculatie is de aanname gedaan dat veel van inwoners waar meldingen over gemaakt worden
die leiden tot een zorgmachtiging, al bekend zijn bij de RDOG (sector MZVT) en/of het
veiligheidshuis. De inschatting van de RDOG (sector MZVT) is dat op basis van de huidige
meldingen met een zekere complexiteit er minimaal 60 en maximaal 200 meldingen zullen leiden tot
een verkennend onderzoek en mogelijk een aanvraag voor een zorgmachtiging. Hierdoor ontstaat
een bandbreedte voor de budgettering. Meldingen die niet tot een verkennend onderzoek leiden,
worden behandeld conform huidige afspraken.
Voor het inschatten van het aantal crisismaatregelen is het gemiddeld aantal IBS-en van de
afgelopen 10 jaar onder de huidige BOPZ gehanteerd. Dit zijn er ca. 330. Verder is de aanname
18
gedaan dat slechts in de helft van het aantal de betrokkene gehoord zal worden . In de calculatie is
daarom gerekend met 150 hoor-gesprekken. Er is echter gecalculeerd met het uitgangspunt dat
voor elke betrokkene inspanningen worden gedaan om te kunnen horen. Wanneer er gehoord
wordt, is een advies aan de burgemeester gewenst. Dit zijn er dan ook 150.
Vervolgens zijn er aannames gedaan over het aantal extra uren per activiteit en de noodzaak tot
piket in het kader van crisismaatregelen. Zie voor meer details: bijlage 3.

7.1

Benodigd budget voor 2020

De verwachting is dat uiterlijk per 1 januari 2021 het zorg en veiligheidshuis gerealiseerd is en dat
het zorg en veiligheidshuis vanaf die datum de taken in het kader van de Wvggz zal gaan uitvoeren.
Omdat de taken tijdelijk (alleen 2020) bij de RDOG (sector MZVT) worden ondergebracht, zal de
RDOG bij elke gemeente een subsidieaanvraag indienen.
Het voorstel is om uit te gaan van de maximale variant waarbij 200 verkennende onderzoeken/
aanvragen tot zorgmachtiging worden gedaan en er in 150 situaties wordt gehoord en geadviseerd.
Het benodigde bedrag voor de uitvoering in 2020 bedraagt € 519.000.

19

Het aan te vragen subsidiebedrag per gemeente wordt bepaald op basis van de bij de RDOG
gebruikelijke verdeelsleutel. In bijlage 4 is opgenomen tot welke subsidiebedragen per gemeente dit
heeft geleid.
De kosten voor de RDOG zijn voor 2020 begroot op € 519.000. Dit betekent dat er middelen
overblijven bij de gemeenten. Er immers in 2020 € 809.599 beschikbaar gesteld door het rijk. In
bijlage 4 is de rijksbijdrage per gemeente in beeld gebracht.

18

De Wvggz schrijft voor dat de betrokkene in de gelegenheid moet worden gesteld om gehoord te worden. Dit zal in
praktijk lang niet altijd gerealiseerd kunnen worden.
19
In bijlage 3 wordt gesproken over incidentele kosten ad € 43.000. Deze worden door de RDOG uit de middelen voor
nieuwe producten en diensten bekostigd.
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Aan de aanname over het aantal meldingen Wvggz kleeft een risico , namelijk dat er (wellicht mede
door publiciteit van de Rijksoverheid) extra meldingen worden gedaan doordat mensen, wellicht
onterecht, verwachten dat de Wvggz nu wel een oplossing gaat bieden voor de zorgen die zij
hebben.

8.

Besluitvorming

27 juni
3 juli
3 en 15 juli
Juli
19 september
28 en 30
oktober
30 oktober
28 november
en 10 december
11 december

Presentatie implementatieplan Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Vaststelling implementatieplan Wvggz in PPG.
Ter informatie implementatieplan Wvggz in districtscolleges.
Subsidieaanvraag door RDOG bij de 18 aangesloten gemeenten.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Ter informatie en bespreking voortgang ontwikkeling zorg en veiligheidshuis
en implementatie Wvggz in districtscolleges.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in PPG.
Ter informatie en bespreking procesontwerp en governance zorg en
veiligheidshuis en voortang implementatie Wvggz in districtscolleges.
Vaststellen governance en organisatie-ontwerp zorg en veiligheidshuis en
voortgang implementatie Wvggz in PPG.
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Bijlage 1: samenvatting reacties gemeenten
samenwerking zorg & veiligheidshuis en bemoeizorg
In het PPG/RDOG van 27 maart jongstleden is besloten dat verkend zal worden in hoeverre de
uitvoering van de Wvggz regionaal kan worden ondergebracht binnen de kaders van een zorg en
veiligheidshuis. Voor deze verkenning zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd met
beleidsmedewerkers op gebied van zorg, veiligheid en sociaal domein. Op basis van deze
bijeenkomsten is input verzameld vanuit alle achttien gemeenten in de regio ten aanzien van de
samenwerking tussen een zorg en veiligheidshuis en de lokale uitvoeringspraktijk, evenals de
positionering van bemoeizorg.

Samenwerking binnen een zorg en veiligheidshuis
Over het algemeen zijn de gemeenten het erover eens dat zoveel mogelijk opgepakt dient te
worden op lokaal niveau. Dit betekent dat in principe casuïstiek op lokaal niveau wordt opgepakt en
dat het zorg en veiligheidshuis een aanvullende en ondersteunende aanpak kan bieden aan de
lokale professionals. Deze ondersteunende aanpak is gericht op inhoudelijke bijstand, regievoering
en doorbraak in complexe casuïstiek binnen het zorg, veiligheid en sociaal domein. Hiervoor is wel
onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling met de lokale uitvoeringspraktijk vereist,
evenals duidelijke werkafspraken. Met name bij complexe casuïstiek zien gemeenten een rol
weggelegd voor het zorg en veiligheidshuis. Reden hiervoor is dat bij het zorg en veiligheidshuis
meer kennis en expertise aanwezig is op gebied van complexe casuïstiek met een veiligheidsrisico
dan bij de lokale professionals. Omdat de verplichte zorg binnen de Wvggz naar verwachting veelal
complexe casuïstiek bevat, kan gesteld worden dat de aanvullende taken voor gemeenten belegd
kunnen worden binnen het zorg en veiligheidshuis.
Vanwege de kennis en expertise binnen het zorg en veiligheidshuis, kan de gemeenten mogelijk ook
ondersteuning geboden in de vorm expertisecentrum. In dit kader kan worden ingezet op
kennisdeling en het uitwisselen van best practices met lokale uitvoerders. Dit komt bij verschillende
gemeenten naar voren.

Bemoeizorg
Onder bemoeizorg wordt verstaan: het bieden van (ongevraagde) hulp aan cliënten met complexe
problematiek die zorg mijden. Echter blijkt uit reacties van gemeenten dat de interpretatie van het
begrip bemoeizorg diffuus is.
Een aantal gemeenten geeft aan dat zij de huidige positionering van bemoeizorg als positief ervaren.
Het Meldpunt Zorg en Overlast verleent momenteel een deel van deze bemoeizorg, maar veel
wordt lokaal opgepakt. Daarnaast zijn er in de regio Hollands Midden ook enkele grote gemeenten
waar momenteel op lokaal niveau reeds afspraken zijn gemaakt met ketenpartners over
bemoeizorg. Zij zien graag dat de bemoeizorg zo lokaal mogelijk (binnen gemeente of dichtbij
gemeente) wordt belegd en zoveel mogelijk door de gemeente wordt opgepakt.
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Vergelijkbaar met de samenwerking tussen het zorg en veiligheidshuis en de lokale professionals,
wordt ook in het kader van bemoeizorg aangegeven dat het zorg en veiligheidshuis een rol kan
spelen bij complexe casuïstiek. Tevens zou volgens een merendeel van gemeenten het zorg en
veiligheidshuis de regie kunnen voeren in het proces van bemoeizorg bij complexe casuïstiek,
hetgeen veelal het geval is binnen de kaders van de Wvggz.
Het meldpunt voor de Wvggz wordt door vrijwel alle gemeenten gezien als een regionale functie.
Daarbij is van belang dat er goed en adequaat contact is tussen het regionale meldpunt en de lokale
uitvoeringspraktijk om (de minder complexe) casuïstiek zo snel mogelijk op te pakken.
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Bijlage 2: overzicht reacties gemeenten mandateren
zorg en veiligheidshuis (ter bespreking met
burgemeester)

Alphen aan den
Rijn

Bodegraven –
Reeuwijk
Gouda
Hillegom - Lisse
– Teylingen (HLT
samen)

Wat vindt jouw gemeente van het
mandateren van het zorg en
veiligheidshuis om de betrokkene
te horen? Wanneer jullie hiervan
geen voorstander zijn, bij wie zou je
dit dan willen beleggen?

Wat vindt jouw gemeente ervan als
het veiligheidshuis een advies aan
de burgemeester op zou stellen over
de verkregen informatie (horen,
medische verklaring)? Als jullie
hiervan geen voorstander zijn, wat
is dan jullie voorstel?

Op dit moment lijkt het zorg en
veiligheidshuis de meest logische
partner om voor deze taak te
mandateren. De gemeente Alphen
aan den Rijn is sterk voorstander
van het uitgangspunt “lokaal tenzij”.
Er zal dus nog wel verder duidelijk
moeten worden wat er dan exact
geboden kan worden en hoe de
werkwijze gaat aansluiten aan dat
wat lokaal georganiseerd is.

Duidelijk is dat de medische
expertise hiervoor op dit moment
niet voorhanden is binnen de
gemeentelijke organisatie. Advies op
dit punt zal dus van buitenaf moeten
komen. Of het advies dan direct aan
de burgemeester verstrekt zou
moeten worden of dat er intern nog
een lokale aanvulling behoeft, is nog
niet duidelijk. Er is nog te weinig
bekend om hierover nu te besluiten
maar het zorg en veiligheidshuis is
een mogelijke kandidaat voor het
opstellen van een advies over de
verkregen informatie.

Gemeente Gouda is er voorstander
van om hiervoor het zorg en
veiligheidshuis te mandateren.
De gemeenten HLT zijn voorstander
van het mandateren van het zorg en
veiligheidshuis om de betrokkene te
horen. Uiteraard onder de juiste
juridische voorwaarden en waarbij
het van belang is dat indien hiervoor
gekozen zou worden de lijnen tussen
de gemeente en het Veiligheidshuis
kort zijn, zodat mogelijke
aanpassingen in het proces snel en
gemakkelijk opgepakt kunnen
worden.

Gemeente Gouda is er voorstander
van om dit advies op te laten stellen
door het zorg en veiligheidshuis.
De gemeenten HLT zijn voorstander
als het Veiligheidshuis deze adviesrol
op zich zou nemen.

Hillegom: Eindbesluit blijft bij BM.
Lisse: BM kan, indien zij dit nodig
acht, zelf blijven horen.
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Kaag en
Braassem

Katwijk

Krimpenerwaard

Leiden

Leiderdorp

In principe kunnen deze taken bij de
partijen binnen het zorg en
veiligheidshuis ondergebracht
worden, gelet op de specialistische
kennis die dit vergt, een eenduidige
handelingswijze en één organisatie
geeft duidelijkheid richting lokale
zorg- en hulp partijen, maar ook
voor inwoners.
Het lijkt de gemeente Katwijk een
logische keuze de hoor/wederhoor
van betrokken te mandateren bij of
het zorg en veiligheidshuis of de
GGD. Zodat niet alle gemeentelijke
zorgteams een 24/7 bereikbaarheid
en beschikbaarheid hoeven te
hebben. Dit scheelt in kosten en
organisatie.
Gemeente Krimpenerwaard gaat
akkoord met het mandateren van
het horen van de betrokkene door
het zorg en veiligheidshuis.
Vanuit de gemeente Leiden is er de
wens om de gestelde vragen te
bespreken met de andere
burgemeesters in het AB van de
Veiligheidsregio.
Enerzijds voorziet de burgemeester
van Leiderdorp nog behoorlijk wat
vraagstukken:
 Welke partijen / mensen
gaan de onderzoeken doen?
 Zijn die voldoende
geëquipeerd?
 Zijn er garanties t.a.v. het
tijdpad?
 Hoe houden we grip op het
proces?
 Hoe voorkomen we dat er
straks (weer) steeds meer
geld moet naar in dit geval
het Zorg en Veiligheidshuis,
zonder dat er vanuit de
gemeente(n) voldoende
controle op is?
Allemaal vragen die vooraf
beantwoord moeten worden.
Anderzijds onderkent zij dat er niet
heel veel alternatieven zijn. Daarom

In principe deze taken bij de partijen
binnen het zorg en veiligheidshuis
ondergebracht kunnen worden, gelet
op de specialistische kennis die dit
vergt, een eenduidige
handelingswijze en één organisatie
geeft duidelijkheid richting lokale
zorg- en hulp partijen, maar ook voor
inwoners.
Het is niet onlogisch dit onder te
brengen bij het zorg en
veiligheidshuis en dit als advies op te
nemen in Khonraad.

Gemeente Krimpenerwaard staat
positief tegenover om het opstellen
van advies aan de burgemeester
onder te brengen in het zorg en
veiligheidshuis.
Vanuit de gemeente Leiden is er de
wens om de gestelde vragen te
bespreken met de andere
burgemeesters in het AB van de
Veiligheidsregio.
De voorkeur gaat uit naar een advies
van het zorg en veiligheidshuis, met
daarbij de informatie op basis
waarvan het advies tot stand
gekomen is. Zo wordt inzichtelijk hoe
de beschikbare informatie gewogen
is, zodat de burgemeester eventueel
zelf nog (op grond van eigen
afwegingen) eventueel tot een
andere beslissing kan komen.
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dienen er in elk geval goede
afspraken te worden gemaakt ten
aanzien van het proces en er moet
goede afstemming zijn tussen zorg
en veiligheidshuis en de
(gemeentelijk vertegenwoordiger
van de) burgemeester. Ook is meer
inzicht in de financiële gevolgen
nodig, voordat alles op een goede
manier uitgewerkt kan worden.
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest

Voorschoten

Waddinxveen

Zoeterwoude

Het horen van een betrokkene is
een gevoelig onderdeel van het
proces. Dit vraagt om tact en
professionaliteit. Voor gemeenten
waar deze kennis nu nog niet
aanwezig is, is het goed dat dit
gemandateerd kan worden naar het
zorg en veiligheidshuis. Een groot
voordeel hiervan is dat het gesprek
plaatsvindt met een ervaren
persoon en dat de betrokkene in een
gestroomlijnd proces terecht komt
waar hij/zij de juiste zorg en
aandacht kan krijgen.
Voorschoten is voorstander voor
het mandateren van het horen.
Randvoorwaarde is dat het zorg en
veiligheidshuis beschikt over lokale
kennis en dossierinformatie en dat
de lijnen tot de gemeente kort zijn.
Dit dient nader uitgewerkt te
worden binnen zowel de gemeenten
als het zorg en veiligheidshuis. Het
heeft daarbij de voorkeur als de
gemeenten zoveel mogelijk
hetzelfde werken om het
uitvoerbaar te houden voor
specialisten in het zorg en
veiligheidshuis.
Waddinxveen staat positief
tegenover het mandateren van het
zorg en veiligheidshuis voor het
horen van de betrokkene. Er is
echter wel interesse in de
praktijkuitwerking van het een en
ander.
Gemeente Zoeterwoude gaat
akkoord met het mandateren van

Dit is een goed plan. Hierbij is het wel
van belang dat de verkregen
informatie wordt vergezeld van een
kort bestuurlijk advies over
eventuele risico’s en vervolgstappen.

Voorstander, maar ook hierbij is het
van belang dat er lokale kennis is en
de beschikking over voldoende
informatie om goed te kunnen
informeren. Tevens zullen de experts
van het zorg en veiligheidshuis
getraind moeten worden in de
politieke en bestuurlijke aspecten die
komen kijken bij een
burgemeestersbesluit.

Gemeente Waddinxveen staat
positief tegenover het adviseren
over de verkregen informatie. Er is
echter wel interesse in de
praktijkuitwerking van het een en
ander.
Gemeente Zoeterwoude gaat
akkoord met het adviseren door het
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Zuidplas

het zorg en veiligheidshuis voor het
horen van de betrokkene, daar de
betrokkene gehoord wordt door
deskundige medewerkers (GGD /
GGZ).
Gemeente Zuidplas is voorstander
om het zorg en veiligheidshuis te
mandateren voor het horen van de
betrokkene.

zorg en veiligheidshuis aan de
burgemeester op basis van de
verkregen informatie. Daarbij dient
het advies opgesteld te worden door
deskundigen.
De gemeente Zuidplas staat positief
tegenover om het opstellen van
advies aan de burgemeester onder te
brengen in het zorg en
veiligheidshuis.
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Bijlage 3: Begroting inzet van taken gemeenten in
kader Wvggz20
Deze inschatting is gemaakt voor de inzet in het jaar 2020. Gedurende 2020 komt er meer zicht op
de benodigde capaciteit en kan een bijstelling plaatsvinden. Het gaat voor een deel om geheel
nieuwe taken, met een onbekende dynamiek. Daarom is gekozen om te werken met een ruime
bandbreedte van mogelijke aantallen aanvragen.
Aantal aanvragen
Gebaseerd op huidige casuïstiek:
a. Veiligheidshuis;
b. Meldpunt Zorg en Overlast;
c. IBS (toegekend);
d.

Expertise forensische artsen GGD.

Meldfunctie/Zorgmachtiging
We hebben vanuit de huidige casuïstiek een beeld voor welke mensen een zorgmachtiging mogelijk
gepast zou zijn. We hebben geen beeld of mensen uit hun omgeving echt een zorgmachtiging aan
gaan vragen. Kunnen we bij de start in 2020 extra veel aanvragen verwachten, wordt het daarna
stabiel?
Op grond van de bij ons bekende casuïstiek verwachten we minimaal 60 en maximaal 200
aanvragen voor zorgmachtiging per jaar waar een verkennend onderzoek zal plaatsvinden.
Aanvragen die niet tot een verkennend onderzoek leiden, worden gerekend als regulier werk voor
het huidige Meldpunt Zorg & Overlast (MZO).
Crisismaatregel
Het aantal IBS maatregelen in HM ligt de afgelopen jaren rond de 330. We verwachten dat deze
aanvragen in 2020 ongeveer hetzelfde zullen zijn. In alle gevallen moet geprobeerd worden om
iemand te horen. Ook als het horen niet lukt, kan het wel tijd kosten (pogingen contact te leggen,
eventueel wel reizen maar toch geen gesprek mogelijk, verslag leggen, bericht daarover naar
burgemeester). Het is waarschijnlijk niet in alle gevallen mogelijk om deze cliënten te horen (o.a. bij
ernstige psychose, agressief gedrag, geen tijd i.v.m. veiligheid cliënt). We verwachten dat er
uiteindelijk in maximaal 150 zaken echt gehoord kan worden. Het advies aan de burgemeester zal
dus ook in maximaal 150 gevallen (wanneer het lukt om een cliënt te horen) worden gegeven.

Taken en uren
Gebaseerd op:
a. Landelijke handreikingen, wet en overige info Wvggz;
20

Opgesteld door het ontwikkelteam (projectleiding vanuit gemeenten, manager Veiligheidshuis en manager en
beleidsmedewerkers GGD HM).
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b.

c.

Ervaring met huidige werkprocessen binnen Veiligheidshuis, de sector MZVT en
Kwadraad (o.a. BIJ-vrijkomen bijzondere gedetineerden, Wet Tijdelijk Huisverbod
en reguliere werk);
Berekeningen Q-consult voor Veilig Thuis.

In dit overzicht is alleen gerekend met de nieuwe taken vanuit de gemeenten in het kader van de
meldfunctie en de crisismaatregel. Dit betekent dat de werkzaamheden die (grotendeels)
overlappen met al bestaande werkzaamheden, niet zijn meegenomen in de berekening.
De extra inzet die voor deze taken georganiseerd moet worden, worden in 2020 voor het grootste
deel geïntegreerd in het Meldpunt Zorg & Overlast. Hierdoor ontstaat synergie met de overige
werkzaamheden, waardoor de kosten lager zijn. Zonder deze constructie, is ook bij weinig
aanvragen, voor deze taken minimaal 4 FTE extra noodzakelijk. Als er veel aanmeldingen zijn, is het
voordeel kleiner. In deze berekening is uitgegaan van de huidige capaciteit van het Meldpunt Zorg &
Overlast, het CIT Jeugd en de bereikbaarheid buiten kantooruren (BBK) van Kwadraad.
MELDFUNCTIE +
AANVRAAG
ZORGMACHTIGING

WAT

VOORGESTELDE PARTIJ
(huidige uitvoerders)

Bereikbaarheid 24/7

-

AANVRAAG
CRISISMAATREGEL

Aanvullende info
melding opnemen;
Beoordelen passend
vervolg;
Uitvoeren verkennend
onderzoek;
Invullen aanvraag
zorgmachtiging;
Informeren melder;
Informeren cliënt over
vervolg*.

Binnen kantooruren:
MZO
Buiten kantooruren:
BBK van Kwadraad

MZO
+ CIT jeugd bij 16/17 jarigen

Uren/casus
(gemiddeld)
Geen nieuwe
taak
25

WAT

MOGELIJKE PARTIJ

Horen cliënt 24/7
Inzet
(Bereikbaarheid buiten
kantooruren via BBK Kwadraad)
Adviseren 24/7 burgemeester*
Inzet;
Bereikbaarheid buiten
kantooruren.

Kwadraad
+ CIT jeugd voor 16/17 jarigen
LET OP: uren nog niet
afgestemd met Kwadraad
MZO

3,5

Inzet
Bereikbaarheid buiten
kantooruren

1,25
piket

* Informeren cliënt over vervolg
Opgenomen in overleg met gemeenten: staat niet in de wet.
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-

-

-

In de handreiking wordt alleen een eerste contact met cliënt besproken. Die zou dan niet op
de hoogte raken van het vervolg: wel/geen aanvraag zorgmachtiging.
Vanuit de geest van de wet (verplichte zorg voorkomen) en het algemene uitgangspunt om
goede zorg te verlenen, is het juist van belang en werkzaam om goed contact proberen te
houden met de cliënt. Dat geeft mogelijk ruimte voor de inzet van vrijwillige zorg. Mocht er
toch een zorgmachtiging komen, dan zal de inzet van verplichte zorg in veel gevallen beter
verlopen als de cliënt wel steeds is gehoord en meegenomen in het traject. Het is ook
mogelijk dat er naast de (eventueel aangevraagde) verplichte zorg andere zorg nodig is
waar de cliënt wel voor open staat.
Bij een goed omschreven evident belang (gevaar voor patiënt en/of omgeving) kan er
gekozen worden om de cliënt niet te informeren.
Zonder deze inzet zou het vooral een administratief proces worden, waarin een cliënt na
een eerste gesprek op een bepaald moment brieven ontvangt over besluiten die over
hem/haar genomen zijn.
Voor deze taak zijn alleen de extra uren rond deze procedure opgenomen. De overige tijd
wordt beschouwd als regulier werk van het huidige Meldpunt Zorg & Overlast.

* Advies aan burgemeester
Op verzoek van gemeenten opgenomen: staat niet in de wet.
Vanuit verschillende gemeenten is verzocht om een inhoudelijk advies voor de
burgermeester bij een crisismaatregel. Dat gaat om een advies over de medische verklaring,
de informatie over eerder verplichte zorg, of iemand op dat moment al verplichte zorg
ontvangt (max. 18 uur voorafgaand aan crisismaatregel) en het verslag van het horen van
de cliënt.
Als de cliënt niet gehoord kan worden, beschikt de burgemeester alleen over de medische
verklaring, de informatie over eerder verplichte zorg en of iemand op dat moment al
verplichte zorg ontvangt (max. 18 uur voorafgaand aan crisismaatregel). De medische
verklaring zal dan leidend zijn, evenals momenteel bij een IBS. Dan is er waarschijnlijk geen
behoefte aan een inhoudelijk advies.
Competentieprofiel medewerkers
Op grond van landelijke richtlijnen en ervaring in de regio gaan we uit van medewerkers:
 Voor het verkennend onderzoek en advies burgemeester: met GGZ-expertise (schaal 10);
 Voor het horen van de cliënt: met crisiservaring (schaal 10).

Incidentele kosten 2019-2020
Voor de volgende werkzaamheden worden incidentele kosten beraamd voor de periode 20192020:
-

Inrichten werkproces;
Inrichten dossier (in bestaand systeem);
Inrichten rapportage (in bestaand systeem);
Samenwerkingsafspraken maken;
Deskundigheidsbevordering.
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PM informatievoorziening: mogelijk zijn er kosten voor het aanpassen van de
informatievoorziening binnen het zorg en veiligheidshuis en binnen gemeenten. Dit is in
aanvulling/aansluiting op wat landelijk ontwikkeld wordt. Daarbij gaat het om dossiervorming, veilig
mailen en informatie-uitwisseling tussen systemen.
Wij zijn er in onderstaande berekening van uitgegaan dat het dossier voor de meldfunctie en de
rapportage daarover, ingericht kan worden in het bestaande systeem binnen het Meldpunt Zorg &
Overlast. Het advies is om dit voor 2020 op deze manier in te richten. Zodra er meer zicht komt op
de casuïstiek, kunnen er eventueel andere keuzes gemaakt worden.

Risico’s
1.
2.
3.
4.

Er worden meer (incidentele en/of structurele) aanvragen gedaan dan verwacht;
Het geschatte aantal uren voor bepaalde taken is niet voldoende;
Landelijke eisen aan het informatiesysteem passen niet binnen het bestaande systeem;
Indien de huidige capaciteit van het Meldpunt Zorg & Overlast op grond van gemeentelijk
beleid wordt terug gebracht, valt de synergie met dit werk (deels) weg. De meldfunctie
Wvggz wordt dan duurder.

Er moeten afspraken gemaakt worden over het opvangen van de risico’s.
Alle aanvragen moeten wel afgehandeld worden volgens de, met elkaar vast te stellen,
kwaliteitseisen. Voor deze taak geldt dat er een minimale vaste basis nodig is om de fluctuatie deels
zelf op te kunnen vangen, bovenop de reguliere capaciteit van het Meldpunt Zorg & Overlast. Ter
vergelijking: voor Veilig Thuis is afgesproken dat ze 5% stijging zelf opvangen, voor stijgingen
daarboven zijn aanvullende afspraken.
In de piketfunctie voor het advies aan de burgemeester zit geen synergie met andere
taken/bereikbaarheid. Voor het invullen van een piket zijn voldoende middelen en voldoende
mensen nodig. Met de middelen uit het scenario “laag” is het invullen van het piket mogelijk niet
haalbaar. Dit vraagt nadere uitwerking.
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Financiële uitwerking
UREN/ JAAR

FTE
(Uren/jaar: 1320)

Structureel (huidige inschatting)
Meldfunctie / aanvraag
zorgmachtiging 60-200 aanvragen /jr
25 uur / aanvraag
laag: 60 x 25 = 1.500
hoog: 200x 25 = 5.000
Crisismaatregel
330 aanvragen/jr
Horen cliënt 3,5x330=1.155
330 aanvragen /jr
3,5 uur/aanvraag

KOSTEN K€
(FTE x 105k)
laag
(60
aanvragen)

hoog
(200 aanvragen)

119,32

397,73

0,88

91,88

91,88

Inzet 0,14

14,91

14,91

piket

14,51

14,51

240,62

519,03

33,09

33,09

-inrichten dossier
-inrichten rapportage
in bestaand systeem

5

5

Deskundigheidsbevordering
Voor 5-7 mensen

5

5

PM

PM

43,09
283,71

43,09
562,12

Advies burgemeester 1,25x150=188
150 aanvragen/jr
- 1,25 uur/inzet per aanvraag
- Bereikbaarheid buiten kantooruren
(piket)

laag: 1,14
hoog: 3,79

subtotaal structureel
Incidenteel (deels in 2019)
Beleidsmedewerker schaal 11:
-Inrichten werkproces: 12 uur/wk
gedurende 6 mnd= 312
- Samenwerkingsafspraken 4 uur /wk
gedurende 6 mnd= 104
12+4 =16 uur/wk gedurende 26 weken

PM: aanpassen informatievoorziening
-bij gemeenten
- nieuw systeem voor meldfunctie
subtotaal incidenteel
Totaal structureel en incidenteel in k€

0,24
0,08
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Bijlage 4 verdeling middelen conform RDOG normen
In onderstaande tabel is opgenomen:
- De afgesproken actuele verdeling voor de begroting van RDOG middelen op basis van
inwoneraantal;
- De kosten per gemeente voor de uitvoering van de Wvggz. Op basis hiervan zal de RDOG
per gemeente een subsidieaanvraag indienen;
- De rijksbijdrage conform VNG informatie. De basis hiervoor is de 20 miljoen die
opgenomen is in de meicirculaire. Nadrukkelijk is hier van belang dat de verdeling naar
gemeenten is gebaseerd op een concept-verdeelmodel van de VNG (voorjaar 2019). De
bedragen per gemeente in de meicirculaire kunnen dus hiervan enigszins afwijken;
- De resterende rijksbijdrage per gemeente. Dit betreft de middelen die de gemeente ter
beschikking heeft voor eigen inzet. Te denken valt aan meerkosten voor Khonraad of de
inzet van de coördinator. Taken die nu in het kader van de IBS door de gemeente
worden uitgevoerd, zijn hierbij als reguliere taken en kosten beschouwd. Deze kosten
worden nu ook gemaakt.

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

inwoners per 0101-2018
109.682
33.948
72.700
21.812
26.625
64.956
55.644
124.306
27.197
22.746
28.269
42.661
23.887
36.584
25.453
27.578
8.430
41.882
794.360

aabvraag RDOG
subsidie
€ 71.661
€ 22.180
€ 47.499
€ 14.251
€ 17.396
€ 42.439
€ 36.355
€ 81.216
€ 17.769
€ 14.861
€ 18.470
€ 27.873
€ 15.607
€ 23.902
€ 16.630
€ 18.018
€ 5.508
€ 27.364
€ 519.000

€ 519.000

budget conform
mei-circulaire
2019
€ 116.409
€ 31.459
€ 84.047
€ 24.599
€ 26.479
€ 67.861
€ 58.269
€ 114.450
€ 26.755
€ 23.913
€ 31.891
€ 48.407
€ 19.610
€ 32.930
€ 23.060
€ 30.066
€ 11.086
€ 38.308
€ 809.599

resterende
rijksbijdrage per
gemeente
€ 44.748
€ 9.279
€ 36.548
€ 10.348
€ 9.083
€ 25.422
€ 21.914
€ 33.234
€ 8.986
€ 9.052
€ 13.421
€ 20.534
€ 4.003
€ 9.028
€ 6.430
€ 12.048
€ 5.578
€ 10.944
€ 290.599
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