2.

Agenda openbare gedeelte AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

20 februari 2020
09.30 -10.00
Brandweerkazerne Leiden Zuid,
Rooseveltstraat 4a Leiden

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda

Algemeen
3.
Mededelingen (mondeling)
Besluitvormend
4.
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020 - 2023
5.
Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021
6.
Begrotingsuitgangspunten deelprogramma IZB 2021
Informatief
7.
Jaarplan VRHM 2020

Rondvraag
Sluiting
__________________
Aansluitend is een besloten themabijeenkomst voor het Algemeen Bestuur (inclusief lunch).
Hiervoor ontvangen de bestuursleden separaat het programma. De eindtijd van de
themabijeenkomst is 13.00 uur.

4.

1. Samenvatting voorstel
Op basis van de bespreking van het concept-beleidsplan in de themabijeenkomst van het Algemeen
Bestuur d.d. 19 september is het beleidsplan tekstueel aangescherpt. Na instemming van het
Dagelijks Bestuur is het beleidsplan aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek het beleidsplan
te bespreken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet Veiligheidsregio’s). Ter
ondersteuning hiervan heeft de veiligheidsregio ook twee informatiebijeenkomsten gehouden voor
gemeenteraadsleden op 11 november (Leiden) en 18 november (Gouda) a.s. Het beleidsplan is ook
formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de waterschappen en de politie-eenheid
(conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet Veiligheidsregio’s). De ontvangen reacties zijn verwerkt in
bijgaande reactiematrix en geven geen aanleiding om het beleidsplan inhoudelijk aan te passen. Het
Regionaal Beleidsplan wordt nu voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling.

2. Algemeen
Onderwerp:

Regionaal Beleidsplan
VRHM 2020-2023

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

Strategie en Beleid,
Peter Kessels
Dagelijks Bestuur
20 februari 2020

4.

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

/

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden en crisispartners op het concept –
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘In Samenhang voor veiligheid’ en de beantwoording
van de VRHM.
2. De reactiematrix vast te stellen.
3. Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘In Samenhang voor veiligheid’ vast te stellen.
4. Gemeenten te informeren over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Indien een
gemeenteraad een aanvullende opmerking heeft gemaakt, wordt aangeven op welke wijze het
Algemeen Bestuur deze opmerking heeft afgehandeld (conform reactiematrix).

5. Toelichting op het besluit
Op basis van de bespreking van het concept-beleidsplan in de themabijeenkomst van het algemeen
bestuur d.d. 26 september is het beleidsplan tekstueel aangescherpt. Na instemming van het
dagelijks bestuur is het beleidsplan aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek het beleidsplan
te bespreken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet Veiligheidsregio’s). Ter
ondersteuning hiervan heeft de veiligheidsregio ook twee informatiebijeenkomsten gehouden voor
gemeenteraadsleden op 11 november (Leiden) en 18 november (Gouda) a.s. Het beleidsplan is ook
formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de waterschappen en de politie-eenheid
(conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet Veiligheidsregio’s). Het Regionaal Beleidsplan is door alle

burgemeesters besproken met hun gemeenteraden. Deze besprekingen zijn positief geweest c.q. alle
gemeenteraden hebben “ingestemd” met het Regionaal Beleidsplan. Ook vanuit de overige
crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s komen positieve reacties. Een aantal gemeenteraden
heeft aanvullende opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn opgenomen in bijgaande
reactiematrix en voorzien van een reactie. Deze opmerkingen leiden niet tot een aanpassing van het
Regionaal Beleidsplan.
In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de
beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. De titel van het beleidsplan is dan ook: In
Samenhang voor veiligheid. Het nieuwe beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de
veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking
met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen
per taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via de jaarplannen,
die aan het bestuur worden voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het
resultaatgericht werken versterkt.

6. Kader
Het opstellen van het regionaal beleidsplan is een verplichting op basis van artikel 14 Wet
veiligheidsregio’s.
Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan is een projectplan vastgesteld. Het beleidsplan is tot
stand gekomen onder leiding van de stuurgroep / veiligheidsdirectie.
Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat
het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de veiligheidsregio en
GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste
programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering nogmaals wordt benadrukt. Op
basis van principe van ‘nieuw voor oud’ zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als
mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of
exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

7. Implementatie en communicatie
Alle gemeenteraden worden schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming in het Algemeen
Bestuur. Indien een gemeenteraad een aanvullende opmerking heeft gemaakt, wordt aangeven op
welke wijze het Algemeen Bestuur deze opmerking heeft afgehandeld (conform reactiematrix).

8. Bijlagen
1. Concept – Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘In samenhang voor veiligheid’
2. Reactiematrix gemeenteraden en crisispartners.

9. Historie besluitvorming
1.
2.
3.
4.

Bespreking (input) Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 in dagelijks bestuur (7
februari 2019) en algemeen bestuur (21 februari 2019).
Vaststellen Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 in dagelijks bestuur (21 maart
2019).
Bespreking Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 in gemeenteraden (periode
maart – juli 2019 in samenhang met het nieuwe regionaal risicoprofiel).
Bespreking voortgang opstellen regionaal beleidsplan in dagelijks bestuur (7 februari, 21 maart,
6 juni 2019) en algemeen bestuur (21 februari, 18 april, 27 juni 2019).
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5.
6.

Bespreking concept-regionaal beleidsplan in themabijeenkomst algemeen bestuur (19
september 2019).
Instemming dagelijks bestuur (26 september 2019) met vrijgeven concept-regionaal beleidsplan
voor bespreking in de gemeenteraden.
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Regionaal

Beleidsplan
2020-2023

Veiligheid in
samenhang

CONCEPT

Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum/Versie:
Dagelijks Bestuur d.d. 26 september 2019,
versie ten behoeve van bespreking met gemeenteraden
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14
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16
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19
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25
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31
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37
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55
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57
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Inhoud

1. Voorwoorden

1.

Voorwoorden
Het voorwoord van de voorzitter

Deze samenhang en samenwerking is noodzakelijk om als gemeenten op een adequate
wijze invulling te kunnen geven aan onze verantwoordelijkheid voor de (fysieke) veiligheid van haar inwoners. Hierbij kan ik niet genoeg benadrukken dat de veiligheidsregio
de adviseur en uitvoerder is van gemeentelijke taken op dit gebied.
Elke gemeente kan rekenen op de deskundigheid, de daadkracht en de behulpzaamheid
van de veiligheidsregio, als ware het een eigen organisatieonderdeel. En dat geldt omgekeerd ook. Gemeenten hebben een groot belang bij een vroegtijdige betrokkenheid
en sterke positionering van de veiligheidsregio; als onze eigen adviseur, hulpdienst en
crisisorganisatie voor de (fysieke) veiligheid in onze samenleving.
Ik wens ons allen veel succes bij de uitvoering van het beleidsplan.
Gemeenten, veiligheidsregio en partners: samen sterk voor veiligheid!
Henri Lenferink
voorzitter veiligheidsregio /
burgemeester van Leiden
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Voorwoorden

Onze Veiligheidsregio Hollands Midden ontwikkelt zich sterk. Dat is duidelijk zichtbaar
in dit nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Voor het eerst zijn alle taken van de
veiligheidsregio bijeengebracht in één beleidsplan. En dat is meer dan een cosmetische
verandering. Het laat zien dat onze veiligheidsregio is gegroeid en samenhang weet aan
te brengen in de ontwikkelingen op het gebied van (fysieke) veiligheid en de samenwerking daarbij met de vele partners. Niet voor niks is de titel van het beleidsplan dan ook
‘Veiligheid in samenhang’.

Het voorwoord van de directeur
Onze veiligheidsregio staat: 24 uur per dag, 7 dagen per week staan wij paraat en zijn
wij in staat om te adviseren, hulp te verlenen en een slagvaardige crisisorganisatie te
vormen.

Onze veiligheidsregio staat niet alleen: om ons werk goed te doen kunnen wij rekenen
op de inzet van onze vele partners en maken wij contact met steeds weer nieuwe partners.
Onze veiligheidsregio staat niet stil: wij zijn klaar om een stap voorwaarts te maken en
de nieuwe veiligheidsuitdagingen in de samenleving tegemoet te treden.
Bovenstaande karakterisering van onze veiligheidsregio is zichtbaar in het nieuwe
regionaal beleidsplan. Op basis van de vijf taken van de veiligheidsregio is samenhang
aangebracht in de ontwikkeling en werkzaamheden van onze veiligheidsregio voor de
komende jaren. De in het beleidsplan gestelde doelen gaan wij samen met gemeenten
en partners uitvoeren, waarbij de wijze van invulling steeds concreter moet worden in
onze jaarplannen. Samen werken wij aan veiligheid.
Ik heb het volste vertrouwen in onze medewerkers, gemeenten en partners dat ons dat
gaat lukken.
Hans Zuidijk
directeur veiligheidsregio /
commandant brandweer
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Voorwoorden

Onze veiligheidsregio staat op jonge benen: wij zijn een relatief jonge organisatie en
werken aan onze ontwikkeling en groei.

2.

Samenvatting en leeswijzer
2.1

Samenvatting

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, risico- en
crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweerzorg), zijn in dit beleidsplan ook
gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle
taken. Hieraan zal vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage
worden geleverd.
De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling
en positionering van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht
voor het vele dagelijkse werk. Als veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staan
wij altijd paraat om de burger in nood te helpen. Het beleidsplan geeft een compact
overzicht van wie wij zijn en wat wij doen.
De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in
het jaarplan. In het jaarplan geven wij aan welke activiteiten wij gaan doen om deze
doelen te realiseren. Hierover blijven wij in gesprek met de gemeenten, burgers,
bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor veiligheid!

Voor de periode 2020 – 2023 zijn onze doelen:
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
•	Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
• Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
• Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Doelen voor de meldkamer
• Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS.
• Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer.
Doelen voor risico- en crisisbeheersing
• Wij versterken het risicomanagement.
• Wij moderniseren onze crisisorganisatie.

CONCEPT
Regionaal Beleidsplan
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Samenvatting en leeswijzer

De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving wordt in dit regionaal beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio in de
periode 2020-2023. Voor het eerst zijn alle (wettelijke) taken van de veiligheidsregio in
samenhang vertaald in het beleidsplan. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de veiligheidsregio, maar
ook van de gemeenten en de overige partners. Samenhang en samenwerking zijn de
uitgangspunten om deze beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren
en om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio.

Doelen voor GHOR
•	Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

Doelen voor brandweerzorg
•	Wij werken met paraatheid op maat.
•	Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen.
•	Wij staan in de (lokale) gemeenschap.
Doelen voor bedrijfsvoering
•	Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
•	Wij werken aan een presterende organisatie.
•	Wij werken aan een wendbare organisatie.

2.2. Leeswijzer
Het beleidsplan is opgebouwd langs de vijf taken van de veiligheidsregio. Hiermee brengen wij samenhang aan in de opgaven van de veiligheidsregio, en daarmee ook van de
gemeenten en overige partners. Het beleidsplan is geschreven in de wij-vorm. Dit hebben
wij gedaan om te benadrukken dat iedereen die bij de veiligheidsregio is betrokken, zich
herkent in dit beleidsplan, zich aangesproken voelt en werkt aan de uitvoering hiervan.
Samen sterk voor veiligheid!
Wie wij is, is afhankelijk van de context. Soms is wij de veiligheidsregio. Soms is wij de
veiligheidsregio en haar gemeenten. Soms is wij de veiligheidsregio en haar partners.
Maar altijd is wij degene die verantwoordelijk is voor een goede taakuitvoering en de
samenwerking hierbij, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Wij spreken hier
op aan en wij willen hier op aangesproken worden.
In hoofdstuk 3 blikken wij terug op de prestaties van de veiligheidsregio in de achterliggende jaren. Daarnaast beschrijven wij onze taken en verantwoordelijkheden en wordt
verantwoording afgelegd over datgene wat tot nu toe is bereikt.
In hoofdstuk 4 schetsen wij de algemene ontwikkelingen in een veranderende en steeds
complexere wereld om ons heen. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op onze taakuitvoering.
In hoofdstuk 5 geven wij aan hoe wij het beleidsplan inzetten om sturing te geven aan
de inhoudelijke taakuitvoering en positionering van de veiligheidsregio.
In hoofdstuk 6 stellen wij gezamenlijke doelen voor alle taken van de veiligheidsregio.
In de hoofdstukken 7 tot en met 11 stellen wij doelen voor de respectievelijke taken
Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, GHOR, Bevolkingszorg en Brandweer.
In hoofdstuk 12 gaan wij in op de consequenties hiervan voor onze bedrijfsvoering.
In hoofdstuk 13 geven wij de financiële kaders weer waarbinnen de uitvoering van het
beleidsplan plaatsvindt.
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Samenvatting en leeswijzer

Doelen voor bevolkingszorg
•	Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
•	Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.

CONCEPT

3.

Wij zijn Veiligheidsregio
Hollands Midden
Inleiding

Het regionaal beleidsplan is een wettelijke verplichting op basis van de Wet veiligheidsregio’s. Het beleidsplan dient ten minste eenmaal in de vier jaar vastgesteld te worden.
In het beleidsplan zijn opgaven, te behalen doelen en de taken die daarbij horen vastgelegd.
Onze bedoeling met het beleidsplan gaat verder dan dat. Het is voor ons een wenkend
perspectief en een sturingsinstrument voor de inhoudelijke ontwikkeling en de positionering van de veiligheidsregio binnen het veiligheidsdomein. Sinds de oprichting van de
veiligheidsregio in 2010 is dit het derde beleidsplan. Het eerste beleidsplan in 2011 was
met name gericht op de multidisciplinaire crisisbeheersing. Het tweede beleidsplan in
2016 was gericht op de multidisciplinaire crisisbeheersing én risicobeheersing. Dit nieuwe
beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio en brengt daarmee samenhang in
de opgaven van de veiligheidsregio en haar partners voor de veiligheid in onze regio. In
dit derde beleidsplan staan de taken van de veiligheidsregio, de resultaten in de afgelopen jaren, de toekomstige ontwikkelingen en opgaven, de doelstellingen en positionering van de veiligheidsregio hierop. Hiermee geven we een totaal overzicht van de
veiligheidsregio.
Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke, bestuurlijke en organisatorische context van de
veiligheidsregio.

3.2

Wat doen wij

De Veiligheidsregio Hollands Midden is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze
veiligheidsregio zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken
die namens de achttien deelnemende gemeenten1 worden uitgevoerd:
• risicobeheersing
• brandweerzorg
• GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
• coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
• rampenbestrijding en crisisbeheersing2
• meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening3

1	Gemeenten in de veiligheidsregio: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
2 In het vervolg dat dit beleidsplan spreken we kortheidshalve van crisisbeheersing.
3	In dit beleidsplan is uitgegaan van de wetswijziging als gevolg van invoering van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) per 1 januari 2020 (planning). Deze invoering heeft o.a. als gevolg dat
het bestuur van de veiligheidsregio niet meer verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke meldkamer in zijn geheel, maar alleen nog voor de meldkamerfunctie voor de brandweer, crisisbeheersing
en geneeskundige hulpverlening.

CONCEPT

Regionaal Beleidsplan

9

Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden

3.1

De veiligheidsregio is hiermee in feite een uitvoeringsdienst voor deze taken van de
gemeenten. Deze taken voeren wij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio en haar 800.000 inwoners.

De Wet veiligheidsregio’s geeft de Minister van Justitie en Veiligheid ook de mogelijkheid om landelijke beleidsdoelstellingen voor crisisbeheersing vast te stellen. Op dit
moment heeft de minister geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Wel heeft de
minister samen met het landelijke Veiligheidsberaad4 een strategische agenda opgesteld.
Naast bovenstaande wettelijke taken voeren wij een aantal niet-wettelijke taken uit. Wij
adviseren gevraagd en ongevraagd over de risico’s in onze regio. Hiermee bereiken wij
dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over
ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit doen wij onder meer op het gebied
van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Op basis
van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance
Voorziening (RAV)5 voert onze brandweer daarbij de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder6 en het afhijsen van patiënten7. Ook biedt de veiligheidsregio een
bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s voor de gemeenten in onze regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. Wij faciliteren dit
platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema’s.
Ook hierin zijn we samen sterk.
De Wet veiligheidsregio’s wordt in 2019 en 2020 landelijk geëvalueerd. Na ontvangst van
de evaluatie, bezien wij of de resultaten hiervan van invloed zijn op de organisatie van
de veiligheidsregio c.q. de voornemens in dit beleidsplan.

3.3

Wat hebben wij bereikt in 2016 – 2019

In de beleidsplanperiode 2016-2019 van de veiligheidsregio hebben we laten zien dat
de veiligheidsregio er staat. Onze operationele prestaties zijn over de gehele linie op
orde. Dit blijkt o.a. uit onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Staat van de
Rampenbestrijding, Onderzoek repressieve brandweerzorg), de jaarlijkse systeemtesten,
de jaarlijkse ISO-certificering van de GHOR, het prestatiekader van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, de operationele prestatie-indicatoren van de brandweer en de
evaluaties van incidenten en crises in onze regio.
4	Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, die met elkaar, en met
de minister van Justitie en Veiligheid, overleggen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen.
5	De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden is een onderdeel van de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden en verantwoordelijk voor het uitvoeren
van ambulancezorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden ingevolge de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Het bestuur van de RAV wordt in onze regio gevormd door het bestuur van de RDOG.
6	De Brandweer First Responder (BFR) is min of meer een verlengde arm van de ambulance. Bij reanimaties kunnen we in onze regio 28 brandweerkazernes alarmeren. Zo creëren we tijdswinst en daarmee
vergroten we voor de patiënt de kans op een positievere uitkomst. De BFR’s worden opgeleid door de
RAV.
7	Ondersteuning van de ambulancedienst om een patiënt snel en veilig uit een woning te krijgen. Vaak
gebeurt dit door het inzetten van de autoladder. Als dit niet kan dan tillen of takelen we de brancard
met patiënt naar beneden.
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Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden

Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de
veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke
en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met
de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van onze crisisbeheersing.

Het regionaal beleidsplan 2016-2019 en de afzonderlijke meerjaren beleidsplannen van
GHOR, bevolkingszorg, brandweer en meldkamer zijn uitgevoerd in de achterliggende
jaren. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties en ontwikkeling van de veiligheidsregio. Belangrijk hierbij is het continueren en versterken van het
samenwerken tussen de hulpdiensten, gemeenten en partners8. Wij zijn er in geslaagd
om deze samenwerking, en daarmee de netwerkfunctie van de veiligheidsregio, vorm en
inhoud te (blijven) geven. Deze samenwerking vormt het nieuwe vertrekpunt van dit regionaal beleidsplan. Voor het eerst omvat het regionaal beleidsplan alle taken, multidisciplinair én monodisciplinair, van de veiligheidsregio: samenhang in taken. Deze samenhang heeft niet alleen betrekking op de taken van de veiligheidsregio, maar ook op de
samenhang van de taakuitvoering met gemeenten en partners. Met als doel Samen sterk
voor veiligheid! Daar doen wij het voor.

3.4

Waar staan wij voor

Zoals gezegd omvat dit regionaal beleidsplan alle taken van de veiligheidsregio. Deze
beweging past bij de doelstelling van het organisatieplan Samen verder uit 2018, om de
veiligheidsregio “meer blos op de wangen” te geven. Niet de organisatorische verdeling
van de taken staat centraal, maar het gezamenlijk uitvoeren van de taken van de veiligheidsregio, onder één bestuurlijk gezag en met als doel het veilig houden van onze regio
Hollands Midden en het bieden van continuïteit in de opgave.

3.4.1

Missie

De Veiligheidsregio Hollands Midden staat voor ‘samen sterk’ voor veiligheid en
continuïteit van de samenleving in onze regio. Door onze inzet op risicobeheersing,
incidentbestrijding en crisisbeheersing voorkomen en beperken wij schade en leed, en
zorgen wij er voor dat het dagelijks leven doorgang vindt of zich na een verstoring kan
herstellen. Dit doen wij niet alleen, het is een gezamenlijke inspanning van hulpdiensten,
gemeenten, partners, burgers, instellingen en bedrijfsleven.9
8	Onder partners verstaan wij alle partners die verbonden zijn met onze taakuitvoering, in verschillende
hoedanigheden als crisispartner, risicobeheersingspartner of zorgpartner. De aanduiding partners
moet dan ook in deze, wisselende, context gelezen worden.
9	In het vervolg van dit beleidsplan gebruiken we de aanduiding ‘burgers’. Hiermee bedoelen we ‘burgers, instellingen, bedrijven, bezoekers, etc.” in onze regio.
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Dit beeld komt ook naar voren in het rapport van de externe Visitatiecommissie in 2017.
De commissie concludeert dat “het fundament ligt en de basis staat”. De veiligheidsregio
staat op het punt “een sprong te maken naar een volgende fase om aan haar nieuwe
maatschappelijke opgave te kunnen voldoen.” Mede op basis van dit rapport en een
eigen interne organisatie-evaluatie is in 2017 het nieuwe organisatieplan Samen verder
opgesteld. Dit organisatieplan heeft geresulteerd in een grote organisatieverandering
per 1 september 2018. De nieuwe vormgegeven organisatie moet ons in staat stellen om
dit nieuwe meerjaren regionaal beleidsplan uit te voeren. Het nieuwe organisatieplan
vormde ook het sluitstuk van een fors bezuinigingstraject van de brandweer.

3.4.2

Visie

Verder spelen wij in op de dynamische wereld om ons heen, door het kennen en duiden
van veranderende risico’s. Wij zetten ons in om risico’s zo veel als mogelijk te voorkomen
of kansen en gevolgen verkleinen. Daarbij bewaken wij ook een zekere nuchterheid,
omdat wij soms ook risico’s moeten accepteren.
Met onze brede expertise op incidentbestrijding en crisisbeheersing kunnen wij ook veranderende en nieuwe crisistypen aan.
En als het toch mis gaat, kan de samenleving altijd rekenen op de veerkrachtige inzet
van onze hulpdiensten en crisisorganisatie. Wij werken continu aan het verbeteren en
het vernieuwen hiervan, zodat wij aangesloten blijven op externe en interne ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen.
Aan de andere kant rekenen wij erop dat de samenleving een zekere mate van zelfredzaamheid en weerbaarheid heeft. Wij ondersteunen burgers en instellingen hierbij en
maken van deze zelfredzaamheid en weerbaarheid ook gebruik in de uitvoering van
onze taken. Op de hulpverlening aan minder-zelfredzamen zetten wij extra in.
Door en voor onze taakuitvoering beschikken we over veel informatie. Wij werken eraan
dat deze informatie op het juiste moment, op de juiste plaats en bij de juiste persoon
beschikbaar is.
Wij leggen op een transparante manier verantwoording af over onze prestaties, zowel
operationeel als bedrijfsmatig.
Van ons worden regionale antwoorden verwacht op maatschappelijke ontwikkelingen
en risico’s. Hiervoor zoeken wij landelijke samenwerking. De resultaten hiervan vertalen
wij vervolgens naar regionale voorstellen voor de uitvoering van onze taken.
Onze financiële mogelijkheden zijn afgestemd op het uitvoeren van onze taken. Binnen
deze kaders zijn wij creatief en maken wij ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

3.5

Wie zijn wij

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de veiligheidsregio
zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die bij de veiligheidsregio zijn belegd. De deelname van gemeenten aan de veiligheidsregio is vastgelegd
in de Wet veiligheidsregio’s. De wet bepaalt ook dat de burgemeesters van de deelnemende gemeenten lid zijn van het algemeen bestuur. De voorzitter wordt door de Kroon
benoemd, na raadpleging van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt
uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur. Binnen het dagelijks bestuur is een
portefeuilleverdeling opgesteld. Ten tijde van een crisis ligt het opperbevel bij de burgemeester. Bij een crisis van bovenlokale betekenis ligt het opperbevel bij de voorzitter van
de veiligheidsregio.
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De Veiligheidsregio Hollands Midden is voor haar taken toegerust door de professionele
opstelling van de betrokken organisaties en onze medewerkers. Onze kennis en
expertise wordt gecombineerd met waakzaamheid en slagvaardigheid. En alhoewel
de taken van de veiligheidsregio zijn belegd bij verschillende organisaties, houden we
het gezamenlijke doel scherp voor ogen. Onze medewerkers voeren de taken van de
veiligheidsregio uit, soms onder moeilijke omstandigheden. Wij bereiden hen hier op
voor. Wij zorgen voor een veilige werkomgeving en voor veilige werkmethoden. Wij
maken gebruik van hun kwaliteiten.

Binnen de veiligheidsdirectie vindt de ambtelijke afstemming plaats over de taken van
de veiligheidsregio en de multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking hierop. In de
veiligheidsdirectie zijn alle organisaties waarbij veiligheidsregio-taken zijn belegd, vertegenwoordigd door hun ambtelijk eindverantwoordelijken. De directeur Veiligheidsregio
is voorzitter van de veiligheidsdirectie en tevens secretaris van het bestuur.
De uitvoering van de taken van de veiligheidsregio is in onze regio verdeeld over een
aantal organisaties. De GHOR en bevolkingszorg dragen daarom naar buiten toe een
eigen herkenbaar logo. Dit doet de brandweer ook, als vertrouwd en bekend merk van
de veiligheidsregio. Eenheid in verscheidenheid en samen sterk! Dit doet overigens niks
af aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken. De taken
brandweerzorg, meldkamer10, risicobeheersing en crisisbeheersing zijn ondergebracht bij
de veiligheidsregio, onder de ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de directeur veiligheidsregio / commandant brandweer. De taak bevolkingszorg (Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing) is ook ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door
het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de medewerkers openbare veiligheid van de achttien gemeenten en onder de
ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris.
De taak GHOR wordt uitgevoerd door de Regionale Dienst Openbare Gezondheid
(RDOG) Hollands Midden, onder de ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de directeur Publieke gezondheid11.

10	Het gaat hier om de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer ligt nu
nog bij de veiligheidsregio. Met de invoering van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS; naar
verwachting per 1 januari 2020) komt deze verantwoordelijkheid te liggen bij de nationale politie.
11	De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden van 2014 maakt RDOG Hollands Midden verantwoordelijk voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening in regio Hollands Midden. De RDOG Hollands Midden stelt hiervoor mensen en
middelen beschikbaar. De relatie tussen besturen Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands
Midden is vastgelegd in de bestuurlijke afspraken van 2016. Door de geneeskundige hulpverlening op
deze manier te organiseren is een sterke samenwerking ontstaan met de betrokken organisaties in
zorg en veiligheid. Binnen de RDOG vallen de GGD, GHOR en de ambulancedienst.
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De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s, de
Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de
begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen
en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hun controlerende taak voeren de gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de veiligheidsregio.

4.

Wat zien wij om ons heen
gebeuren

De aard (complexiteit) en schaal (geografische spreiding) van mogelijke crises verandert.
Er is een toename zichtbaar van dynamisch, onvoorspelbare risico’s en maatschappelijke
vraagstukken voortkomend uit de ontwikkelingen op het gebied van internationale
veiligheid, klimaatverandering, digitalisering en demografische ontwikkelingen. Deze
risico’s kunnen leiden tot bijvoorbeeld terroristische aanslagen, cybercrime, digitale
ontwrichting, explosies in industriële installaties, overstromingen, stroomuitval en maatschappelijke ontrust. Ze raken aan de vitale belangen van onze samenleving.
De wereld om ons heen verandert dus. Het is onze taak om risico’s en kansen die hieruit
voort komen te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen voor de burgers, bedrijven en instellingen in onze regio. De wereld om ons heen
wordt ook steeds complexer. Het is onze taak om nieuwe partners te betrekken, zodat
wij samen kunnen werken aan de veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen in
onze regio.
Het doelgericht samenwerken op en het doelmatig uitvoeren van risicobeheersing,
incidentbestrijding, hulpverlening en crisisbeheersing zijn essentieel voor het vertrouwen
van de burger in de overheid. Zeker in een veranderende en complexere wereld.
Daar zijn wij ons terdege van bewust.
Het gaat in de opzet van dit beleidsplan te ver om een uitgebreide analyse te geven van
het grote aantal maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen die van
invloed zijn op ons takenpakket. De genoemde ontwikkelingen worden geagendeerd in
het Veiligheidsberaad en tijdens de landelijke managementraden. Wij dragen bij aan de
uitvoering van deze agenda’s. De meer specifieke ontwikkelingen die van invloed zijn op
de taken van de veiligheidsregio zijn opgenomen in de komende hoofdstukken.
Hieronder schetsen wij enkele algemene ontwikkelingen c.q. observaties binnen
de veiligheidsregio.
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Vanaf het begin van de eeuw is een verbreding te zien van
rampen(bestrijding) naar crises(beheersing). Dit kwam onder meer
tot uiting in calamiteiten en crises die zich voordeden en grote
consequenties hadden voor onze samenleving. Uit de Nationale
Veiligheidsstrategie 2019 blijkt dat onze samenleving continu
moeten inspelen op veranderende uitdagingen en onzekerheden.

Continuïteit
Wij zien dat crisistypen veranderen en daarmee ook de rol van de veiligheidsregio.
Steeds vaker wordt een beroep gedaan op het crisismanagement van de veiligheidsregio
om de continuïteit van de samenleving te beschermen of te helpen herstellen.

Partners
Samenhang in risico’s en inzet op continuïteit zorgen er voor dat wij steeds meer partners kennen en nodig hebben. Onze netwerkfunctie wordt hiermee steeds belangrijker.

Presteren
Wij worden steeds vaker aangesproken op onze operationele prestaties. Burgers verlangen een presterende overheid en daarmee ook presterende hulpdiensten. Wij moeten
inzicht kunnen geven in onze prestaties en wat wij wel en niet kunnen (en waar burgers
zich dan zelf op moeten voorbereiden).

Eigen verantwoordelijkheid
Wij kunnen niet alles voorkomen en ook niet alles oplossen. Wij doen steeds vaker een
beroep op de zelfredzaamheid van burgers, in ieder geval voor de tijdsduur dat wij onderweg zijn. Aan de andere kant zijn burgers ook bereidwillig om te helpen in noodsituaties en kennen zij hun omgeving. Wij kunnen elkaar dus versterken.

CONCEPT

Regionaal Beleidsplan

15

Wij zijn Veiligheidsregio Hollands Midden

Samenhang in risico’s
In het nieuwe regionaal risicoprofiel hebben wij geconstateerd dat het investeren op afzonderlijke risico’s niet meer voldoende is. Meer en meer zien wij dat risico’s veel samenhang kennen met andere risico’s en dat cascade-effecten optreden. Ook hebben nieuwe
risico’s steeds meer een bovenregionaal karakter.

5.

Hoe maken wij het werkend
In de vorige regionale beleidsplannen stond dit hoofdstuk – over
het ‘hoe’ - achterin. In de opzet van het nieuwe beleidsplan staat
dit hoofdstuk juist voorin. Dit heeft een reden, zoals wij hieronder
uitleggen.

Hierbij realiseren wij ons heel goed dat veel van de werkzaamheden van de veiligheidsregio gecontinueerd worden, ook zonder beleidsplan. Wij staan dag en nacht paraat. Daar
gaan we in dit nieuwe beleidsplan ook niet aan voorbij.
De veiligheidsregio is opgericht op 8 oktober 2010 en kreeg met de regionalisering van
de brandweer per 1 januari 2011 ook organisatorisch vorm. Sinds die tijd hebben wij, met
onze partners, veel bereikt in onze samenwerking voor een veilige regio. Veel (verbeter)
initiatieven en ontwikkelingen lopen door, ook in dit nieuwe beleidsplan.
Om een inzicht te geven in onze taakuitvoering voor een veilige samenleving, beschrijven wij per taak onze huidige en komende inspanningen langs drie lijnen:

Wat gaan wij continueren
•	

Hieronder vallen onze activiteiten die bijdragen aan ons dagelijks (24/7) functioneren. Dit is ons dagelijks werk en dat blijven wij uiteraard goed doen.

Wat gaan wij verbeteren
•	

Hieronder vallen onze huidige en nieuwe activiteiten die bijdragen aan het verbeteren en actueel houden van onze huidige taakuitvoering.

Wat gaan wij oppakken
•	

Hieronder vallen onze doelen, die richting geven aan de nieuwe of veranderende inhoudelijke werkzaamheden en positionering van onze taakuitvoering.
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Dit nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio en geeft op basis van
doelen richting aan de inhoudelijke werkzaamheden en positionering van de veiligheidsregio. Het is geen opsomming van verschillende ideeën, plannen, projecten en activiteiten. Het doel en de taken die nodig zijn om deze doelen te behalen staan centraal en
op basis hiervan werken wij aan de koers van de veiligheidsregio. Dat doen wij elke dag,
aan de hand van dit meerjarenbeleidsplan en de hiervan afgeleide, meer uitvoeringsgerichte, jaarplannen.

De opzet van dit nieuwe beleidsplan werkt door in onze nieuwe planning en controlcyclus: in de programmabegroting, in het jaarplan, in voor- en najaarsrapportages en in
de jaarstukken. Over alle taken van de veiligheidsregio wordt integraal gerapporteerd,
want wij zijn samen de Veiligheidsregio Hollands Midden.

De multidisciplinaire samenwerking wordt veelal vorm en inhoud gegeven in de multidisciplinaire werkgroepen Risicobeheersing, Planvorming, Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO),
Communicatie en Netcentrisch werken. Wij versterken deze werkwijze door daarnaast op
specifieke onderwerpen, meer thematisch en integraal te werken.
Maar nog meer dan een werkvorm, een planning en control cyclus of een beleidsplan
gaat het om de bedoeling. Het systeem is ondersteunend. Het gaat om de veiligheid
en continuïteit van de samenleving in onze regio. Alles wat wij doen staat in het teken
hiervan.
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In de planning en control-cyclus concretiseren wij de invulling van onze doelen in dit
beleidsplan (het ‘wat’), initiëren wij de benodigde activiteiten (het ‘hoe’), monitoren
wij de voortgang en leggen hierover verantwoording af. Hierbinnen is een belangrijke
rol weggelegd voor het jaarplan. In het jaarplan werken wij concrete activiteiten uit op
basis van de doelen in dit beleidsplan. Hiermee krijgt het beleidsplan een meer sturende
werking op de inhoudelijke ontwikkeling en positionering van de veiligheidsregio. In de
planning en control-cyclus waarborgen wij ook dat nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld
naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, ingepast worden.

CONCEPT

6.

Onze gezamenlijke doelen
voor de veiligheidsregio

Wij zien een aantal nieuwe ontwikkelingen en opgaven die van invloed zijn op de
inhoudelijke werkzaamheden van en positionering op alle taken van de veiligheidsregio. Daarom hebben wij gezamenlijke doelen geformuleerd. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio, gezamenlijk, wordt hieraan invulling gegeven.
Deze gezamenlijke doelen worden beschreven in dit hoofdstuk en wij geven aan
op welke manier en met welke inzet wij ze willen behalen. De Veiligheidsdirectie12 is verantwoordelijk voor de uitvoering.

6.1.	Wij kennen en duiden de risico’s uit het
regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen
Uit de bespreking van het nieuwe regionaal risicoprofiel in de gemeenteraden
(in voorjaar 2019) zijn vier thema’s naar voren gekomen die van grote invloed
zijn op de risico’s in onze regio in de komende jaren. Het gaat hierbij om
klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit13.
12	De Veiligheidsdirectie bestaat uit de directeur Veiligheidsregio / regionaal commandant brandweer
(voorzitter), de directeur Publieke Gezondheid (RDOG/GHOR), de coördinerend functionaris (BGC/
bevolkingszorg), vertegenwoordiger namens eenheidsleiding politie, directeur Risico- en Crisisbeheersing (veiligheidsregio/risico- en crisisbeheersing). De Veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor de
multidisciplinaire advisering aan het bestuur.
13	Klimaatadaptatie: Het klimaat verandert. Klimaatadaptatie probeert schade die gepaard kan gaan
met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
Hiermee heeft de veiligheidsregio in een vroegtijdig stadium invloed op risico’s als overstroming,
natuurbrand, ziektegolf en continuïteit.
Energietransitie: Nieuwe energiebronnen brengen nieuwe risico’s met zich mee (bijvoorbeeld buurtbatterijen). En nieuwe risico’s vragen nieuwe kennis en kunde. Hiermee heeft de veiligheidsregio
tijdig invloed op risico’s als branden in gebouwen, continuïteit van vitale voorzieningen en gevaarlijke
stoffen.
Cybersecurity: Cybercrime is een relatief nieuw risico voor de veiligheidsregio. Dit kan een oorzaak
zijn voor een groot aantal andere risico’s. Daarbij is het van belang goed te onderzoeken wat de
gevolgen kunnen zijn van cybercrime en wat de veiligheidsregio hierin kan betekenen.
Continuïteit: We kennen een steeds groter wordende afhankelijkheid van (vitale) infrastructuur. Het
goed functioneren van deze systemen is voorwaardelijk om de continuïteit van de maatschappij in het
algemeen, maar ook die van hulpverleningsdiensten, te kunnen garanderen.
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In dit hoofdstuk beschrijven wij onze gezamenlijke opgaven voor
veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio. Wij
realiseren ons dat de veiligheidsregio meer is dan de optelsom van
de vijf taken die al worden uitgevoerd. Wij hebben ook gezamenlijke opgaven voor nu en de toekomst. Dit wordt ook verwoord in
onze missie en visie (zie hoofdstuk 5)

De uitwerking van deze thema’s vormt dan ook een belangrijk gezamenlijk doel in
dit beleidsplan. Door te investeren op deze thema’s worden specifieke risico’s uit het
risicoprofiel effectief beïnvloed.
Het is ons doel om de (nieuwe) risico’s als gevolg van de vier
thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en
continuïteit) uit het regionaal risicoprofiel te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen.
Hierin slagen wij als onze adviseurs beschikken over positie,
kennis en kunde om in een vroegtijdig stadium mee te denken
en het bevoegd gezag te adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico’s die voortkomen uit deze vier thema’s
en andere risico’s. Wij maken burgers bewust van deze (nieuwe) risico’s en hebben hen concrete handelingsperspectieven
aangereikt. Hierbij benutten en vergroten wij de veerkracht
van burgers en samenleving. Onze hulpdiensten en crisisorganisatie hebben kennis van deze (nieuwe) risico’s, zodat wij
veilig en vakbekwaam met de juiste middelen optreden.

6.2.	Wij maken burgers meer zelfredzaam en
richten ons op risicogroepen
Het veiligheidsbewustzijn van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, moet
vergroot worden. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en kunnen
zelf maatregelen nemen om een onveilige situatie te voorkomen of, indien een onveilige
situatie plaatsvindt, deze situatie te beperken en/of zichzelf in veiligheid te brengen.
Immers, onze hulpdiensten zijn, ondanks onze grote inspanningen, niet altijd direct ter
plaatse. Aan de andere kant zien wij dat door diverse maatschappelijke ontwikkelingen
groepen burgers, soms met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden, langer
zelfstandig blijven wonen. Wij voelen ons extra verantwoordelijk voor deze specifieke
risicogroepen.
Het is ons doel om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij wij ons extra inzetten om de risicogroepen te
ondersteunen.
Hierin slagen wij als wij uitvoering geven aan een programma (uit te werken in het
nieuwe beleidsplan (Brand)Veilig leven) dat gericht is op het vergroten van (brand)
veiligheidsbewustzijn en (brand) veiliger gedrag van onze burgers, bedrijven en instellingen. Hiermee vergroten wij ook hun zelfredzaamheid. Op
basis van een doelgroepenbenadering voeren wij meer specifieke aanpakken uit. Deze aanpakken richten zich zowel op het
zoveel als mogelijk zelfredzaam maken van burgers, als op het
mobiliseren van (tot nu toe) verborgen hulpverleningscapaciteit
van burgers (samenredzaamheid), in het geval dat dit nodig is.
Wij leveren hiermee onze bijdrage aan een inclusieve samenleving. Onze hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over
informatie over locaties met specifieke risicogroepen, de hierop
afgestemde procedures en middelen, en de eventueel beschikbare burgerhulpverleningscapaciteit.
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6.3.	Wij zijn competente adviseurs
binnen het nieuwe omgevingsrecht

Het is ons doel om als competente adviseur op te treden binnen
het nieuwe omgevingsrecht, waarbij wij de ondergrens van de
(fysieke) veiligheid (en daarmee van ons operationeel optreden)
bewaken.
Hierin slagen wij als we binnen onze adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving
kunnen duiden, kunnen aangeven hoe negatieve gevolgen beperkt kunnen worden en
wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons operationeel optreden zijn. Hierover
hebben wij procesafspraken gemaakt met gemeenten, GGD en de omgevingsdiensten.
Ook zijn wij aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)14. Het is daarbij
belangrijk dat we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen. In onze advisering stellen wij ons deskundig en onafhankelijk op, zonder de
belangen van partners en onze eigen hulpverleningsbelangen uit het oog te verliezen.
Hiervoor beschikken wij over netwerkvaardigheden. Veranderingen binnen de fysieke
leefomgeving vertalen wij naar onze operationele voorbereiding van hulpdiensten en
crisisorganisatie.

6.4.	Wij maken meer en slimmer gebruik
van informatie
Voor onze taakuitvoering wordt adequate en actuele informatie steeds belangrijker. Niet alleen voor ons operationeel
optreden, maar ook om goed te kunnen adviseren over risico’s,
inzicht te hebben in actuele risico’s, dreigingen en kansen, en
inzicht te geven in onze prestaties. Dit is ook de reden waarom
wij ons verantwoordelijk voelen voor de informatievoorziening
binnen de veiligheidsregio en met onze partners.
Ons doel is om te beschikken over een goede informatiepositie
binnen ons netwerk.
14	Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Eén
digitaal loket voor de fysieke leefomgeving. Het DSO biedt het digitale loket waar initiatiefnemers,
overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Via
het DSO kunnen zij:
• vergunningen aanvragen en meldingen doen;
• zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie. De basis hiervoor zijn de omgevingsdocumenten die in het DSO zitten. Dit zijn bijvoorbeeld omgevingsvisies, omgevingsverordeningen
en -plannen, projectbesluiten en programma’s. Overheden leggen daarin onder meer vast wat wel
en niet mag op een locatie.
• op termijn informatie raadplegen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld
aan gegevens over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting.
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De komst van het nieuwe omgevingsrecht per 2021 brengt
grote veranderingen met zich mee. De integrale benadering en
het zoeken van een balans tussen benutten en beschermen van
de fysieke leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als
adviseur van het bevoegd gezag. Het toenemende meervoudig
ruimtegebruik versterkt dit nog verder, gelet op de complexheid hiervan voor ons repressief optreden.

Hierin slagen wij als we onze informatiebehoeften kennen, de juiste data verzamelen
en deze data omzetten in informatie (business intelligence). Het gaat hierbij ook om
informatie(-behoefte) van onze partners. Wij kunnen de juiste informatie op het juiste
moment bij de juiste persoon leveren, in zowel de koude, de lauwe als de warme fase.
Wij beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen. Het uitwerken van dit doel vindt plaats in het
nieuwe beleidsplan Informatiemanagement.

6.5.	Wij vergroten het inzicht in ons
presteren
Door onze gezamenlijke inzet werken wij aan een veilige
samenleving. Wij doen dit onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en met gemeenschappelijke middelen. Het is dan
ook belangrijk dat wij inzage geven in en ons verantwoorden
over (de samenhang tussen) onze operationele prestaties, beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen. In de afgelopen jaren hebben wij hier belangrijke stappen in gezet, zoals
de reguliere rapportages over onze operationele prestaties.
Vanuit de gemeenten komt de wens om een verdere verbetering hierop. Dit sluit ook aan op onze behoefte aan meer sturingsinformatie.
Het is ons doel om meer en overzichtelijker inzicht te geven in de operationele prestaties, en de samenhang tussen beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen.
Hierin slagen wij als wij onze operationele prestaties inzichtelijk maken en duiden, zodat
deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten. Hierbij kijken wij ook naar de
effecten van onze inzet.
In onze begroting en de verdere planning en control cyclus geven wij inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijhorende financiële kosten (beleidsgestuurde begroting).
Dit vraagt een verdere vertaling van dit beleidsplan. De informatieproducten uit onze
planning en control cyclus brengen de colleges van burgemeester en wethouders en
gemeenteraden tijdig in positie over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van
de veiligheidsregio. Het inzicht in onze prestaties leveren wij overzichtelijk en actueel
aan (dashboard-gedachte).

6.6. Wij kennen onze partners (partnerprofiel)
De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en
crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij dan
ook mede afhankelijk van de inzet van een veelvoud aan partners. Elk crisistype en elke taak die wij uitvoeren, kent andere
partners en ook de rol van de veiligheidsregio verschilt hierin.
Een goede samenwerking met en tussen partners is daarom van
groot belang.
Het is aan ons om al onze partners te kennen en te weten wat
we aan elkaar hebben, omdat wij op deze manier elkaar versterken in het uitvoeren van onze taken.
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6.7.	Wij werken met en voor gemeenten aan
(fysieke) veiligheid
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionale
schaal. Anders dan andere gemeenschappelijke regelingen, is
de veiligheidsregio een wettelijk verplichte samenwerking en
ook de bestuurlijke inrichting is wettelijk voorgeschreven.
Alhoewel de gemeenten en de veiligheidsregio organisatorisch
los staan van elkaar, is er op inhoudelijk vlak veel afstemming.
Bij een incident en crisis vallen we beiden onder het bestuurlijke gezag van de burgemeester.
Toch zijn de veiligheidsregio en gemeenten, zeker sinds de regionalisering van de brandweer, steeds losser van elkaar komen
te staan.
Het is ons doel om de veiligheidsregio beter te positioneren
als verantwoordelijk adviseur en uitvoerder van gemeentelijke
veiligheidstaken op regionaal niveau.

Hierin slagen wij als wij aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook vroegtijdig betrokken zijn. Wij zijn hierin elkaars ogen
en oren. Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de burgemeester in beleidsmatig
en financieel opzicht in positie. Dit geldt ook voor hun verantwoordelijkheid voor de
openbare orde en veiligheid (opperbevelhebber), waarbij wij zorgen voor een goede
informatiepositie. Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als
veiligheidsregio en gemeenten. Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering
ook rekening te houden met maatwerk per gemeente. Wij hebben de gevolgen van de
wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk
in.
In de jaarplannen van de veiligheidsregio geven wij concreet aan op welke wijze wij
bovenstaande doelen invullen, de (mate van) realisatie van deze doelen en de financiële
middelen hiervoor. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven. Zowel gezamenlijk als in de eigen taakuitvoering.

CONCEPT

Regionaal Beleidsplan

23

Onze gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio

Hierin slagen wij als wij overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype welke partners
betrokken zijn, en wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Wij
weten onze behoeften en rol te duiden per crisistype en op basis hiervan kunnen wij
aangeven wat wij verwachten van onze partners (en vice versa). Wij borgen het bovenstaande, op basis van een op te stellen partnerprofiel, door het maken van samenwerkingsafspraken per partner en door gezamenlijk te oefenen. Wij beschouwen dit als het
startpunt voor relatiemanagement en wij beschikken over netwerkvaardigheden om
hierbinnen te opereren.
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7.

Onze doelen voor de meldkamer
7.1

Wat doen wij

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle hulpvragen, het bieden van een adequaat hulpaanbod, het begeleiden en coördineren van de
hulpdiensten en de crisisorganisatie in een opgeschaalde situatie.
Sinds 2014 is de gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio Hollands
Midden samen met de gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio
Haaglanden gehuisvest op De Yp in Den Haag. De meldkamers brandweer van
de beide veiligheidsregio’s werken operationeel als één meldkamer. In organisatorisch opzicht is de werkelijkheid complexer, onder meer door verschillende
arbeidsrechtsposities van de centralisten. Bij de start van de samenwerking in
2014 was het uitgangspunt dat onze meldkamer per 2017 zou overgaan in de
nieuwe Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De samenwerking tussen
de beide veiligheidsregio’s liep hiermee vooruit op de landelijke ontwikkeling om te komen tot tien in plaats van 25 gemeenschappelijke meldkamers,
gebaseerd op de tien nieuwe politie-eenheden. Dit traject is ingewikkelder
gebleken.
Bij het schrijven van dit beleidsplan ligt een wetsvoorstel voor behandeling bij
de Tweede Kamer voor de vorming van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)15. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2020. Met de start van de
LMS wordt het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer overgedragen
aan de LMS en wordt deze daarmee een verantwoordelijkheid voor de nationale
politie. De veiligheidsregio’s blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van de
meldkamerfunctie brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. In
dit beleidsplan wordt uitgegaan van de nieuwe situatie na de start van de LMS.
De werkwijze en de prestaties van de meldkamer zijn vastgelegd in het Regionaal Crisisplan, de Beheersovereenkomst 2007 en Startdocument Project Meldkamer Den Haag
(2014).
15	Om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te
faciliteren bij de hulpverlening en bestrijding van crisis en rampen moeten de meldkamers toekomstbestendig en goed voorbereid op hun taken zijn. Ambulancezorg, brandweer, Koninklijke marechaussee en politie krijgen één landelijk netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken
kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. De Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS) beheert dit netwerk. 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 waarop de brandweer, politie, ambulance en Koninklijke
Marechaussee hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen.
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Sinds de oprichting van de veiligheidsregio zijn wij verantwoordelijk voor het instellen
en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMK). Dat betekent verantwoordelijkheid op het gebied van ICT, huisvesting en dienstverlening. De veiligheidsregio is ook verantwoordelijk voor de meldkamer voor brandweer en geneeskundige
hulpverlening, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. Het bestuur van de
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is verantwoordelijk voor de meldkamer voor
ambulancezorg. De korpschef van politie is verantwoordelijk voor de meldkamer voor
politie.

7.2

Wat hebben wij bereikt

Onder dit gesternte is ook uitvoering gegeven aan het GMK Den Haag Beleidsplan 20172020. Over de voortgang hiervan hebben wij via de bestuurlijke informatierapportages
verantwoording afgelegd.
Naast de operationele uitvoering hiervan is ook vorm en inhoud gegeven aan de bestuurlijke en ambtelijke governance van de meldkamer door onder meer het instellen
van een gezamenlijke bestuurlijke stuurgroep en een gezamenlijke ambtelijke stuurgroep.

7.3

Waar staan wij voor

Onze meldkamer is de startmotor van de incidentbestrijding en de crisisbeheersing. Het
is de schakel tussen de burger-in-nood en onze hulpdiensten en crisisorganisatie. Wij zijn
daarom 24/7 toegankelijk voor hulpvragen uit de samenleving. Deze hulpvragen worden
adequaat, efficiënt en op een kwalitatief hoogwaardig niveau afgehandeld.
In de achterliggende jaren is door onze meldkamer hard gewerkt aan een moderne en
stabiele gemeenschappelijke meldkamer. De samenwerking tussen de hulpdiensten, vanuit twee regio’s, op onze meldkamer heeft een duidelijke meerwaarde voor de meldkamerprocessen en ook voor het operationeel optreden op straat door onze hulpdiensten.
De invoering van de LMS, als nieuwe beheerder van de meldkamer, moet de prestaties
van en samenwerking op onze meldkamer verder ondersteunen en faciliteren. Het doel
van onze meldkamer verandert immers niet: zorgen dat de burger-in-nood snel de juiste
hulp krijgt en onze hulpdiensten begeleiden en coördineren in de uitvoering hiervan.
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Het meldkamerdomein staat, onder meer door de onduidelijkheid en langdurigheid van
de landelijke ontwikkelingen rondom de LMO en LMS, al langere tijd onder druk. Door
goede samenwerking en grote inzet van centralisten, leiding meldkamer(s) en betrokken hulpdiensten zijn wij steeds in staat gebleven om onze taken uit te voeren. Ook op
het gebied van ICT-betrouwbaarheid, innovatie en governance (met een interregionale
bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep) zijn investeringen gedaan, die er voor zorgen dat
wij beschikken over een stabiele meldkamer.

7.4

Wat gaan wij continueren

Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie
(GRIP)16 haar rol hierin te pakken. Dit blijven we doen.
Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2018 hebben wij onder meer 56.927 intakes verwerkt van burgers en automatische meldsystemen, waarvan 20.991 spoed (voor
zowel Hollands Midden als Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 9,9 seconden. Bij
6705 incidenten en acht opgeschaalde incidenten (GRIP) hebben wij de brandweer, de
GHOR en de crisisorganisatie ondersteund bij hun taakuitvoering.

7.5

Wat gaan wij verbeteren

De meldkamer heeft, samen met de meldkamers van politie en ambulancezorg, een innovatieagenda. In 2018 is een innovatiewedstrijd geïnitieerd en de winnende innovaties
(voorspellende spraakanalyse en omzetting conversaties naar gestructureerde data) worden verder ontwikkeld en getest. Deze innovaties zijn toe te passen binnen het gehele
landelijke meldkamerdomein.
De voorbereidingen op de invoering van het nieuwe landelijke netwerk C2000 zijn in
volle gang.
De aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo)17 wordt uitgebreid naar gegarandeerde 24/7 aanwezigheid, conform de wettelijke verplichting. De 24/7 aanwezigheid
van de CaCo is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie
van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP).

16	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is de naam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure
is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten
worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding. Hiermee is er meer uniformiteit in de opschaling
van incident- en rampenbestrijding bij de brandweer, politie, GHOR, de gemeenten en andere betrokken organisaties zoals bijvoorbeeld defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail. De procedures regelen opschaling op operationeel niveau rondom de plaats van het incident en daarnaast op
bestuurlijk niveau van betrokken gemeentes en waar nodig zelfs landelijk.
17	De calamiteiten coördinator meldkamer geeft leiding aan het meldkamerproces tijdens een GRIPopschaling.
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Wij blijven de huidige taken van de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige
hulpverlening en crisisbeheersing uitvoeren. Samen met de meldkamers politie en ambulancezorg, en de LMS blijven wij ons inzetten voor een goed functioneren (zowel technisch als organisatie) en samenwerken van de drie meldkamers op onze gezamenlijke
meldkamer Den Haag (De Yp). De invoering van de LMS verandert hier niets aan.

7.6

Wat gaan wij oppakken

7.6.1	Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio
Haaglanden en de LMS
De invoering van de LMS staat gepland voor 2020. De LMS neemt het beheer van onze
gemeenschappelijke meldkamer over. Het gaat hierbij om huisvesting, ICT, inrichting en
dienstverlening van de meldkamer. Het gezag over de meldkamerfunctie brandweer,
geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing blijft bij de veiligheidsregio (i.c. de
burgemeesters). De splitsing tussen gezag en beheer noopt tot het maken van goede
(governance) afspraken tussen de LMS en de meldkamer(s).
Onze huidige meldkamer Brandweer vormt sinds 2014 een operationele eenheid met
de meldkamer Brandweer van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze samenwerking is
ingezet in de veronderstelling dat op korte termijn de LMO ingevoerd zou gaan worden. Dit is dus anders gelopen. Het gevolg is dat de afspraken met betrekking tot onze
meldkamer nog gebaseerd zijn op de oude gemeenschappelijke meldkamer op de Rooseveltstraat in Leiden (een beheersovereenkomst met de politie uit 2007). Deze afspraken
moeten herzien worden gelet op de veranderde situatie door de invoering van de LMS
en de samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden.
Alhoewel een goede organisatie van de meldkamer een belangrijke voorwaarde is voor
het functioneren van onze meldkamer, is de kracht van de meldkamer pas goed zichtbaar bij het afhandelen van een incident en nog meer bij een crisis. Dan komt het er op
aan.
Het is ons doel om een sterke meldkamer Brandweer te hebben, in samenwerking met
de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS.
Hierin slagen wij als we duidelijke afspraken hebben met de LMS, maar ook met de politie en de ambulancedienst, over de governance (gezag en beheer) en de (samen)werking
van onze meldkamer. Hiervoor sluiten wij aan op het meerjarenbeleidsplan van de LMS.
Met de Veiligheidsregio Haaglanden hebben we nieuwe afspraken over de organisatie, personeel en financiering van onze gezamenlijke meldkamer brandweer, ter vervanging van de oude
afspraken met de politie (beheersovereenkomst 2007).
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Binnen het landelijke meldkamerdomein en onze eigen meldkamer zijn diverse ontwikkelingen gaande waarop wij onze positie en richting opnieuw moeten formuleren, in het
belang van een goede taakuitvoering. Hierop is goede afstemming met onze partners op
de meldkamer noodzakelijk.
Een aantal andere ontwikkelingen raakt het gehele takenpakket van de veiligheidsregio
en wordt gezamenlijk opgepakt. In de hoofdstukken 6 en 8 (onderdeel crisisbeheersing)
hebben wij hierop al richting en positie gekozen. Ook de meldkamer zal hierin haar
bijdrage leveren.
De specifieke aanvullingen hierop voor de taak Meldkamer staan hieronder beschreven.

7.6.2

Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer

Het is ons doel om de meldkamer te ontwikkelen tot een operationeel centrum van en
voor de veiligheidsregio/brandweer.
Hierin slagen wij als het (gevoel van) eigenaarschap van de
meldkamer weer meer bij de brandweer ligt. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen het meldkamerproces (aanname
melding, alarmering, communicatie eenheden, bewaking
paraatheid en dekking) en het brandweerproces (volgorde
alarmeren, bepaling potentieel, paraatheid en dekking). Deze
beide processen worden in goede onderlinge samenhang en
samenwerking, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, ingevuld
door de meldkamer en de beide brandweerkorpsen.
De meldkamer beschikt over en verzamelt actief veel informatie (in samenwerking met de meldkamers Ambulance en
Politie (inclusief het Real Time Intelligence Center (RTIC)18 en
heeft het (actuele) totaalbeeld; zowel in de koude, lauwe als
warme fase19 (permanente radarfunctie). De juiste informatie
wordt, proactief, op het juiste moment beschikbaar gesteld
aan de hulpdiensten en crisisorganisatie. Dit zorgt voor een betere ondersteuning van de
brandweer, geneeskundige hulpverlening en de crisisorganisatie (veiligheidsregio) bij de
uitvoering van haar taken. De meldkamer wordt daarmee een 24/7 operationeel centrum
van en voor de brandweer en de crisisorganisatie (veiligheidsregio).
In de jaarplannen van de veiligheidsregio, onderdeel Meldkamer, geven wij concreet aan
op welke wijze wij invulling geven aan bovenstaande doelen, de (mate van) realisatie
van deze doelen en de financiële middelen hiervoor. Gelet op de organisatie van het
meldkamerdomein, stemmen wij dit af met de Veiligheidsregio Haaglanden, de LMS en
de meldkamers politie en ambulance.

18	De politie heeft op elf plekken in Nederland een Real Time Intelligence Center (RTIC). Hier werken
politiemensen die 24/7 rechercheurs en agenten op straat actief ondersteunen met real-time informatie over de melding waar ze op af gaan. Een RTIC is gevestigd op de meldkamer in Den Haag.
19	In de crisisbeheersing maken wij een onderscheid in fasen: de voorbereiding (de koude fase), een
dreigende crisis (lauwe fase) en een crisis (warme fase).
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De werkzaamheden van onze meldkamer zijn voor het grootste deel gericht op de
brandweer. De andere taken, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening, vormen
een veel kleiner en minder frequent deel van de werkzaamheden, maar worden wel op
eenzelfde vakkundige wijze uitgevoerd.
Zoals aangegeven werkt onze meldkamer voor de brandweren van de veiligheidsregio’s
Haaglanden en Hollands Midden. Door eerdere keuzen om het beheer van de meldkamer buiten de brandweer te beleggen, de schaalvergroting door de overgang naar de
meldkamer Den Haag (De Yp), de landelijke ontwikkelingen rondom LMO en LMS en de
reorganisatie binnen het brandweerkorps, wordt binnen de brandweer ervaren dat haar
eigen meldkamer op afstand is komen te staan.
Door ontwikkelingen in de samenleving, technische ontwikkelingen, veranderende paraatheidsconcepten en veranderende informatiestromen verandert de brandweer. Haar
meldkamer, als startmotor van de incidentbestrijding, moet hier op meebewegen.
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8.1

Wat doen wij

Op basis van de Wet veiligheidsregio’s zijn risicobeheersing en crisisbeheersing taken van
de veiligheidsregio. Onder crisisbeheersing wordt verstaan de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van (de voorbereiding op) de crisisbeheersing. In die voorbereiding
speelt ook risicobeheersing een belangrijke rol vanuit de benadering van een samenhangende veiligheidsketen.
De multidisciplinaire samenwerking op het gebied van crisisbeheersing kent in onze
regio een lange traditie. Daar zijn wij trots op, want samen zijn we sterk!
Binnen de veiligheidsregio ontwikkelt risicobeheersing zich van een van oorsprong
sterke focus op brandveiligheid naar een multidisciplinaire all hazard benadering20 van risico’s.
Gelet op het multidisciplinaire karakter van deze twee taken zijn ze samen
ondergebracht binnen de sector Risico- en Crisisbeheersing van de veiligheidsregio.

8.2 Wat hebben wij bereikt
In de achterliggende jaren hebben wij, vanuit de verschillende taken, uitvoering gegeven aan het regionaal beleidsplan 2016-2019 (taak multidisciplinaire
risico- en crisisbeheersing; ook uitgewerkt in de meerjaren beleidsplannen van
bevolkingszorg, brandweer, meldkamer en GHOR) en het Korpsbeleidsplan
Brandweer Hollands Midden 2016-2019 (taak brandveiligheid). Via de reguliere
planning en control cyclus hebben we hierover verantwoording afgelegd.
Het nieuwe regionaal risicoprofiel is opgesteld en besproken in alle gemeenteraden, onder meer ter voorbereiding op dit beleidsplan. Op de prioritaire risico’s uit
het vorige risicoprofiel (overstromingen, openbare orde en veiligheid, luchtvaartongevallen) hebben risicoanalyses plaatsgevonden en deze analyses zijn verwerkt in de
operationele voorbereiding. Samen met gemeenten, omgevingsdiensten, GGD en politie
zijn wij gestart met de (voorbereiding op) implementatie van het nieuwe omgevingsrecht. Wij leveren een integraal advies, op basis van risico’s, bij evenementen, bestemmingsplannen, infrastructurele projecten en (brand)veilig leven.

20 Bij een all hazard benadering worden risico’s benaderd vanuit hun verwevenheid met elkaar.
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8.

Onze doelen voor
Risico- en Crisisbeheersing

Het Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) aanbod is verwerkt in een digitale studiegids. De
inhoud van het OTO-aanbod sluit aan bij nieuwe, op risico’s gebaseerde, planvorming.
Ook is geïnvesteerd in teamsamenwerking en het ‘presteren onder druk’ (mentale
kracht). Voor risicocommunicatie is een toolbox ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan
gemeenten.

8.3

Waar staan wij voor

We kennen en duiden risico’s en vertalen deze waar nodig naar veiligheidsmaatregelen.
Dit doen we om kans op risico’s te verminderen en de effecten ervan te beperken. Vanuit
onze regisserende rol op (fysieke) veiligheid dragen wij bij aan een zelfredzame en
veilige samenleving, die ongestoord kan functioneren, én zorgen wij voor een veerkrachtige (crisis)organisatie.
Risicobeheersing en crisisbeheersing zijn belangrijke schakels in de veiligheidsketen. Binnen deze keten is een netwerk aan partners en burgers actief. We kennen dit netwerk
en zetten het in voor het uitvoeren van onze taken. Deze netwerk rol van de veiligheidsregio is, gelet op het grote aantal partners, met elk een eigen karakter en dynamiek,
bepalend voor de succesvolle uitvoering van onze taken.

8.4

Wat gaan wij continueren

Onze (multidisciplinaire) advisering over en toezicht op brandveiligheid, evenementenveiligheid, externe veiligheid en (brand)veilig leven zetten wij voort, waarbij wij de
ontwikkeling naar een risicogerichte all hazard benadering doorzetten. De paraatheid
en vakbekwaamheid van onze crisisorganisatie continueren we, waarbij we blijven leren
van incidenten en crises in onze regio en daarbuiten.
De samenwerking met onze partners in zowel de risico- als crisisbeheersing zetten wij
voort. Gelet op de samenwerking met de politie eenheid Den Haag en de meldkamer
Den Haag, hebben wij een versterkte samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden.

21	Het LCMS is een afgeschermde website om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van het netcentrisch werken door de hulpdiensten en partners. Netcentrisch werken is een
werkwijze om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen. Alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en
een diverse groep crisispartners passen netcentrisch werken (via LCMS) toe binnen hun organisatie.
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Door de gezamenlijke inspanningen met onder meer (zorg)partners zijn wij er in geslaagd om het aantal onnodige automatische brandmeldingen met ruim 50% te laten
afnemen. Voor crisisfunctionarissen is een actueel informatiebeeld beschikbaar via LCMS
(Multi Actueel Beeld, MAB)21. Hiermee is informatiemanagement een professioneel onderdeel geworden van crisisbeheersing.

8.5

Wat gaan wij verbeteren

De risico’s en de vier thema’s uit het nieuwe regionaal risicoprofiel (klimaatadaptatie,
energietransitie, cybersecurity en continuïteit) verkennen en duiden wij nader, en vertalen ze waar nodig naar veiligheidsmaatregelen. Onze inventarisaties van de cascade-effecten van overstromingen (binnen het regionale en landelijke programma Waterveiligheid) zetten wij om in een adequate risicoadvisering en operationele voorbereiding.
In het nieuwe multidisciplinaire opleiding-trainen-oefenen beleidsplan (MDOTO-beleidsplan) hebben wij een gericht aanbod op de (veranderende) behoefte van de crisisorganisatie en/of -functionaris en nieuwe crisistypen.
Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben wij nieuwe afspraken gemaakt
over een toekomstbestendige bluswatervoorziening. De implementatie hiervan vindt de
komende jaren plaats.
Het interne ontwikkeltraject ‘Expeditie’ voor medewerkers, onder meer bedoeld om de
adviescompetenties te versterken in het kader van het meer risicogericht werken en het
nieuwe omgevingsrecht, zetten wij voort.
Wij zetten in op verdere digitalisering van onze werkprocessen binnen risicobeheersing,
ook met het oog op het invoeren van het nieuwe omgevingsrecht. Wij starten met het
structureel uitvoeren van brandonderzoek. Op deze wijze dragen wij bij aan de verbetering van kwaliteit en veiligheid van de brandbestrijding en krijgen wij meer zicht op de
veranderende risico’s voor de omgeving, de brandbestrijding, en het effect van brandveiligheidsvoorzieningen.

22	De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een
project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik)
uit te voeren.
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Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2018 hebben wij onder meer 1.612
WABO-adviezen22 (waarvan 90,8% binnen de behandeltermijn), 570 evenementenadviezen en 1.678 bereikbaarheidsadviezen afgehandeld. Ook hebben we 1.827 brandveiligheidscontroles gedaan. Onze crisisorganisatie heeft acht opgeschaalde crises (GRIP)
gemanaged.

8.6

Wat gaan wij oppakken

Binnen risicobeheersing en crisisbeheersing zijn diverse ontwikkelingen waarop wij onze
positie en richting opnieuw willen formuleren. Dit in het belang van een goede taakuitvoering. Hierop is goede afstemming met onze partners noodzakelijk.
Een aantal andere ontwikkelingen raakt het gehele takenpakket van de veiligheidsregio
en pakken wij gezamenlijk op. In het hoofdstuk 6 hebben wij hierop al richting en positie gekozen. Ook vanuit risico- en crisisbeheersing wordt hierin een bijdrage geleverd. De
specifieke aanvullingen hierop voor de taak Risico- en Crisisbeheersing staan hieronder
beschreven.

8.6.1

Wij versterken het risicomanagement

In de achterliggende jaren zijn wij meer risicogericht gaan
werken, bijvoorbeeld in het nieuwe regionaal risicoprofiel,
bij omgevingsveiligheid, bij toezicht en evenementenveiligheid. Wij hebben dit gedaan op soms afzonderlijke
onderdelen binnen de veiligheidsketen. De samenhang op
inhoud en proces van risicogericht werken binnen de veiligheidsketen (met de verschillende partners), gericht op een all
hazard benadering, moet echter meer solide vormgegeven
worden. Het gaat om het herhalende proces van risicoanalyse, kiezen en uitvoeren van beheersmaatregelen, evalueren
beheersmaatregelen en uitvoeren update risicoanalyse. Wij
noemen dit risicomanagement.
Het is ons doel risicomanagement in de hele veiligheidsketen
te versterken.
Hierin slagen wij als wij risico’s kennen, duiden en, indien
noodzakelijk, vertalen naar maatregelen en weten te verbinden in een cyclisch proces. Het risicomanagement versterkt onze operationele slagkracht.
De operationele ervaring vertalen wij naar nieuwe risicobeheersingsmaatregelen.
Wij verzamelen en analyseren data op het gebied van risico’s en de effecten van onze
beheersmaatregelen, op basis van een goede informatiepositie, -deling en - behoefte
met onze gemeenten en partners (o.a. basisregistraties gemeenten). Omgekeerd stellen
wij onze informatie ook beschikbaar aan gemeenten en partners.
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8.6.2

Wij moderniseren onze crisisorganisatie

Het is ons doel om de crisisorganisatie te moderniseren, zodat het zelf startend vermogen toeneemt en de inzetbaarheid wordt verbreed.
Hierin slagen wij als onze crisisorganisatie slagvaardig en gezaghebbend inzetbaar is
bij nieuwe crisistypen, ook in een niet-opgeschaalde situatie. Onze kennis en expertise
als crisismanager (op de processen leiding en coördinatie, informatiemanagement en
communicatie) wordt breed ingezet bij verschillende typen (mini-) crises, ook binnen
gemeenten. Gemeenten adviseren wij bij alle vormen van crisis, gevraagd maar mogelijk
ook ongevraagd. Wij zijn proactief, want ons vak is 24/7 crisismanagement. Wij zijn altijd
inzetbaar, hoe groot of klein de (dreigende) crisis ook is. Daarbij kunnen wij schakelen
tussen lokaal en regionaal, maar zeker ook naar bovenregionaal en nationaal.
Onze sterke informatiepositie wordt ingezet als ‘startmotor’
om in de lauwe fase (opstartfase naar mogelijke crisis) gemeenten, burgers en partners tijdig te attenderen, te alerteren, te
alarmeren en hierop samen te anticiperen (permanente radarfunctie). Hierbij hebben wij niet alleen oog voor de maatschappelijke continuïteit, maar ook voor de continuïteit van ons
netwerk van gemeenten en partners.
Wij bieden een vakbekwaamheidsprogramma (OTO) aan dat
past bij een moderne crisisorganisatie en aansluit bij de behoeften van de hoofdstructuur en de crisisfunctionarissen daarbinnen. Dit wordt nader uitgewerkt in een visie op vakbekwaamheid en het nieuwe beleidsplan OTO.
In de jaarplannen van de veiligheidsregio, onderdeel Risico- en
crisisbeheersing, geven wij concreet aan op welke wijze wij invulling geven aan bovenstaande doelen, de (mate van) realisatie van deze doelen en de financiële middelen hiervoor.
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De crisistypen waarmee wij geconfronteerd worden veranderen. Wij zien hierbij een
verschuiving van de klassieke fysieke veiligheidsvraagstukken naar crisissituaties waarbij
de continuïteit van de samenleving in het geding is. Onze crisisorganisatie wordt breder
ingezet.
Deze nieuwe crisistypen vereisen dat onze crisisorganisatie eerder in positie is (zelf startend vermogen), zodat wij eerder onze maatregelen kunnen nemen en ook gemeenten,
partners en burgers tijdig kunnen informeren.
Bovenstaande ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de vakbekwaamheid van onze
crisisorganisatie en -functionarissen.

CONCEPT

9.

Onze doelen voor GHOR
9.1

Wat doen wij

Voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening maken en onderhouden wij
schriftelijke afspraken met GGD Hollands Midden, RAV Hollands Midden, ziekenhuizen, huisartsen, meldkamer ambulancezorg en partners die psychosociale hulp
verlenen. De Wet veiligheidsregio’s stelt eisen waaraan deze afspraken moeten
voldoen.
De directeur Publieke Gezondheid draagt er tevens zorg voor dat bekwaam
personeel (crisisfunctionarissen GHOR) tijdens een ramp of crisis in leiding en
coördinatie van de geneeskundige hulpverlening voorziet.
De wijze van uitvoering van de taken en de prestaties van GHOR zijn vastgesteld in het regionaal crisisplan (deel 2 Geneeskundige zorg).

9.2 Wat hebben wij bereikt
In de achterliggende jaren hebben wij uitvoering gegeven aan het GHORbeleidsplan 2017-2020. Wij hebben geïnvesteerd in de samenwerking tussen
partners (en gelet op de taak van de GHOR worden hier ook meer specifiek de
zorgpartners onder verstaan) in (de voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit23. Partners weten ons te vinden en zijn in toenemende mate voorbereid op een crisis.
De toegevoegde waarde voor partners in het zorgnetwerk is onze kennis van de voor
hen ingewikkelde crisisstructuur, inbreng van onze overall blik en verbinding naar partners en openbaar bestuur. Wij vervullen een scharnierfunctie tussen deze twee werelden.

23	Het aanbieden van verantwoorde zorg is een verantwoordelijkheid van iedere individuele zorgaanbieder. Bij zorgcontinuïteit draait alles om het waarborgen van de zorg aan de cliënt, die te allen tijde
gecontinueerd moet worden. Onder zorgcontinuïteit wordt de planvorming en handelingen verstaan
die zorginstellingen verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na een ramp of crisis om de zorg die
zij leveren aan hun cliënten te continueren.
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Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is de taak van GHOR de coördinatie, aansturing
en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing, en het adviseren van overheden en andere organisaties over de geneeskundige hulpverlening. De verantwoordelijkheid voor deze taakuitvoering is wettelijk
belegd bij de veiligheidsregio. De GHOR opereert hierdoor op het grensvlak van zorg en
veiligheid. In onze regio is de positie op dit snijvlak vormgegeven door de GHOR in te
bedden in de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden,
samen met de GGD Hollands Midden en de RAV Hollands Midden. Onze verantwoordelijkheid voor de GHOR is geborgd door afspraken tussen beide gemeenschappelijke regelingen over advisering met betrekking tot begroting, reserves, takenpakket
en werkplan en de gezamenlijke besluitvorming over de benoeming van de Directeur
Publieke Gezondheid (DPG). De DPG legt verantwoording af aan beide besturen.

De samenwerking met onze partners komt ten goede aan de crisisorganisatie GHOR.
Onze professionele en vakbekwame crisisorganisatie wordt ook eerder bij een (dreigende) crisis ingezet.
Wij zijn er trots op dat onze werkwijzen sinds 2008 ISO-gecertificeerd zijn.

9.3

Waar staan wij voor

Wij verbinden de dynamische netwerken van zorgpartners, veiligheidspartners en
openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit. Wij leveren zelf geen zorg. Wij adviseren onze
partners over (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Partners in
het zorgnetwerk zijn namelijk wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (dus
ook bij een crisis) verantwoorde zorg te verlenen en om continuïteit van zorgverlening te
waarborgen.
De invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders introduceert een meldplicht voor
alle nieuwe zorgaanbieders (als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg). Deze wet bevordert dat nieuwe zorgaanbieders zich beter bewust zijn van hun
verantwoordelijkheid voor het verlenen van verantwoorde zorg. Wij zien de toenemende zorgdruk en -zwaarte in de zorgketen, waar tijdens een ramp of crises nog extra inzet
van zal worden gevraagd. Aan ons de taak om met onze partners aandacht te blijven
houden voor continuïteit van zorg.
Wij hebben regie over de zorgketen als er daadwerkelijk iets gebeurt. Hiervoor beschikken wij over een professionele crisisorganisatie GHOR.

24	Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is ervoor te zorgen dat een patiënt zo
snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij acute zorg nodig heeft. Een ROAZ maakt
afspraken om de acute zorg in de regio’s goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Dit alles
volgens de geldende normen voor bereikbaarheid van acute zorg. Er zijn elf Regionaal Overleg Acute
Zorgketens in Nederland. Ketenpartners in acute zorg zoals ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsen, huisartsenposten, verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD zijn hierbinnen met
elkaar verbonden.
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Wij zijn actief lid van het Regionaal Netwerk Acute Zorg regio West (ROAZ West)24. Dit
orgaan heeft de wettelijke opdracht om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van regionale acute zorg te organiseren.

Een overzicht van onze partners in het zorgnetwerk:
Slachtofferhulp

Gehandicaptenzorg

GGD
Huisartsen

Ambulancedienst
GHOR
Hollands
Midden

Thuiszorg

Verloskundigen

Nederlands
Rode Kruis
GGB
Ziekenhuizen

Traumazorg

Verpleeghuizen

Apotheken

9.4

GGZ
Zorg- en
revalidatiecentra

Wat gaan wij continueren

Onze advisering aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners leidt ertoe dat tijdens
crises de continuïteit van zorg en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van passende
zorg geborgd is. Partners met wie wij samenwerken blijven ons ervaren als verbindend,
betrouwbaar, deskundig, zorgvuldig en flexibel. Wij blijven netwerken vanuit het overstijgend belang en een gezamenlijke ambitie.
Samen met onze partners zorgen wij ervoor dat hun crisisplannen over de voorbereiding
op geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit (blijven) aansluiten op de regionale
crisisplannen van de veiligheidsregio en vice versa. Wij blijven partners afzonderlijk en
de zorgketen als geheel inspireren zich voor te bereiden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening en het leveren van verantwoorde zorg, ook bij een crisis. We geven
hiermee invulling aan onze rol als adviseur met een overall blik op veiligheid, zorg en
openbaar bestuur.
Wij continueren het betrekken van onze partners bij het integraal adviseren over te
nemen maatregelen voor beïnvloedbare risico’s bij vergunningverlening publieksevenementen en bij infrastructurele projecten en bestemmingsplannen. Wij bereiden ons voor
op de invoering van het nieuwe omgevingsrecht en betrekken zorgpartners hierin.
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Meldkamer
Ambulance
zorg

Maatschappelijk
werk

Onze crisisorganisatie GHOR blijft paraat en vakbekwaam.

Gezien de contouren van de nieuwe Wet ambulance zorg verwachten wij het samenwerken met de Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAV) binnen onze crisisorganisatie te continueren.

9.5

Wat gaan wij verbeteren

Wij signaleren nieuwe thema’s/risico’s in het regionale risicoprofiel. Het gaat dan om
klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit. Deze bestaan voor
zorgpartners naast hun interne en continuïteitsrisico’s. Wij duiden met onze partners wat
deze ontwikkelingen betekenen voor de zorgketen en maken daarbij gebruik van interregionale samenwerkingsverbanden en landelijke brancheorganisaties.
Wij willen met de zorgpartners en in samenwerking met GHOR Haaglanden uiteindelijk
voor de ROAZ-regio in zijn geheel een zorgrisicoprofiel opstellen voor inzicht in en realistische afspraken over de inzet van zorgpartners bij een ramp of crisis. Daarbij gaan wij
nieuwe relaties aan, gericht op beslissers en beïnvloeders van preventiemaatregelen. Wij
leggen en benutten de verbinding tussen de regulier opgeschaalde zorg en de structuur
van de crisisbeheersing. Hierbij zijn wij de schakel, in het belang van de partners en onze
crisisorganisatie.
Doordat onze omgeving en netwerken veranderen, verandert ook de positie die wij in de
netwerken innemen en de partners met wie wij samenwerken. Wat gehandhaafd blijft
is de verbindende rol die wij hebben in deze netwerken in de samenwerking aan (voorbereiding) geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit. Een voorbeeld is
de wijziging in 2018 van de netwerkstructuur van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW),
die de wettelijke Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) taken uitvoert. Het NAZW
heeft een bestuurlijk en tactisch overleg geïntroduceerd. Wij passen ons aan voor een
betere samenwerking in ROAZ-verband. Ook op andere terreinen vinden ontwikkelingen
plaats op het scheidsvlak van publieke gezondheid, zorg en (fysieke) veiligheid. Denk
daarbij aan de aandacht die er is voor kwetsbare personen, zowel fysiek, sociaal als ook
psychisch. GHOR blijft in verbinding met partners die daarmee te maken hebben (GGZ,
GGD, thuiszorg, en ook het voorgenomen zorg- en veiligheidshuis) met als doel aan
gemeenten en veiligheidsregio te kunnen blijven adviseren over effecten op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van zorg tijdens crises.
Wij dragen bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers in de regio. De relevante informatie over groepen minder zelfredzame burgers (in zorginstellingen) gaan
wij toegankelijker maken voor onze veiligheidspartners.
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Een beeld van onze prestaties in 2018: wij hebben 301 adviezen verstrekt voor
vergunningverlening evenementen, waarvan 52 risicovolle evenementen. Van de adviezen vergunningverlening risicovolle evenementen is 100% op tijd verstrekt. Onze advisering is afgestemd met relevante partners. Onze GHOR crisisorganisatie bestaat uit acht
crisisfuncties GHOR (ingevuld door 47 crisisfunctionarissen). In 2018 zijn deze crisisfunctionarissen te samen 254 keer ingezet.

9.6

Wat gaan wij oppakken

9.6.1	Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen
en de crisisorganisatie
Het voorspellend vermogen over knelpunten in het zorgnetwerk moet groter worden
in zowel de koude en lauwe fase (voor een ramp of crisis) en in de warme fase (bij een
ramp of crisis). Snelle toegang tot informatie bij een crisis is belangrijk, opdat we beter
op een acuut ontstane zorgbehoefte inspelen. De huidige werkwijze sluit niet meer
voldoende aan op de specifieke informatiebehoeften van de zorgketen.
Het is ons doel om de informatiedeling te versterken tussen de zorgketen en de crisisorganisatie, in de lauwe en warme fase van de opgeschaalde zorgketen en onze crisisorganisatie.
Wij slagen hierin wij als wij in staat zijn om het zorgnetwerk
tijdig te attenderen, alerteren, alarmeren en te laten anticiperen. De ontwikkeling naar een Landelijk Crisis Management
Platform (LCMP)25 biedt kansen voor introductie van het netcentrisch samenwerken en informatievoorziening in de opgeschaalde zorgketen in de regio.
In de jaarplannen van de veiligheidsregio, onderdeel GHOR,
geven wij concreet aan op welke wijze wij invulling geven aan
bovenstaande doelen, de (mate van) realisatie van deze doelen
en de financiële middelen hiervoor.

25	Het LCMP is de doorontwikkeling van het Landelijke Crisismanagent Systeem (LCMS) en zorgt er voor
dat, in het kader van de netcentrische werkwijze, meer partners aangesloten kunnen zijn op het
gezamenlijke (crisis)informatiesysteem.
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Binnen ons werkterrein zijn diverse ontwikkelingen als gevolg waarvan wij onze positie
en richting opnieuw willen formuleren; dit in het belang van een goede taakuitvoering.
Goede afstemming met onze partners is daarom noodzakelijk. Een aantal andere ontwikkelingen raakt het gehele takenpakket van de veiligheidsregio en pakken wij gezamenlijk op. In de hoofdstukken 6 en 8 (onderdeel crisisbeheersing) hebben wij hierop al
richting en positie gekozen. Ook wij leveren hierin een bijdrage. De specifieke aanvullingen hierop voor ons staan hieronder beschreven.

CONCEPT

10.

Onze doelen voor bevolkingszorg
10.1 Wat doen wij

Hiervoor is het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing opgericht in 2009. Dit bureau is
organisatorisch ondergebracht bij de veiligheidsregio en staat onder leiding van de coördinerend functionaris.
Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en herstelzorg (nazorg), meer specifiek
te weten26:
• het geven van voorlichting aan de bevolking;
• het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
• het verzorgen van nazorg voor de bevolking.
De wijze van uitvoering van de taken en de prestaties van bevolkingszorg zijn
vastgesteld in het regionaal crisisplan (deel 2 bevolkingszorg) en het gemeentelijk prestatiekader.

10.2 Wat hebben wij bereikt
In de achterliggende jaren hebben wij uitvoering gegeven aan het programma
bevolkingszorg 2017-2019. Via de reguliere planning en control-cyclus hebben
wij hierover verantwoording afgelegd.
Zo hebben wij via de prestatiemeting bevolkingszorg inzicht gekregen in de organisatie en prestaties van bevolkingszorgprocessen bij gemeenten. Wij hebben
initiatieven genomen om de vakbekwaamheid en de beschikbaarheidsborging
van gemeentelijke crisisfunctionarissen te vergroten (onder meer door certificering), waardoor we beschikken over een vakbekwame en parate crisisorganisatie bevolkingszorg. Wij hebben ook eigen faciliteiten ontwikkeld met als doel de gemeentelijke crisisorganisatie te ondersteunen. Als voorbeeld noemen wij de bevolkingszorg
app met alle relevantie operationele informatie voor de crisisfunctionarissen.
Samen met onze partners hebben wij resultaten geboekt in de voorbereiding op onze
taak bevolkingszorg en de vertegenwoordiging van de gemeentelijke kolom in de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo is onder meer een bestuurlijk kader voor extreem geweld / terrorismegevolgbestrijding ontwikkeld en geïmplementeerd
onder leiding van bevolkingszorg.
26	De uitvoering van de bevolkingszorgprocessen registreren van slachtoffers en registreren van
schadegevallen vallen niet onder de standaard bevolkingszorgprocessen, maar worden uitgevoerd indien
nodig.
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De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat wij een coördinerend functionaris aanwijzen, die is “(…) belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de
gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis”. In het verlengde hiervan bepaalt
onze gemeenschappelijke regeling dat wij de taak hebben om de gemeenschappelijke
belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de samenwerking bij gemeenschappelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding (bevolkingszorg).

10.3 Waar staan wij voor

Samen met onze partners, waaronder de gemeentelijke medewerkers openbare veiligheid (MOV’ers), werken wij via intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan
crisisbeheersing. Samen zorgen wij voor een deskundige vertegenwoordiging van de
gemeentelijke Bevolkingszorg (oranje kolom) in de multidisciplinaire voorbereiding. Bij
onze taakuitvoering werken wij aan en voor een presterende gemeentelijke crisisorganisatie die lokaal verankerd en regionaal verbonden is. Onze inzet is erop gericht om bij
een crisis de bevolkingszorgprocessen optimaal te laten verlopen.

10.4 Wat gaan wij continueren
Wij blijven, mede door de inzet van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) als
verbindende schakel en kennisexpert, de samenwerking tussen gemeenten en clusters
van gemeenten27 stimuleren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren
van gezamenlijke afspraken en processen.
Wij blijven, samen met de gemeenten en onze partners, werken aan de vakbekwaamheid van ruim 1.500 gemeentelijke crisisfunctionarissen. In ons opleidingsaanbod streven
wij naar maatwerk, we stemmen onze opleidingen zoveel mogelijk af op de behoeften
van de crisisfunctionarissen en we vertalen de lessen vanuit evaluaties in het OTO-programma voor Bevolkingszorg. Ook stemmen wij de vakbekwaamheidsactiviteiten af op
het (nieuwe) regionaal risicoprofiel.
Om een indruk te geven van onze prestaties. Wij verzorgen jaarlijks circa 50 opleidingen
en trainingen. In de afgelopen beleidsplanperioden hebben 440 crisisfunctionarissen
de basiscursus crisisbeheersing voor bevolkingszorg gevolgd. Voor bepaalde crisisfunctionarissen binnen bevolkingszorg verzorgen wij een formele certificering (onder meer
de Officieren van Dienst Bevolkingszorg28 en de Algemeen Commandanten Bevolkingszorg29). Ook organiseren wij trainingen voor de circa 180 communicatie-adviseurs van de
gemeenten, waarvan er 38 een rol in de taakorganisatie crisiscommunicatie vervullen.

27	Een cluster van gemeenten is een samenwerkingsvorm van gemeenten om samen een crisisorganisatie
bevolkingszorg paraat en vakbekwaam te hebben. Binnen onze regio zijn er vier clusters: Duin- en
Bollenstreek, Regio Leiden, Rijn- en Veenstreek en Midden-Holland.
28	De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) is op operationeel niveau verantwoordelijk voor de
bevolkingszorgprocessen en stemt multidisciplinair af in het Commando Plaats Incident (CoPI; vanaf
GRIP1).
29	De Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) is op tactisch niveau verantwoordelijk voor de
bevolkingszorgprocessen en stemt multidisciplinair af in het Regionaal Operationeel Team (ROT; vanaf
GRIP2).
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Wij bieden hedendaagse en realistische Bevolkingszorg. Dit doen wij door het stimuleren van de zelfredzaamheid van de samenleving en het verlenen van actieve zorg aan
burgers die dat nodig hebben.

10.5 Wat gaan wij verbeteren

Wij moderniseren ons vakbekwaamheidsprogramma door deze meer aan te sluiten bij de
behoeften van gemeenten, dit doen wij zowel op inhoud als op methodiek en organisatie. De overdracht aan de reguliere gemeentelijke organisatie en het handelen van de
gemeente in de nafase krijgen hierbij extra aandacht. Ook wordt het opleiden en trainen
van bestuurders en gemeentelijke informatiemanagers opgenomen binnen het regionale
vakbekwaamheidsprogramma. Door het (gelukkig) beperkt aantal crises en het hoge
verloop onder gemeentelijke crisisfunctionarissen is de ervaring met crisisbeheersing
beperkt. Dit maakt het vakbekwaamheidsprogramma, en daarin de mogelijkheden om
realistisch te oefenen, extra belangrijk.
Crisiscommunicatie is een wezenlijk onderdeel van onze crisisbeheersing, ook in de
nafase van een incident. Ook bij ogenschijnlijk kleine incidenten kunnen gemeenten en
partners een beroep doen op onze crisiscommunicatie. Wij gaan de organisatie en werkwijze van de regionale crisiscommunicatie (-organisatie) versterken om in het eerste uur
van een groot incident / crisis te kunnen beschikken over een slagvaardige taakorganisatie crisiscommunicatie. Een samenspel met doeltreffende risicocommunicatie in de koude
en lauwe fase helpt hier bij. Juist ook bij stimuleren van de zelfredzaamheid binnen de
samenleving.

10.6 Wat gaan wij oppakken
Binnen Bevolkingszorg zien wij diverse ontwikkelingen waarop wij onze positie en richting opnieuw moeten formuleren. Dit is belangrijk om onze taken goed uit te (blijven)
voeren. Hierop is goede afstemming met en inzet van de gemeenten en onze partners
noodzakelijk.
Een aantal andere ontwikkelingen raakt het gehele takenpakket van de veiligheidsregio
en worden gezamenlijk opgepakt. In hoofdstuk 6 en 8 (onderdeel crisisbeheersing) hebben wij hierop al richting en positie gekozen. Ook vanuit bevolkingszorg wordt hierin
een bijdrage geleverd.
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Wij gaan het huidige prestatiekader bevolkingszorg herijken en nemen daarin een aangepast normenkader op. Op basis van deze herijking zal per gemeente inzicht worden
gegeven in de gemeentelijke crisisorganisatie en de bijbehorende prestaties. Dit inzicht
en de daarbij behorende betrokkenheid van gemeenten is het vertrekpunt voor de verdere versterking van de bevolkingszorgtaak door gemeenten.

De specifieke aanvullingen hierop voor de taak Bevolkingszorg staan hieronder
beschreven.

10.6.1	Wij werken aan en voor een meer slagvaardige
gemeentelijke crisisorganisatie
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg). De laatste tijd zien wij, ondanks de grote taakverantwoordelijkheid van de
crisisfunctionarissen, een afnemende belangstelling en verschuiving van de capacitaire
inzet naar andere veiligheidstaakvelden binnen gemeenten.
Tegelijkertijd zien wij bij de hulpdiensten en partners steeds meer behoefte aan een 24/7
gemeentelijke ingang voor afstemming met of acties van de gemeente. Andersom geldt
dit ook: gemeenten hebben behoefte aan afstemming en informatievoorziening bij de hulpdiensten. Kenmerkend voor
bevolkingszorg is dat een deel van de taakuitvoering speelt
in de nafase van een incident of crisis.
De afschaling van een crisissituatie naar een reguliere situatie (i.c.m. de overdracht van de crisisorganisatie naar de
staande gemeentelijke organisatie), en de verdere nazorgfase, blijft kwetsbaar.
Vakbekwaamheid en paraatheid van de gemeentelijke
crisisorganisatie en –functionarissen is een grote opgave.
Dit is het gevolg van het grote aantal crisisfunctionarissen
(circa 1.500), het beperkt aantal inzetten (waardoor ervaring
beperkt blijft), het hoge verloop onder crisisfunctionarissen
en de begrensde capaciteit in organisaties waar crisisbeheersing (gelukkig) niet tot de dagelijkse taak van de organisatie
behoort. Ook zien we dat behoeften van crisisfunctionarissen voor hun vakbekwaamheidsprogramma in verandering zijn,
als ook de vakbekwaamheidsmethoden.
Het is ons doel om, samen met gemeenten, te komen tot een meer slagvaardige en
flexibele gemeentelijke crisisorganisatie.
Hierin slagen wij als wij onze huidige manier van meten (het prestatiekader) verbeteren,
zodat er een inzicht is in de prestaties en organisaties van bevolkingszorg.
Hiermee worden onze prestaties transparant en overzichtelijk voor gemeenten.
Wij een partnerprofiel hebben voor bevolkingszorgtaken met daarin duidelijke samenwerkingsafspraken. Hierbij zullen we taken en verantwoordelijkheden wederzijds
vaststellen en ook elkaars bereikbaarheid aan de orde stellen (bijvoorbeeld de rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg). Ook het uitwisselen van informatie in de koude, lauwe
en warme fase zal aan de orde worden gesteld.
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Het uitgangspunt bij de doorontwikkeling van bevolkingszorg is en blijft de lokale,
gemeentelijke betrokkenheid, borging en verantwoordelijkheid. Hierbij kijken wij ook
naar de doelmatigheid van onze inspanningen in relatie tot onze taak als gemeentelijke
crisisorganisatie. De taakinvulling van gemeentelijke crisisfunctionarissen laten wij zo
veel als mogelijk aansluiten bij hun reguliere functie.

10.6.2 Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio
Over Bevolkingszorg en crisisbeheersing is veel waardevolle landelijke en regionale informatie beschikbaar, voor zowel de risicobeheersing, de operationele voorbereiding als
de uitvoering van onze taken tijdens incidenten en crises. Deze informatie is voor gemeenten niet altijd goed bereikbaar of te ontsluiten. Op zowel landelijk, als regionaal als
lokaal niveau wordt (fysieke) veiligheidsbeleid ontwikkeld en opgesteld. De afstemming
hierop en hiertussen is te fragmentarisch, terwijl er wel samenhang is.
Het is ons doel om het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), als onderdeel van
de veiligheidsregio, te ontwikkelen tot een (kennis) knooppunt voor gemeenten en
partners.
Hierin slagen wij als relevante (operationele) informatie, kennis
en expertise wordt verzameld en ontsloten voor gemeenten. In
een vroegtijdig stadium is er afstemming tussen het regionaal
en lokaal (fysiek) veiligheidsbeleid, worden veiligheidsdoelen
op elkaar afgestemd en is er een afgestemde beleidscyclus.
In de jaarplannen van de veiligheidsregio, onderdeel Bevolkingszorg, geven wij concreet aan op welke wijze wij invulling
geven aan bovenstaande doelen, de (mate van) realisatie van
deze doelen en de financiële middelen hiervoor.
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Wij versterken de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en maken de structuur,
paraatheid, kennis en expertise van de gemeentelijke crisisorganisatie ook inzetbaar in
niet-opgeschaalde situaties binnen gemeenten. Hierbij vertalen wij vanuit de veiligheidsregio onze expertise op het gebied van crisisbeheersing naar een handzame werkwijze
voor een gemeentelijke crisisstructuur.
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11.

Onze doelen voor brandweerzorg
11.1 Wat doen wij

De wijze van uitvoering van de taken en de prestaties van de brandweer zijn
vastgelegd in het Regionaal Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden32, het
Materieelplan Brandweer Hollands Midden, de KazerneVolgordeTabel (KVT)33 en
het Regionaal Crisisplan (deel 2 Brandweerzorg). Wij werken met operationele
grenzen34, zodat de burger in nood de snelste brandweerzorg ontvangt.
Over onze operationele prestaties leggen wij per tertiaal verantwoording af aan
de colleges van burgemeester en wethouders.
De taken met betrekking tot het voorkomen van brand en brandpreventie (risicobeheersing) zijn ondergebracht binnen de taak Risico- en Crisisbeheersing (zie
hoofdstuk 7).

30	Het werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. In Nederland zijn vijf
teams Specialisme Technische Hulpverlening (STH) (waaronder één team vanuit Brandweer Hollands Midden).
Door Brandweer Hollands Midden wordt ook de landelijke coördinatie verricht. De teams zijn inzetbaar in
heel Nederland.
31	Urban Search and Rescue the Netherlands (USAR.NL) is een landelijke specialistische bijstandseenheid voor
met name het zoeken en bevrijden van mensen die ingesloten of bedolven zijn. Het team is zowel in het
binnen- als buitenland inzetbaar. Vanuit de Brandweer Hollands Midden wordt één reddingsgroep en enkele
specialistische functies geleverd.
32	Het Regionaal repressief dekkingsplan geeft inzicht in de situatie op het moment van onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de basisbrandweerzorg: de normtijden, de te realiseren opkomsttijden, de beschikbaarheid van personeel en de eventuele overschrijdingen. Het dekkingsplan van Brandweer Hollands Midden
is vastgesteld in 2016.
33	De KazerneVolgordeTabel (KVT) bepaalt welke brandweereenheden in welke volgorde worden gealarmeerd,
zodat de eenheid die het snelste ter plaatse kan zijn ook als eerste wordt gealarmeerd. Dit is regio- en gemeentegrens onafhankelijk.
34	Binnen de basisbrandweerzorg geldt het principe ‘de burger heeft recht op de snelste hulp’. Dat betekent
dat bestuurlijke grenzen (gemeentegrenzen, regiogrenzen, landsgrenzen) alsook de door de meldkamer
toegekende prioriteit (1, 2 of 3) in beginsel geen (beperkende) rol spelen bij de bepaling van de eerste inzet
alsmede de opschaling voor brandweervoertuigen.
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Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is het instellen en in stand houden van de brandweer
een taak van de veiligheidsregio. Tot de taken van de brandweer in onze regio behoren:
• het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
•	het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij
brand;
• het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
• het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
• het waarschuwen van de bevolking;
• het bestrijden van waterongevallen;
•	het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie,
brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met
gevaarlijke stoffen;
• het uitvoeren van taken bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en
de crisisbeheersing;
• het uitvoeren van het landelijke Specialisme Technische Hulpverlening (STH)30 (tevens
uitvoeren landelijke coördinatie);
• afhijsen patiënten;
• deelname aan USAR.NL31.

11.2 Wat hebben wij bereikt

Met alle buurregio’s werken wij inmiddels met operationele grenzen. Hierdoor zijn gemeentelijke en regionale grenzen niet meer bepalend voor de inzet van de brandweer.
De burger krijgt de snelste brandweerzorg, uit de eigen regio of uit de buurregio.
Wij hebben, samen met de gemeenten en drinkwaterleidingbedrijven, een nieuw toekomstbestendig bluswatervoorzieningsconcept vastgesteld.
Om in de toekomst voldoende brandweermensen te kunnen werven, hebben wij besloten tot de doorontwikkeling van de jeugdbrandweer als formeel onderdeel van de veiligheidsregio. Ook de werving van nieuwe brandweervrijwilligers is opnieuw opgezet.
De Brandweer First Responder taak is uitgebreid naar 28 kazernes, in goede samenwerking met Regionale Ambulance Voorziening (RAV).
Schoon en veilig werken (arbeidshygiëne) heeft een belangrijke impuls gekregen door
nieuwe werkprocedures en middelen. In september 2018 hebben wij een organisatieverandering (organisatieplan Samen verder) doorgevoerd om de brandweerzorgprocessen
dichter bij elkaar te brengen. Dit leidt tot meer synergie binnen brandweerzorg.

11.3 Waar staan wij voor
Wij kennen de (brand)risico’s in onze regio. Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als
onze hulp nodig is, dan gaan wij als de brandweer. Daarvoor staan wij 24 uur per dag
paraat met moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker personeel. Ons werk doen
wij in nauwe samenwerking met onze partners en burgers.
Wij doen dit op basis van onze vijf kernwaarden:
• Risicogericht: ons werk begint bij risico’s. Wij kennen daarom de risico’s in onze regio
en binnen ons korps. Wij duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen voor ons verdere
handelen.
• Moedig: ons werk vergt moed. Wij stellen daarom hoge eisen, zodat wij in elke situatie een goede afweging kunnen maken en daarvoor ook kunnen en durven staan.
Wij zijn integer en daadkrachtig in ons handelen.
• Vakbekwaam: ons werk vraagt om vakmanschap. Wij zorgen er daarom voor dat we
ons vak verstaan en dit onder alle omstandigheden kunnen uitoefenen. Wij zijn deskundig in ons handelen.
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In de achterliggende jaren hebben wij uitvoering gegeven aan het Korpsbeleidsplan
2016-2019 Brandweer Hollands Midden. Aan dit beleidsplan was een forse bezuinigingsopgave (van 16,6% oftewel € 6,2 miljoen) op de taak brandweerzorg gekoppeld. Deze
bezuiniging is gerealiseerd in de beleidsplanperiode, waarbij wij onze operationele slagkracht zo veel als mogelijk overeind hebben weten te houden. Het gevolg hiervan is wel
dat noodzakelijke investeringen en vernieuwingen niet of vertraagd zijn doorgevoerd en
dat hierop een grote inhaalslag noodzakelijk is in de komende beleidsplanperiode.

•

11.4 Wat gaan wij continueren
Wij staan altijd klaar voor acute hulpverlening aan burgers en voor dienstverlening
aan burgers die geen redelijk alternatief hebben voor het oplossen van hun probleem.
De paraatheid op orde houden van onze kazernes, het vakbekwaam houden van onze
brandweermannen en -vrouwen en het onderhoud van ons materiaal vergen ook in deze
beleidsplanperiode veel inzet. Vanuit een fijnmazig netwerk van 47 brandweerkazernes
(twee beroepskazernes, twee beroeps/vrijwilligers kazernes en 43 vrijwilligers kazernes)
staan 971 vrijwillige en 140 beroeps- brandweermannen en -vrouwen dag en nacht paraat.
Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2018 hebben we 6705 incidenten afgehandeld. Onze Brandweer First Responders zijn 206 keer uitgerukt. Voor hoogteassistentie van de ambulancedienst zijn wij 607 keer ingezet. In 49,4% van de meldingen zijn wij
binnen 9 minuten ter plaatse, gerekend vanaf het moment dat de burger 112 belt35.

11.5 Wat gaan wij verbeteren
Op basis van het Korpsbeleidsplan 2016-2019 hebben wij een aantal ontwikkelingen in
gang gezet die ook in de nieuwe beleidsplanperiode doorlopen. Zo zetten wij bijvoorbeeld de bovenregionale samenwerking tussen brandweerkorpsen en binnen Brandweer
Nederland voort.
Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben wij nieuwe afspraken gemaakt
over een toekomstbestendige bluswatervoorziening. De implementatie hiervan vindt de
komende jaren plaats, onder meer via een pilot met een combinatie van waterwagens en
watertransportsystemen.

35	De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de meldkamer (tijd tussen het aannemen
van de telefoon, het uitvragen van de noodzakelijke informatie en het alarmeren van de brandweer),
de uitruktijd van de brandweer (tijd tussen de alarmering door de meldkamer, het opkomen van de
brandweermensen en het vertrek van het brandweervoertuig uit de kazerne) en de rijtijd van de
brandweer (tijd tussen het vertrek van het brandweervoertuig uit de kazerne, het rijden en het ter
plaatse komen op het incidentadres). De negen-minuten norm is geen wettelijke norm. Wij blijven
werken aan het continue verbeteren van onze opkomsttijden.
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•

Bedrijfszeker: ons werk is riskant. Wij vragen daarom veel van onze mensen en ons
materieel. Wij moeten er staan en het moet het doen als het nodig is. Wij zijn betrouwbaar in onze afspraken.
Samenwerkend: ons werk kunnen we niet alleen. Wij zoeken daarom partners binnen
en buiten ons korps en gebruiken hun kennis en kunde om onze gezamenlijke doelen
te realiseren. Wij zijn behulpzaam naar onze burgers en onze partners.

De verwachting is dat in de komende beleidsperiode wij onze nieuwe kazerne Leiden
Noord in gebruik nemen. Dat is ook het moment dat de kazernes Oegstgeest en Leiderdorp gaan sluiten. De kazerne Leiden Noord wordt een hybride kazerne waar ook de
vrijwilligers van Oegstgeest en Leiderdorp een bijdrage kunnen leveren aan de brandweerzorg.
De betere samenwerking en taakverdeling tussen de centrale organisatie en de lokale
kazernes zorgt voor een effectief ondersteunde kazerne (zelfstandige kazerne). Centraal
wat moet, lokaal wat kan.

11.6 Wat gaan wij oppakken
Binnen Brandweerzorg zijn diverse ontwikkelingen waarop wij onze positie en richting
opnieuw willen formuleren, in het belang van een goede taakvoering. Hierop is goede
afstemming met de gemeenten en onze partners noodzakelijk.
Een aantal andere ontwikkelingen raakt het gehele takenpakket van de veiligheidsregio
en worden gezamenlijk opgepakt. In de hoofdstukken 6 en 8 (onderdeel crisisbeheersing) hebben we hierop al richting en positie gekozen. Ook vanuit brandweerzorg wordt
hierin een bijdrage geleverd.
De specifieke aanvullingen hierop voor de taak Brandweerzorg staan hieronder beschreven.

11.6.1 Wij werken met paraatheid op maat
Het vertrouwen in de brandweer is groot, omdat we er altijd zijn voor de burger in nood.
Dat blijven we ook doen. Wel zien wij dat dit met de huidige (standaard) werkwijzen
steeds moeilijker wordt. Zo kunnen wij, om verschillende redenen, met name overdag
steeds minder rekenen op de inzet van voldoende vrijwilligers. De veranderde risico’s in
de samenleving betekenen dat wij onze wijze van inzet moeten aanpassen. Dit vraagt
ook om een flexibelere vorm van paraatheid van onze mensen, materieel en de organisatie hiervan. We noemen dit paraatheid op maat.
De consequenties van de uitkomsten van het onderzoek naar
de rechtspositie van brandweervrijwilligers en de invoering van
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de
organisatie en de uitvoering van brandweerzorg in onze regio
zijn op dit moment nog niet bekend. Deze kunnen van grote
invloed zijn op onze brandweerorganisatie, zowel in organisatorisch als in financieel opzicht.
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De ingezette versterking van ons vakbekwaamheidsprogramma leidt trapsgewijs tot
een programma dat beter aansluit bij onze oefenbehoefte. Wij blijven werken aan het
verbeteren van de arbeidshygiëne, door onder meer de aanschaf van nieuwe bluspakken
en helmen. In de afgelopen jaren zijn wij terughoudend geweest met onze materieelvervangingen. Gelet op de staat van ons materieel zijn wij gestart met een grote inhaalslag
voor de noodzakelijke aanschaf van modern en bedrijfszeker materieel.

Het is ons doel om de paraatheid op maat te organiseren.

Wij hebben een robuuste organisatie, waarin maatregelen zijn genomen om in het geval
van verstoringen onze brandweerzorg zo goed mogelijk te kunnen blijven leveren.

11.6.2 Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen
Brandweerzorg is tot nu toe met name gericht op de repressieve taakuitvoering. Hierin
verstaan wij ons vak en dat blijven wij ook doen. Maar wij geloven ook dat voorkomen
beter is dan bestrijden. Zowel voorkomen als bestrijden bepalen ons maatschappelijk
rendement als veiligheidsregio.
Onze kennis en ervaring is noodzakelijk in de andere delen van de veiligheidsketen,
met name binnen risicobeheersing. Omgekeerd geldt dit ook. Kennis en ervaringen van
collega’s en partners in andere delen van de veiligheidsketen, met name binnen risicobeheersing, versterken ons repressief optreden. Door veranderende en nieuwe risico’s
wordt dit nog belangrijker. Samenhang en samenwerking binnen de veiligheidsketen
dient dan ook versterkt te worden, ook door de inbreng vanuit brandweerzorg.
Het is ons doel om de inbreng vanuit brandweerzorg in de veiligheidsketen te vergroten.
Hierin slagen wij als wij onze repressieve kennis en ervaring
structureel weten in te brengen binnen met name risicobeheersing. Hiermee versterken wij de samenhang binnen en de
slagkracht van de gehele veiligheidsketen. Andersom geldt dat
de kennis en ervaring van risicobeheersing geborgd wordt binnen onze operationele voorbereiding.
Binnen en vanuit de netwerkende veiligheidsregio is brandweerzorg een netwerkpartner.
Onze mensen zetten zich, binnen het programma (Brand)Veilig
Leven, in voor ons gezamenlijk doel om de zelfredzaamheid
van burgers te vergroten.

36	Hierbij wordt een verdeling gemaakt van het verzorgingsgebied van de brandweer in drie risicogebieden, waarvoor een bepaalde range van opkomsttijden geldt. Nu is dit nog op basis van objecten. Het
doel is om hiermee te komen tot meer realistische wettelijke opkomsttijden voor de brandweer.
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Hierin slagen wij als wij meer inzicht hebben in de specifieke risico’s in onze regio voor
brandweerzorg (brand, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
en waterongevallen) en op basis hiervan de paraatheid van onze mensen en materieel
(flexibel) organiseren. Hierbij werken wij met de nieuwe (landelijke) gebiedsgebonden
opkomsttijden.36
Op basis van dit inzicht hebben wij flexibele inzetvoorstellen (uitruk op maat), waarmee
de wijze van inzet van de brandweer aansluit bij de ingewikkeldheid/zwaarte van de klus
die geklaard moet worden.

11.6.3 Wij staan in de (lokale) gemeenschap

Maatschappelijke ontwikkelingen en ook de regionalisering van de brandweer hebben
de kracht van deze verbondenheid verdund. Tegelijkertijd zien wij door andere maatschappelijke ontwikkelingen, en ook onze blijvende behoefte aan brandweervrijwilligers,
de behoefte aan een herwaardering van de rol van de brandweer in de (lokale) gemeenschap. Juist omdat de brandweer zoveel meer kan betekenen dan alleen het blussen van
branden.
Het is ons doel om in de (lokale) gemeenschap te staan.
Hierin slagen wij als wij de huidige hulpverlening continueren, en ons tegelijkertijd ook
op andere manieren in zetten voor de (lokale) gemeenschap. Hieronder valt onder meer
het ondersteunen van het versterken van de zelfredzaamheid van burgers en de waakzaamheid voor verminderd zelfredzamen in de (lokale) gemeenschap (in samenwerking
met (Brand) Veilig Leven). Het initiatief kan hiervoor ook komen vanuit of namens de
(lokale) gemeenschap. Ook hiervoor staan wij paraat.
Onze brandweerkazernes vervullen een gemeenschappelijke functie en staan ook open
voor activiteiten die in het verlengde liggen van onze inzet voor de (lokale) gemeenschap.
Wij zijn in staat om voldoende brandweervrijwilligers te werven en te behouden, die
zich in willen zetten voor hun (lokale) gemeenschap. Al dan niet op basis van taakdifferentiatie (en -opleiding). Dit kan al op jonge leeftijd beginnen bij de jeugdbrandweer.
Wij realiseren ons dat wij hierbij soms andere dingen vragen van onze brandweervrijwilligers en het is geen one size fits all. Juist om deze hernieuwde positie in te nemen is het
belangrijk dat de kazerne hierin een eigen invulling kan geven (als onderdeel van de
zelfstandige kazerne).
In de jaarplannen van de veiligheidsregio, onderdeel brandweerzorg, geven wij concreet
aan op welke wijze wij invulling geven aan bovenstaande doelen, de (mate van) realisatie van deze doelen en de financiële middelen hiervoor.
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Onze brandweer staat midden in de (lokale) gemeenschap. Dit geldt zeker in onze
regio, met haar fijnmazige kazerneconfiguratie en de vele vrijwilligers. Dit is goed
voor een snelle hulpverlening en ook voor de benaderbaarheid en nabijheid van
de overheidshulpdienst Brandweer. Hiervoor ontvangen wij ook veel waardering.
Vanuit deze verbinding met de (lokale) gemeenschap werven wij onze vrijwillige
brandweermannen en -vrouwen.

12.	Onze doelen voor
bedrijfsvoering

12.1	Wij werken aan duurzaamheid van materieel,
materiaal en mensen
In het kader van duurzaamheid kijken wij naar onze gebouwen, onze voertuigen, onze
materialen en het bijbehorende inkoop- en aanbestedingsbeleid. Waar mogelijk, gelet
op onze specifieke taakuitvoering en de budgettaire mogelijkheden, stappen wij bij
vervanging of renovatie over op duurzame varianten. In de tussenliggende tijd inventariseren wij welke andere mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan een
duurzame samenleving.
Wij hebben vakmensen in dienst en zonder hun betrokken en deskundige inzet is onze
taakuitvoering niet mogelijk. Daarom werken we ook aan hun duurzaamheid, zodat zij
nu en in de toekomst gezond, veilig, gemotiveerd, competent en productief hun werk
kunnen doen. Van onze medewerkers verwachten wij vitaliteit, vakbekwaamheid, integriteit en motivatie.
En om er zeker van te zijn dat iedereen ons goed begrijpt: agressie en geweld, zowel
fysiek als verbaal, richting onze medewerkers krijgt bij ons altijd een vervolg.

37	Om een beeld te geven van de omvang van de veiligheidsregio:
- veiligheidsregio: 370,51 fte (incl. brandweerzorg (233,75 fte), risico- en crisisbeheersing (70,55 fte),
bedrijfsvoering (54,59 fte), bevolkingszorg (3,56 fte) en staf (11,62 fte)) en 987 brandweervrijwilligers
- GHOR: 12 fte
- meldkamer: 14 fte
- 47 brandweerkazernes (waarvan 12 in eigendom; de rest wordt gehuurd van gemeenten)
- 268 voer- en vaartuigen
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De uitvoering van onze wettelijke taken als veiligheidsregio kan
niet zonder de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze
doelen in dit beleidsplan. Een aantal ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering is ondersteunend aan c.q. randvoorwaardelijk voor
de uitvoering van dit beleidsplan. Gelet op de veiligheidsregiotaakuitvoering door verschillende organisaties, is deze paragraaf
alleen van toepassing op de organisatie en medewerkers van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden37.

12.2 Wij werken aan een presterende organisatie
Woorden omzetten in daden. Van beleid naar uitvoering; en weer terug. Wij versterken
ons proces- en projectmatig werken, zodat wij slagvaardig en transparant zijn in het
uitvoeren van onze taken en dit beleidsplan.

12.3 Wij werken aan een wendbare organisatie
Onze organisatie, werkwijzen en middelen moeten zich steeds vaker en sneller aanpassen aan veranderende omstandigheden en verwachtingen. Dit betekent dat wij in staat
moeten zijn om hierop snel en flexibel in te kunnen spelen. Het stelt extra eisen aan
inzicht in en anticipatie(mogelijkheden) op mogelijke veranderingen in onze organisatie,
werkwijzen en middelen.
Hiervoor ontwikkelen wij een aantal strategische visies en planningen op het gebied van
personeelscapaciteit ten behoeve brandweerzorg, huisvesting, informatievoorziening,
arbeidsveiligheid en mobiliteit.
Wij werken aan een verdere digitalisering van onze werkprocessen, waarbij wij niet alleen om redenen van bedrijfsvoering maar zeker ook als crisisorganisatie, ons bewust zijn
van het belang van continuïteit van onze systemen.
Eventueel noodzakelijke wijzigingen in de organisatiestructuur voeren wij gericht uit, in
afstemming met de medezeggenschap.
In de jaarplannen van de veiligheidsregio, onderdeel Bedrijfsvoering, geven wij concreet
aan op welke wijze wij invulling geven aan bovenstaande doelen, de (mate van) realisatie van deze doelen en de financiële middelen hiervoor.
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Wij zijn een lerende organisatie. Wij luisteren naar onze omgeving en leren van eventuele fouten. Dit doen wij niet alleen door het borgen van de evaluatiefunctie en het
opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, maar ook door leren te stimuleren, kennis te
ontwikkelen, te delen en toe te passen. Om een presterende organisatie te zijn binnen
een veranderende en complexere omgeving is het belangrijk dat wij ons kennis- en
expertiseniveau bij de tijd houden en onze advieskracht versterken. Hiervoor investeren
wij zin onze medewerkers en in middelen die hen hierbij helpen.

13. Wat gaat het kosten
De financiering van de uitvoering van de taken van de veiligheidsregio vindt op verschillende wijzen plaats.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2020 was de gemeentelijke bijdrage aan
veiligheidsregio circa € 3,9 miljoen lager dan de Cebeon-norm. Gemeenten ontvangen uit
het Gemeentefonds dus meer dan dat zij afdragen aan de veiligheidsregio. De Cebeonnorm wordt dan ook beschouwd als een plafond voor de uitgaven van de veiligheidsregio. Daarnaast wordt de Cebeon-norm ook gehanteerd als kostenverdeelsleutel tussen
gemeenten. Het toekomstige gebruik van de Cebeon-norm als financieringssystematiek
wordt in deze beleidsplanperiode nader beschouwd.
Voor de crisisbeheersingstaak ontvangt de veiligheidsregio ook nog een bijdrage van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).
Deze uitkering wordt met de invoering van de LMS in 2020 verlaagd, als bijdrage van de
gemeenten aan de LMS.
Voor de financiering van GHOR betalen de gemeente een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG).
De uitvoering van de taak GHOR is organisatorisch (personeel en bedrijfsvoering) belegd bij de RDOG. Tussen de besturen van de veiligheidsregio en de RDOG zijn hierover
afspraken gemaakt. Het bestuur van de RDOG stelt de GHOR-begroting en jaarstukken
vast na ons (positief) advies.
Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan is als financieel kader meegegeven, dat het
beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de veiligheidsregio en GHOR. Dit is voor ons dan ook het uitgangspunt, maar dit kan alleen met
een waardevaste programmabegroting op basis van een realistische indexering van
loonkosten en prijsontwikkelingen. Om dit te bereiken is de systematiek van nacalculatie
noodzakelijk, waarbij de Cebeon-norm als financieel plafond gehanteerd blijft worden.
Naar verwachting zullen de lonenkosten (op basis van de Cao-afspraken en stijgende
pensioenpremies) en de prijsontwikkelingen in de beleidsplanperiode (flink) toenemen.
Nieuwe beleidsontwikkelingen zullen door ons zoveel als mogelijk worden gerealiseerd
volgens het principe van ‘nieuw voor oud’. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als
gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, informeren wij de gemeenten
hierover tijdig en treden over de consequenties hiervan altijd in overleg met
de gemeenten.
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Het grootste deel van de kosten voor de taakuitvoering van de veiligheidsregio wordt
betaald door de gemeenten, via hun bijdrage aan de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de taken Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg en Brandweerzorg. De bijdrage aan
Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing is gebaseerd op de zogeheten Cebeonnorm (conform bestuurlijke afspraak). Dit is het referentiebudget dat gemeenten via het
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak. De gemeentelijke
bijdrage aan de overige taken is gebaseerd op een bedrag per inwoner.

Uit de programmabegroting 2020 komt de volgende meerjarenraming 2021-2023
(exclusief realistische indexering):

Meerjarenraming
2021-2023 uit
programmabegroting 2020

Programma’s en totaal VRHM
% Aandeel Brandweer en Inwoners per Meldkamer
gemeenten Crisisbeheersing 01-01-2018
BrW HM

Gemeente
Alphen aan den Rijn

Oranje
kolom

Totaal
VRHM

GHOR

12,8%

6.246.490

109.682

119.157

84.295

6.449.942

286.000

Bodergraven-Reeuwijk

4,4%

2.139.877

33.948

36.920

26.108

2.202.906

89.000

Gouda

9,3%

4.505.380

72.700

78.195

55.532

4.639.107

190.000

Hillegom

2,4%

1.159.972

21.812

23.083

16.498

1.199.553

57.000

Kaag en Braassem

3,3%

1.678.327

26.625

28.809

20.412

1.727.547

70.000

Katwijk

7,1%

3.386.473

64.956

70.621

49.945

3.507.039

170.000

Krimpenerwaard

6,6%

3.232.211

55.644

60.360

42.725

3.335.296

145.000

20,2%

9.857.772

124.306

135.444

95.708 10.088.923

324.000

Leiderdorp

3,1%

1.612.718

27.197

29.763

20.996

1.663.477

71.000

Lisse

2,8%

1.381.903

22.746

24.944

17.582

1.424.429

59.000

Nieuwkoop

3,2%

1.524.604

28.269

30.429

21.604

1.576.638

74.000

Noordwijk

5,6%

2.847.387

42.661

46.029

32.650

2.926.065

111.000

Oegstgeest

2,7%

1.281.902

23.887

25.750

18.271

1.325.924

62.000

Teylingen

4,0%

1.912.605

36.584

39.324

27.935

1.979.864

96.000

Voorschoten

2,7%

1.319.363

25.453

27.723

19.593

1.366.679

66.000

Waddinxveen

3,7%

1.453.953

27.578

28.443

20.538

1.502.934

72.000

Zoeterwoude

1,4%

643.369

8.430

9.151

6.475

658.995

22.000

Zuidplas

4,7%

2.299.343

41.882

45.284

32.094

2.376.721

109.000

100,0%

48.483.650

794.360

859.429

608.959 49.952.037

2.073.000

Leiden

Totaal Hollands Midden
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De nieuw vast te stellen Nota Risicomanagement en het weerstandsvermogen (2017)
en Risicoanalyse GHOR Hollands Midden (2017) zal c.q. zijn van toepassing zijn op dit
beleidsplan. De belangrijkste financiële risico’s op dit moment zijn de mogelijke veranderende rechtspositie voor brandweervrijwilligers (Wnra) en de ontwikkelingen op de
meldkamer (overgang centralisten na komst LMS en borging CaCo-rol).

Voor incidentele kosten in het kader van de uitvoering van het beleidsplan beschikken
wij over een beperkte bestemmingsreserve.
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In de nieuwe planning- en control cyclus wordt op basis van toenemende kostentransparantie, inzicht gegeven in de (meerjaren) relatie tussen taken, uitvoering, beleid en
kosten. Gelet op het tijdspad van de planning en control-cyclus heeft de programmabegroting (gereed maart), op basis van het beleidsplan, een meer financiële focus hebben.
Het jaarplan (gereed december) heeft, op basis van de programmabegroting en het
beleidsplan, een meer (concrete) beleidsmatige focus. Hierbij wordt, ondanks de verschillende tijdspaden, de samenhang tussen uitvoering/beleid en financiën bewaakt en
inzichtelijk gemaakt.

4.2 bijlage

Reactiematrix gemeenteraden, overige crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s op concept - Regionaal Beleidsplan
2020-2023 VRHM d.d. 11 september 2019
Voorafgaand aan de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio
met de gemeenteraad over het ontwerp – Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wet veiligheidsregio’s).
In alle gemeenten heeft de burgemeester overleg gevoerd met de gemeenteraad. Alle gemeenteraden “stemmen in” met het Regionaal Beleidsplan.
Ook de overige crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s hebben positief gereageerd op het Regionaal Beleidsplan.
Gemeente

Inhoudelijke reactie/opmerking

Voorstel verwerking

1

Alphen aan den
Rijn

Ingestemd.
Geen.

Geen.

2

BodegravenReeuwijk

Ingestemd.

De VRHM werkt op diverse dossiers samen met
omliggende veiligheidsregio’s (Den Haag, Rotterdam,
Zuid-Holland Zuid, Kennemerland, Utrecht). Voorbeelden
hiervan zijn energietransitie, cyber, evenementenbeleid,
het Opleiden-Trainen-Oefenen-programma van
hulpdiensten en de gezamenlijke crisisorganisatie, de
meldkamer en de inzet van tankautospuiten bij incidenten
in omliggende veiligheidsregio’s. De politie en de
waterschappen zijn vaste partners bij de voorbereiding op
en tijdens inzetten. Met beide partners is deze
samenwerking bekrachtigd in een convenant. In het

De burgemeester heeft met de gemeenteraad gesproken
over het concept-beleidsplan. De gemeenteraad vraagt bij
de uitvoering aandacht voor bovenregionale afstemming
en de samenwerking met de politie en waterschappen.
Graag zien zij dat bij de uitvoering gestreefd wordt naar
toetsbare doelstellingen en dat aan het eind van de
beleidsperiode hier een deugdelijke reflectie op wordt
gegeven.

jaarplan 2020 is verkenning van bovenregionale
samenwerking (GRIP 5) als actiepunt opgenomen.
In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en
afzonderlijke doelen per taak geformuleerd (‘wat’). De
concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via het
jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd.
Drie keer per jaar rapporteert de veiligheidsregio aan het
bestuur over de voortgang van de uitvoering van het
jaarplan. Via het gezamenlijke doel van het beleidsplan
‘Wij vergroten het inzicht in ons presteren’ werken we aan
het meer en overzichtelijker inzicht geven in de
operationele prestaties en resultaten, de duiding ervan en
de bijbehorende financiële kosten. Vergt geen aanpassing
beleidsplan.
3

Gouda

Ingestemd.
De gemeenteraad geeft de volgende zienswijzen mee:
a. Advies om bij de hernieuwing van het dekkingsplan van
de hulpdiensten naar de huidige kazerneconfiguratie te
kijken en daarbij rekening te houden met de kwetsbare
indeling en bebouwing van de historische binnenstad van
Gouda.
b. Het verzoek om inzicht te geven in de doelmatigheid
van haar organisatie, in de zin van kostenefficiëntie. De
Groene Hart Rekenkamer heeft in haar recente rapport
over het veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda
aanbevelingen gedaan over dit onderwerp. De
gemeenteraad zou dit graag ook toegepast zien op de
veiligheidsregio.
De gemeenteraad wijst erop dat verdere verhogingen van
de inwonersbijdrage niet aan de orde zijn, gezien de

De besluitvorming over het nieuwe dekkingsplan (op basis
van het nieuwe landelijke format van gebiedsgerichte
opkomsttijden) is voorzien voor het einde van dit jaar.
De VRHM heeft als beleidsdoel voor de komende jaren
om transparant te presteren. We hebben het rapport
opgevraagd en nemen graag kennis van de gedane
aanbevelingen en de mogelijke toepasbaarheid ervan.
Vergt geen aanpassing beleidsplan.
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uitkomsten van de overleggen in 2019 tussen de
veiligheidsregio en de werkgroep financiële kaderstelling.
4

Hillegom

5

Kaag en
Braassem

6

Katwijk

7

Krimpenerwaard

8

Leiden

9

Leiderdorp

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.

Geen.

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.

Geen.

De gemeenteraad wil graag nog eens uiteengezet krijgen
welke ambities de VRHM heeft, daar waar het gaat om het
behoud van de vrijwilligers.
10

Lisse

11

Nieuwkoop

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
‘Bij de jaarlijkse budgettering van de veiligheidsregio
moeten de adviezen van de werkgroep financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen worden
gevolgd en dat lastentoename niet automatisch hoeft te
leiden tot een extra financiële claim bij de aangesloten
gemeenten. Tot een lastentoename kan alleen na
zorgvuldige en gemotiveerde afweging, ten opzichte van
mogelijke alternatieven, worden besloten’.

Geen.

Geen.
Geen.
Op basis van de doelen zoals genoemd in het beleidsplan
gaan we graag in gesprek met de gemeenteraad. Vergt
geen aanpassing beleidsplan.

Geen.
Voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming
2022-2024 zijn bepalend: ‘de bestuurlijke uitgangspunten
‘Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf
2019 (AB 31 maart 2016)’ en ‘de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de
begrotingen 2021’.
Bij het opstellen van het nieuwe regionaal beleidsplan
VRHM 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader
meegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de
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12

Noordwijk

13

Oegstgeest

14

Teylingen

15

Voorschoten

16

Waddinxveen

Verzoek is om de tekst van het concept regionaal
beleidsplan in die manier aan te vullen. Instemming met
de rest van het concept regionaal beleidsplan.

bestaande begrotingen van de Veiligheidsregio en de
GHOR. Aan de VHRM de opdracht om volgens het
principe van ‘nieuw voor oud’ noodzakelijke
beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk te realiseren.
Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van
autonome of exogene ontwikkelingen, informeert de
VRHM tijdig het bestuur hierover en treedt over de
consequenties hiervan altijd in overleg met het bestuur.
Vergt geen aanpassing beleidsplan.

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.

Geen.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om scherp te blijven
op de wettelijke taken en mogelijk extra taken en dit
onderscheid duidelijk zichtbaar te houden en daarin ook
bewuste (bestuurlijke) keuzes te maken.
17

Zoeterwoude

18

Zuidplas

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.

Geen.
Geen.
Geen.
In het beleidsplan zijn de niet-wettelijke taken apart
benoemd. Voorstellen over het uitvoeren van nietwettelijke taken door de veiligheidsregio worden, zoals
gebruikelijk, ter bespreking en besluitvorming voorgelegd
in de vergaderingen van het bestuur van de
veiligheidsregio. Vergt geen aanpassing beleidsplan.
Geen.
Geen.

Reacties Crisispartners
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19

Veiligheidsregio
Kennemerland

De VRK gaat graag de samenwerking aan bij de
uitwerking van de ambities op de thema’s cybersecurity,
continuiteit van de samenleving en de ontwikkelingen
binnnen risicobeheersing en crisisbeheersing.

De noodzaak tot samenwerken, ook op inter/bovenregionaal verband, is een ambitie waar de VRHM
de komende jaren vol op inzet. ‘Van nature’ werken we
veel samen met de regio Den Haag/Haaglanden en
West4. We breiden deze samenwerking graag uit richting
de Veiligheidsregio Kennemerland. Vergt geen
aanpassing beleidsplan.
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Veiligheidsregio
RotterdamRijnmond

De VRR herkent zich in de heldere en concrete doelen en
in de focus van het concept-beleidsplan. Ook de VRR ziet
nieuwe risico’s en ontwikkelingen die vragen om een
gedegen voorbereiding op nieuwe vormen van crises. De
VRR continueert met veel plezier de samenwerking.

Geen.
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Veiligheidsregio
Utrecht

De VRU herkent zich in en heeft vergelijkbare uitdagingen.
Ze adviseren om een oefenbeleidsplan en de voor de
brandweer geldende opkomsttijden (art. 14 Wvr)
transparant in het regionaal beleidsplan terug te laten
komen.

De VRHM kiest ervoor om de thema’s op hoofdlijnen te
benoemen in het concept-regionaal beleidsplan en de
concrete uitwerking hiervan in een seperaat traject door
het bestuur te laten vaststellen. Deze werkwijze is
afgestemd met en goedgekeurd door de Inspectie Justitie
& Veiligheid. Vergt geen aanpassing beleidsplan.
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Veiligheidsregio
Zuid Holland Zuid

De VRZHZ heeft herkenbare doelstellingen voor
bedrijfsvoering, crisisbeheersing, bevolkingszorg en
GHOR. Vanuit hun perspectief willen ze het volgende met
ons delen:
a. Ze adviseren om het aantal gemeentelijke
crisisfunctionarissen (1500) terug te brengen vanwege de
OTO-uitdagingen. In de VRZHZ zijn 480 medewerkers
actief voor Bevolkingszorg.
b. Ze trekken graag met ons op in onze ontwikkeling van
het moderniseren van onze crisisorganisatie en het
versterken van het informatiemanagement.

De VRHM herkent de uitdaging om het aantal
gemeentelijke crisisfunctionarissen geoefend te houden
en heeft als doel in het beleidsplan opgenomen te werken
aan een meer slagvaardige gemeentelijke
crisisorganisatie. VRHM werkt in West4 verband samen
met VRZHZ en zal in dit verband de ontwikkelingen delen
met andere veiligheidsregio’s. VRHM is ook aangehaakt
bij West5 voor het onderwerp industriele veiligheid. We
sluiten graag aan bij het initiatief vanuit Haaglanden en
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c. Ze adviseren goed aangehaakt te blijven bij de
landelijke ontwikkelingen.
Verder wordt aandacht gevraagd voor het (on)gevraagd
adviseren op brandveiligheid en/of omgevingsrecht bij
initiatieven in het grensgebied van VRHM en VRZHZ die
grensoverschrijdende risico’s/effect hebben op de fysieke
leefomgeving. En wijzen daarbij op het initiatief vanuit
Haaglanden waarbij de niet-wettelijke taken limitief
benoemd zijn en gedeeld in het kader van het West5overleg.

passen paragraaf 3.2, pagina 10 uit het beleidsplan als
volgt aan:
Naast bovenstaande wettelijke taken voeren wij een
aantal niet-wettelijke taken uit. Wij adviseren gevraagd en
ongevraagd over de risico’s en effecten op de fysieke
leefomgeving in onze regio. En wij adviseren bij

regiogrens overschrijdende risico’s en effecten, in
samenwerking met onze buurregio’s. Hiermee bereiken
wij dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in
bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en
ruimtelijke ontwikkeling. Dit doen wij onder meer op het
gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het
(nieuwe) omgevingsrecht…. Ook hierin zijn we samen
sterk.

Agendapunt 4.2 bijlage AB VRHM 20 februari 2020
Pagina 6

5.

1. Samenvatting voorstel
De Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021 vormen de basis voor de nog op te stellen Begroting VRHM
2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024). De Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021 worden vastgesteld
in het Algemeen Bestuur van 20 februari 2020. De (Ontwerp)begroting VRHM 2021 wordt geagendeerd
voor het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2020 en het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020.
Het beleidskader voor 2021 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid
in samenhang’. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en
crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de
beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de
ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en
samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en
afzonderlijke doelen per taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via
het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus
en het resultaatgericht werken versterkt. Definitieve vaststelling van het Regionaal Beleidsplan VRHM
2020-2023 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 20 februari 2020. Voorafgaand aan de vaststelling
van het beleidsplan hebben de burgemeesters van de gemeenten in Hollands Midden met hun
gemeenteraden overleg gevoerd over het ontwerpbeleidsplan.
Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor 2021 wordt gevormd door de Financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld
door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder
Michiel Bunnik (Gouda).
1. De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80% voor
netto materieel.
2. De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28%.
Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,05% t.o.v.
2020.
In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt
de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle regelingen te
zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt berekend, de
bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan adviseren om
af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de
huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.
In de bestuurlijke besluitvorming van de Programmabegrotingen 2019 en 2020 is reeds besloten in de
gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 rekening te houden met verhoging van de bijdragen als gevolg van
de exogene ontwikkeling van het wegvallen van de Openbaar Meldsysteem (OMS)-inkomsten
(€ 350.000). Daarnaast is in 2019 besloten tot een structurele compensatie van de reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021 (€ 844.000 in 2020), conform voorstel
FKGR en bestuurlijke delegatie VRHM. De kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis zal vanaf 2021

worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf 2021 worden opgenomen in de
gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.

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

Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2021
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

Ernst Breider
Concerncontroller
20 februari 2020

5.

Bijlage(n):

1

C. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
Ontwerpbegroting 2021
VRHM

Status:

Besluitvormend

Datum:

DB 26 maart 2020

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit als volgt de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021 vast te stellen:
1. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor
de periode 2021-2024 initieel vast te stellen op € 51.217.394. Daarbij is rekening gehouden met:
a. de indexering voor 2021 van 3,05% positief t.o.v. 2020 conform het voorstel Financiële
kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2021
gemeenschappelijke regelingen;
b. een bedrag van € 606.000 voor autonome- en exogene ontwikkelingen zoals toegelicht onder C,
Gemeentelijke bijdragen aan autonome- en exogene ontwikkelingen in 2021;
c. beëindiging van de kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis (-/- € 193.000). De bijdrage hiervoor
zal vanaf 2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.
2. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting voor het programma GHOR (onderdeel van de
begroting RDOG Hollands Midden) een index van 3,50% positief t.o.v. 2020 toe te passen en dit
besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden het bestuur RDOG Hollands
Midden.
3. Het in de Ontwerpbegroting VRHM 2021 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van
dit voorstel.
4. De (Programma)begrotingen VRHM vanaf 2021 niet meer te baseren op de programma’s Brandweer
en Crisisbeheersing, Meldkamer Brandweer Hollands Midden en Oranje Kolom, maar, conform de
taken in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 op één begroting Fysieke Veiligheid VRHM met
daarbinnen het onderscheid, zowel beleidsmatig als financieel, van de taken meldkamer,
brandweerzorg, GHOR (extracomptabel), risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg.
5. De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021.

4. Toelichting op het besluit
In deze beslisnotitie zijn de begrotingsuitgangspunten voor de Begroting van de gemeenschappelijke
regeling VRHM voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 opgenomen.
A. Beleidskader VRHM 2021
De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar
aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving wordt in het regionaal
beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio in de periode 2020-2023. Voor het eerst zijn alle
(wettelijke) taken van de veiligheidsregio in samenhang vertaald in het beleidsplan. Gelet op de
netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de

2
Agendapunt 5. AB VRHM 20 februari 2020

veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners. Samenhang en samenwerking zijn
de uitgangspunten om de beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren en om zo te
werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio.
Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, brandweerzorg, GHOR,
risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd
die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit alle
organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd.
De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en positionering
van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele dagelijkse werk. Als
veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staat de organisatie altijd paraat om de burger in nood te
helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie de veiligheidsregio is en wat zij doen.
De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het
jaarplan geeft de veiligheidsregio aan welke activiteiten zij gaan doen om deze doelen te realiseren.
Hierover blijft de veiligheidsregio in gesprek met het bestuur, de medewerkers, de gemeenten, burgers,
bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor veiligheid!
Voor de periode 2020 – 2023 zijn de doelen:
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
- De VRHM kent en duidt de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertaalt deze naar maatregelen
voor de hele veiligheidsketen.
- De VRHM maakt burgers meer zelfredzaam en richt zich op risicogroepen.
- De VRHM heeft competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- De VRHM maakt meer en slimmer gebruik van informatie.
- De VRHM vergroot het inzicht in haar presteren.
- De VRHM kent haar partners (partnerprofiel).
- De VRHM werkt met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Doelen voor de meldkamer
- De VRHM heeft een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de Landelijke
Meldkamer Samenwerking (LMS).
- De meldkamer is van en voor de veiligheidsregio/brandweer.
Doelen voor brandweerzorg
- De VRHM werkt met paraatheid op maat.
- De VRHM vergroot haar inbreng in de veiligheidsketen.
- De VRHM staat in de (lokale) gemeenschap.
Doelen voor GHOR
- De VRHM vernieuwt de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.
Doelen voor risico- en crisisbeheersing
- De VRHM versterkt het risicomanagement.
- De VRHM moderniseert de crisisorganisatie.

Doelen voor bevolkingszorg
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-

De VRHM werkt aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
De VRHM is het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.

Doelen voor bedrijfsvoering
- De VRHM werkt aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
- De VRHM werkt aan een presterende organisatie.
- De VRHM werkt aan een wendbare organisatie.
B. Financieel kader VRHM 2021
Voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB
31 maart 2016, Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke
bijdragen vanaf 2019) bepalend (zie paragraaf B1 onderstaand). Daarnaast zijn de afspraken in de
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2021
uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling (zie paragraaf B2 onderstaand).
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 werd
jaarlijks geïndexeerd. Dit is de Cebeon-norm gaan heten. Het gebruik van deze systematiek leverde 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 Cebeonnorm en de routekaart-Cebeon voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en met 2018.
Naast de grote (financiële) inspanning voor het realiseren van de bezuinigingsopgave binnen de
routekaart-Cebeon, is de VRHM/brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting en
ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage aan de (strategische) agenda van het
Veiligheidsberaad en aan de uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeon-norm is
VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen zowel in
brandweerzorg als in de crisisbeheersingsorganisatie.
Maar de wereld van toen is niet meer de wereld van nu. Sinds 2011 zijn nieuwe (autonome-en exogene)
kosten ontstaan binnen de VRHM en de brandweer, waarmee in de Cebeon-norm uit 2009 nog geen
rekening was gehouden. De brandweer heeft deze kosten deels kunnen opvangen binnen de reguliere
begroting, maar deels konden deze kosten, gezien de omvang, niet structureel worden opgevangen
binnen de begroting, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van de brandweerzorg. Het ging hierbij
niet zozeer om beleidsintensiveringen, maar om een toename van de reële kosten als gevolg van
autonome- en exogene ontwikkelingen. Reële kosten waarmee bij de start van de nieuwe
brandweerorganisatie in 2011 nog geen rekening was gehouden en ook niet gehouden had kunnen
worden, en die ook niet opgevangen konden worden binnen de begrotingen die gebaseerd waren op de
Cebeon-norm uit 2009.
De stijging van het reële kostenniveau van de brandweer past echter nog steeds binnen de Cebeonnorm. Het plafond van deze norm wordt niet bereikt, omdat de huidige brandweerzorg nog steeds
uitgevoerd kan worden tegen een kostenniveau dat lager is dan de Cebeon-norm.
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B.1 Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016):
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 één
maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire
gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode
afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct
aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering
is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode
wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en
financiering autonome ontwikkelingen;
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande periode
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.
B.2 Financieel kader gemeenschappelijke regelingen
Met de ‘Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’ (FKGR) beschikken de gemeenten in de
regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke
regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling
voor de op te stellen begrotingen, aldus het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden
(voorzitter Michiel Bunnik, wethouder Gouda).
De kaderstelling voor 2021 is bij brief d.d. 28 oktober 2019 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van
de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:
1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de
publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
Voor arbeid:
• de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers (2021: 2,6%);
• conform het advies van de controllers van de gemeenschappelijke regelingen MiddenHolland wordt het stijgingspercentage voor de beloning werknemers verhoogd met 1,28%.
Voor materieel (inclusief investeringen):
• de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) (2021: 1,8%)
2. In deze systematiek ligt besloten, dat geen nacalculatie plaats zal vinden.
3. De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de
meerjarenraming 2020-2023. Deze taakstelling wordt alleen geëffectueerd bij een verwachte – in de
betreffende 4 – jaarsperiode – gemiddelde krimp van het Gemeentefonds van circa 2% per jaar of
meer. Bij een gemiddelde jaarlijkse krimp van het Gemeentefonds van circa 2% per jaar of meer
wordt een nieuwe algemene taakstelling voor de begroting (t) opgelegd ter grootte van het reële
krimppercentage van de Algemene uitkering in jaar (t). De taakstelling bedraagt voor de begroting
2021 0,00% ten opzichte van 2020.
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Opmerkingen van de VRHM op bovenstaande financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke
regelingen.
▪ Bij het opstellen van het nieuwe Regionale Beleidsplan VRHM 2020-2023 is door het bestuur als
financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande begrotingen
van de Veiligheidsregio en GHOR. Dit is voor de VRHM dan ook het uitgangspunt, waarbij het belang
van een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Het
toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM daarvoor een goed instrument. Aan
de VRHM de opdracht om volgens het principe van ‘nieuw voor oud’ noodzakelijke
beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk te realiseren. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als
gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, informeert de VRHM het bestuur hierover tijdig en
treedt over de consequenties hiervan altijd in overleg met het bestuur.
▪ Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen zouden moeten
worden omdat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de
materiële lasten in de begroting zijn: grondslag loonindex - loonvoet sector overheid en grondslag
materiele (prijs) index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau
Cebeon.
Conform Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2021 betekent dit voor de VHRM
een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,05% t.o.v. 2020.
aandeel
Index
WGFK in lasten VRHM 2021
beloning werknemers
2,60%
verhoging 2021
1,28%
tot beloning werknemers 3,88%
60%
2,33%
netto materieel
1,80%
40%
0,72%
Index VRHM 2021
3,05%

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG) betekent dit een (gewogen) indexering van de
gemeentelijke bijdragen van 3,5% t.o.v. 2020, gebaseerd op de verhouding die de RDOG hanteert van
82,1 % loon en 18,9% materieel. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting voor het
programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) voor de periode 2021-2024
bedraagt daarmee initieel € 2.188.000. In de vergadering van het AB RDOG van 25 maart 2020 worden
de uitgangspunten voor de begroting 2021 RDOG vastgesteld.
In de systematiek van de FKGR ligt (nog steeds) besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Wel
stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle
regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt
berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen kan
adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal
van 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.
B.3 Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen (in de praktijk)
In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk als volgt toegepast:
▪ Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
▪ Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden per jaar en niet per
beleidsplanperiode alleen toegekend na onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
▪ Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.

6
Agendapunt 5. AB VRHM 20 februari 2020

▪
▪

▪

▪

Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en Crisisbeheersing
(taken brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl. Veiligheidsbureau) vindt plaats
op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma’s Meldkamer Brandweer
Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis van
het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.

C. Gemeentelijke bijdragen aan autonome- en exogene ontwikkelingen in 2021
C.1 Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)
Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
advocaten, 2017) aangaande het Openbaar meldsysteem (OMS) luidde de conclusie dat er op langere
termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het OMS-stelsel
waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast werd de conclusie getrokken dat voor
de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft. Bovendien
is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio’s nu de regie voeren op het tot stand
komen van OMS.
Pels Rijcken stelde dat het scenario waarbij de markt wordt vrijgegeven, juridisch het meest zuiver en het
best te verdedigen is. Het is bij een dergelijke transitie van het OMS-stelsel van belang dat deze
zorgvuldig verloopt, zodat gebruikers te allen tijde gegarandeerd zijn van goede brandweerzorg. De
huidige OMS-gebruikers zijn immers afhankelijk van OMS voor het naleven van de verplichtingen op
grond van de bouwregelgeving. Tegelijkertijd mag het nieuwe OMS-stelsel voor veiligheidsregio’s niet
leiden tot nodeloze alarmeringen.
Veiligheidsregio Hollands Midden past, conform het landelijk juridisch advies, de strategie van
geleidelijkheid toe om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Daarbij
wordt met name rekening gehouden met niet alleen de juridische waarde van de huidige overeenkomst,
maar ook een zorgvuldige transitie naar een nieuw werkend en dekkend systeem gericht op de
continuïteit van de uitvoering van de (kern)taken.
Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een overeenkomst met Robert Bosch B.V. die eindigt op 31
december 2020. Veiligheidsregio Hollands Midden zegt deze overeenkomst tussentijds niet op en
continueert gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van de
toeslag meldkamervergoeding. Gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch
advies wordt de overeenkomst na 2020 niet verlengd en/of vernieuwd. Het jaar 2020 sluit ook aan op de
huidige (organisatorische en technologische) ontwikkelingen van de landelijke meldkamerorganisatie. Met
ingang van 2021 ontvangt VRHM geen abonnementsgelden meer, jaarlijks begroot op € 350.000.
Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft plaatsgevonden in het AB van 28 juni 2018.
C.2 Reële (loon)kostenontwikkelingen 2017-2019
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. Dit betekent dat op grond van deze afspraak de begroting 2021 wordt opgehoogd met
€ 256.000.
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 Cao-onderhandelingen
bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het structureel effect op
toekomstige begrotingen.

Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft conform plaatsgevonden in een (extra) DB van 18
april 2019 en het AB van 27 juni 2019.
Bovenvermelde autonome- en exogene ontwikkelingen (C1 en C2) leiden tot een verhoging van de
gemeentelijke bijdragen aan de VRHM in 2021 van € 606.0000.
D. Vergelijking met het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en
Rampenbestrijding
Septembercirculaire gemeentefonds 2019
De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de (relatieve) gemeentelijke
bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds
voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding.
In de financieringssystematiek wordt een korting van 5,6% toegepast op het objectieve budget in het
gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding. Deze korting is indertijd gebaseerd op een
regionale inventarisatie van de kosten van (met name) gemeentelijke rampenbestrijding. In onderstaande
tabel zijn alle uitkomsten gecorrigeerd met deze 5,6%.
In onderstaande tabel staan de uitkomsten van het objectieve budget voor de jaren 2019, 2020 en 2021
in het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2019. Op basis van de toegekende
indexeringspercentages voor 2020 en 2021 (excl. eenmalige verhoging) zijn deze berekend voor het
prijspeil in de betreffende jaren.

2019
x€

in %

2020
x€

Prijspeil
2020

2021
x€

Prijspeil
2021

8
Agendapunt 5. AB VRHM 20 februari 2020

1.000

Gemeenten
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 Hollands Midden

6.355 13,0%
2.168
4,4%
4.566
9,3%
1.175
2,4%
1.679
3,4%
3.490
7,1%
3.224
6,6%
10.027 20,4%
1.603
3,3%
1.368
2,8%
1.551
3,2%
2.809
5,7%
1.286
2,6%
1.918
3,9%
1.334
2,7%
1.514
3,1%
665
1,4%
2.306
4,7%
49.040 100,0%

Verschil 2020 t.o.v. 2019
- t.o.v. prijspeil 2020
Verschil 2021 t.o.v. 2020
- t.o.v. prijspeil 2021

1.000
index 2020: 2,52%

6.647
2.268
4.776
1.229
1.756
3.650
3.372
10.487
1.676
1.431
1.622
2.938
1.345
2.006
1.395
1.584
695
2.412
51.289

6.815
2.325
4.896
1.260
1.800
3.742
3.457
10.751
1.718
1.467
1.663
3.012
1.379
2.057
1.430
1.624
713
2.473
52.581

1.000
index 2020: 2,52%
index 2021*):
2,28%
6.819
7.150
2.326
2.439
4.900
5.138
1.261
1.322
1.802
1.890
3.745
3.927
3.459
3.627
10.759
11.282
1.720
1.804
1.468
1.539
1.664
1.745
3.015
3.161
1.380
1.447
2.058
2.158
1.431
1.501
1.625
1.704
713
748
2.474
2.594
52.620
55.175

2.249
3.541
1.331
2.593

Gemeentelijke bijdragen
Meldkamer Brandweer Hollands
Midden
Brandweer en Crisisbeheersing
Veiligheidsbureau
VRHM

2019

2020

2021

1.371
44.357
480
46.208

859
47.832

886
49.704

48.692

50.590

Verschil met Gemeentefonds

-2.832

-3.890

-4.585

*) index excl. eenmalige verhoging van 1,28%

Een vergelijking met de facturatie van de (huidige) programma’s ten opzichte van het objectieve budget in
het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding levert een verschil op (er zit meer in het
gemeentefonds aan budget) van 2019: € 2,8 mln., 2020: € 3,9 mln. en 2021: € 4,6 mln.
Momenteel vindt er een herijkingsonderzoek plaats gericht op het ontwikkelen van voorstellen voor een
nieuwe verdeling met ingang van 2021. Dit kan op termijn leiden tot een bijstelling van de uitkomsten
vanaf 2021.
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5. Kader
Het kader is wet- en regelgeving alsmede door het bestuur ingezet beleid waarbij een structureel in
evenwicht zijnde begroting (inclusief meerjarenramingen) dient te worden aangeboden, die rekening
houdt met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door gemeenten.

6. Financiële consequenties
De financiële consequenties zijn nog inzichtelijk gemaakt vanuit de huidige programma’s. In de Begroting
VRHM 2021 zullen deze vanuit de wettelijke taken van de veiligheidsregio worden opgebouwd.
Brandweer en
Crisisbeheersing
Bijdrage 2020 - factuur

Oranje
Kolom

Totaal
VRHM

47.832.334

859.429

608.959

49.300.722

1.458.886
256.000
350.000
-193.000

26.213

18.573

1.503.672
256.000
350.000
-193.000

49.704.220

885.642

627.532

51.217.394

%-aandeel
Brandweer en Inwoners per Meldkamer
gemeenten *) Crisisbeheersing 01-01-2019
Brw HM
13,0%
6.403.154
110.986
122.791
4,4%
2.193.978
34.462
38.046
9,3%
4.619.113
73.181
80.580
2,4%
1.188.499
21.966
23.787
3,4%
1.721.502
26.866
29.688
7,1%
3.469.410
65.302
72.775
6,6%
3.312.997
56.048
62.201
20,4%
10.116.408
124.899
139.575
3,3%
1.654.570
27.109
30.671
2,8%
1.416.736
22.800
25.705
3,2%
1.562.126
28.628
31.357
5,7%
2.920.869
42.859
47.433
2,6%
1.312.754
24.426
26.535
3,9%
1.958.803
37.061
40.523
2,7%
1.351.709
25.479
28.569
3,1%
1.485.433
28.316
29.311
1,4%
660.044
8.450
9.430
4,7%
2.356.114
42.762
46.665
100,0%
49.704.220
801.600
885.642

Oranje
Kolom
86.866
26.904
57.226
17.001
21.035
51.468
44.028
98.627
21.636
18.118
22.263
33.646
18.828
28.787
20.191
21.164
6.672
33.073
627.532

Totaal
VRHM
6.612.812
2.258.928
4.756.919
1.229.287
1.772.224
3.593.654
3.419.226
10.354.610
1.706.877
1.460.559
1.615.746
3.001.947
1.358.117
2.028.113
1.400.468
1.535.908
676.147
2.435.852
51.217.394

Index 2021: 3,05%
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18
Exog ontw: compensatie OMS inkomsten
Overheverling kassiersfuntie Veiligheidshuis (naar RDOG)
Bijdrage 2021 - factuur

Gemeente
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 Hollands Midden

Meldkamer
Brw HM

*) 2021 o.b.v. Septembercirculaire 2019

In de bijlage is een en ander op gemeenteniveau in beeld gebracht.

7. Aandachtspunten / risico’s
In de risicoparagraaf van de Ontwerpbegroting 2021 worden de navolgende risico’s onderkend:
Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers / Taakdifferentiatie brandweer - taakdifferentiatie
tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers
Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een passende rechtspositie voor
brandweervrijwilligers. Bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van
brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het
algemeen. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en
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vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun
werkgevers – de veiligheidsregio’s – feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden.
Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden
aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, et cetera.
Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve brandweervrijwilligers van
Hollands Midden, voor het voldoen aan de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps
en vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als deeltijdwerkers in de zin van
de Deeltijdrichtlijn) van € 1,4 mln. Deze meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten
van het laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste wordt een bedrag van
€ 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste
effecten heeft en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.
Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:
- gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
- differentiatie tussen groepen brandweermensen
Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hechten veel belang aan het huidige
hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers, vanuit het
belang van maatschappelijke (lokale) verankering van de brandweerzorg. Op 14 juni 2019 hebben
het Veiligheidsberaad en minister van JenV besloten tot oprichting van een denktank. De opdracht
aan de denktank luidde als volgt: ‘Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en
fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit
Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng
in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’.
De denktank heeft op 9 december 2019 een conceptueel model voor taakdifferentiatie
gepresenteerd. In de denkrichting wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Uitgangspunt van de
denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid te maken tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers dat geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van brandweerzorg. Om
tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen, is gekeken
naar differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud, werkvolume, en opleiding. De
differentiatie leidt tot een nieuwe taakordening, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen
basistaken, specialistische taken, specialistische plus-taken en aanvullende taken. Zowel vrijwilligers
als beroepsmedewerkers voeren de volledige repressieve basistaken uit.
De denktank heeft de vervolgopdracht gekregen om vóór de zomer van 2020 de denkrichting verder
te specificeren en de consequenties van de taakdifferentiatie nader uit te werken, zodanig dat in de
tweede helft van het jaar door de veiligheidsregio’s besluitvorming kan plaatsvinden.
Landelijke meldkamerontwikkelingen
De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst,
de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de concept Wijzigingswet Meldkamers bepaalt. Momenteel
wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien
meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in
de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel
‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie.
Wijzigingswet Meldkamers
Een belangrijke ontwikkeling is de overdacht van het beheer van meldkamers van de
veiligheidsregio’s naar de politie. Het beheer van de tien meldkamers wordt ondergebracht bij de
politie, waarvoor de Minister van Justitie en Veiligheid politiek verantwoordelijk is. Tot het van kracht

11
Agendapunt 5. AB VRHM 20 februari 2020

worden van de Wijzigingswet Meldkamers is de instelling en instandhouding van de meldkamers nog
een verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio. De politie gaat ervoor zorgdragen
dat alle meldkamers worden ingericht en functioneren, zodat de politie, Regionale
Ambulancevoorzieningen, veiligheidsregio’s en Koninklijke marechaussee daar hun eigen
meldkamerfunctie kunnen uitvoeren.
De Wijzigingswet, die dit beheer regelt, wordt niet per 1 januari 2020, maar waarschijnlijk per 1 juli
2020 van kracht. Per 1 juli 2020 vervalt dan het beheer van alle meldkamers in Nederland onder de
verantwoordelijkheid van de LMS. De bestaande regeling van het gezag blijft ongewijzigd.
Overdrachtsdossier Meldkamer Den Haag
Nu de Wijzigingswet, die dit beheer regelt, niet per 1 januari 2020, maar waarschijnlijk per 1 juli 2020
van kracht wordt, is, door middel van het ondertekenen van een Overdrachtsdossier Meldkamer naar
de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 1 januari 2020, de overdracht van beheer
(mensen en middelen) tot aan het moment dat de wet van kracht is, geregeld. Dit dossier bevat de
concretisering bij de GMK Den Haag van de invulling van beheer “as is” en de functies en taken die
daarmee worden overgedragen naar LMS.
Ontwikkelingen GMK Den Haag
Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie
naar Veiligheidsregio Haaglanden
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) willen
komen tot een gezamenlijke (en verbeterde) meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige
aansturing waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie geldt dat de werkgeversrol
voor niet-politiecentralisten (centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst
bij de politie) het werk van leidinggevenden compliceert en voortdurend leidt tot onduidelijkheid over
de positie van de medewerkers. Het huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal,
vandaar dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden komen dan in dienst
van de VRH (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die
als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide veiligheidsregio’s. Centralisten
die in dienst blijven van de politie zullen politiewerk moeten gaan verrichten.
Uitgangspunt voor de VRHM en de VRH is dat het werkgeverschap door de VRH wordt
georganiseerd en dat de aansturing van de meldkamer Brandweer (MKB) een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid is voor beide veiligheidsregio’s. Als dit uitgangspunt wordt gevolgd, zal geen
sprake zijn van een beheerovereenkomst of een SLA zoals thans tussen VRHM en politie is
opgesteld, maar van een convenant waarin deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (en
bijvoorbeeld ook de verdeelsleutel voor de personeelskosten) geregeld wordt.
De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van de brandweercentralisten
naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting van de MKB
(Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio). Daarin
wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de efficiency, oplossingen voor de organisatie
van de CaCo (Calamiteiten Coördinator), aansluiting op de primaire processen van de brandweer van
de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer (OCB), etc.
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Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari
2020 en de Wijzigingswet, voorzien op 1 juli 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten
tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). Op dat moment moet er
een nieuwe afspraak komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van het
personeel. De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten
tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De
begroting is hierop nooit aangepast, Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency)
hiervoor zijn geweest …..
De Calamiteitencoördinator (CaCo) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag
De CaCo kent zijn oorsprong in de Wet veiligheidsregio als functie op de meldkamer tijdens een
GRIP opschaling. Tijdens de opschaling is de CaCo verantwoordelijk (éénhoofdige leiding
gemeenschappelijke meldkamerprocessen) voor de multidisciplinaire leiding en coördinatie en voor
het informatiemanagement op de meldkamer. Taken en bevoegdheden in deze situatie zijn terug te
vinden in het Besluit personeel veiligheidsregio en de Regeling personeel veiligheidsregio.
Het invullen van die functie is wettelijk belegd bij de veiligheidsregio’s en de CaCo maakt
onlosmakelijk onderdeel uit van de crisisbeheersing organisatie. Vanuit die optiek zijn de
veiligheidsregio’s dan ook financieel verantwoordelijk. Besluit veiligheidsregio’s: het bestuur van de
veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing, die bestaat o.a. uit de meldkamer. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de
criteria voor grootschalige alarmering wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. Het
bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren.
De positie van de CaCo is in de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK Den Haag) niet
goed geborgd. Sinds 2014 heeft de GMK Den Haag geprobeerd de CaCo te organiseren als ‘nietvolwaardige neventaak’, maar het huidig construct voldoet niet. Deze strategie had onvoldoende
financiële / formatieve fundering en gebrek aan capaciteit maakte de borging van de multidisciplinaire
taakstelling bij grootschalige alarmering in de meldkamer welhaast onmogelijk.
Op 7 december 2016 heeft de Inspectie JenV de Staat van de Rampenbestrijding 2016 gepubliceerd.
In de Staat van de Rampenbestrijding 2016 heeft de Inspectie drie verbeterpunten geformuleerd voor
de veiligheidsregio waaronder de 24/7 beschikbaarheid van de CaCo op de meldkamer.
Begin 2019 heeft de Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag (ASG) de algemeen manager van de
GMK Den Haag opdracht gegeven te komen met een voorstel voor een doelmatige organisatie.
Uitgangspunt voor de positie van de CaCo is 24/7 fysieke aanwezigheid op de meldkamer boven de
(wettelijke) minimumsterkte.
Uitkomst van het Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer /
veiligheidsregio kan consequenties hebben op het gebied van Personeel en Financiën. Met de VRH
en de Politie eenheid Den Haag wordt overleg gevoerd over de gewenste organisatie. Op basis
hiervan kunnen de financiële consequenties worden bepaald.
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Methodiek Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) m.b.t. indexering in
relatie tot toekomstige Cao-effecten en effecten wijzigingen pensioenpremies
In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden. Het
toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM een goed instrument om een
waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering te bewerkstelligen. Indices die
naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen moeten worden omdat deze
leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de materiële lasten in de
begroting zijn: grondslag loonindex - loonvoet sector overheid en grondslag materiele (prijs) index nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau Cebeon.
Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Met ingang van 1 januari 2020 treden voor werkgevers enkele belangrijke wetswijzigingen in werking
als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks bestuur vanaf boekjaar 2021
Vanaf boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een
rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging). De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige
totstandkoming van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de Veiligheidsregio zelf,
waarbij het Dagelijks Bestuur zich verantwoord aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de
verklaring vanuit de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt onderdeel uit
van deze verklaring.
Evaluatie van de wet veiligheidsregio
De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s evalueert in opdracht van de Minister van JenV
doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr, 2010). Doel van de wet is om
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening te integreren.
Aldus is een ‘doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekerd’.
In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien jaar van kracht. Het stelsel van
risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt
en waar eventuele verbetering nodig is. De commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de
effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te
onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige
dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het
algemeen. De commissie besteedt in dit onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende
onderwerpen:
• de vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio’s, mede in het licht van het gehele stelsel
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
• de wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de verschillende
actoren in het stelsel zich tot elkaar verhouden;
• de samenwerking tussen de bedoelde actoren; brandweer, GHOR en bevolkingszorg;
• informatievoorziening;
• Instituut Fysieke Veiligheid
Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd in de periode september 2019 tot december 2020.
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Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het
versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat democratische legitimatie van de gemeenschappelijke
regelingen wordt versterkt d.m.v. het verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende
organen van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de bestuursvoering van de
samenwerkingsverbanden die hun grondslag vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Daarnaast leidt het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen gemeenschappelijke
regelingen zal worden vergroot.
Veranderingen in de P&C-cyclus
De datum voor het zenden van de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt verplaatst van 15 april naar 30
april in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke
regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en
begroting aan te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor
beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien
wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen
gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de conceptbegroting van een regeling te geven
en ontvangen zij de kadernota later. Dit gebeurt door drie wijzigingen:
- de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april;
- de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden
gestuurd in plaats van 1 augustus; en
- de ontwerpbegroting moet uiterlijk 10 weken voor 15 september voor een zienswijze aan
gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken.
Het wetsvoorstel treedt in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bestaande
gemeenschappelijke regelingen zullen moeten worden aangepast als deze wijziging in werking is
getreden. De regering kiest (nu weer) voor een termijn van één jaar om deze bestaande
gemeenschappelijke regeling aan te passen.

8. Implementatie en communicatie
Jaarlijks worden de griffiers van de gemeenten schriftelijk in kennis gesteld van de P&C-kalender voor de
VRHM. De begroting (zienswijze) wordt minimaal acht weken voor vaststelling door het AB verzonden.
Vaststelling van de begroting 2021 is voorzien op 25 juni 2020; verzending van de stukken aan de
gemeenteraden voor zienswijzen op 27 maart 2020 (deadline indienen zienswijzen 22 mei 2020). Na de
vaststelling van de uitgangspunten worden de raden opnieuw geïnformeerd.
In de evaluatie van het begrotingsproces 2020 met het Ambtelijk Governance Team (AGT) VRHM is
afgesproken om gezamenlijk de wensen en eisen vanuit gemeenten betreffende een beleidsgestuurde
programmabegroting uit te werken. De VRHM wil het resultaat daarvan implementeren in de begroting
van 2021.

9. Bijlagen
Er is 1 bijlage:
1. Financiële consequenties 2021 op gemeenteniveau
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10. (Historie) besluitvorming
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01-aug-2020: Verzending Begroting VRHM 2021 aan gedeputeerde staten
25-jun-2020: Vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Begroting VRHM 2021
04-jun-2020: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
22-mei-2020: Deadline zienswijze gemeenteraden op Ontwerpbegroting VRHM 2021
27-mrt-2020: Verzending Ontwerpbegroting VRHM 2021 aan gemeenteraden voor zienswijze
26-mrt-2020: Instemming door het Dagelijks Bestuur van de Ontwerpbegroting VRHM 2021
20-feb-2020: Voorziene vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2021
20-feb-2020: Voorziene besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het Regionaal
Beleidsplan VRHM 2020-2023
06-feb-2020: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021
27-jun-2019: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2020
31-mrt-2016: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf
2019
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Bijlage 1

Financiële consequenties 2021 op gemeenteniveau
Alphen ad BodegravenRijn
Reeuwijk
Brandweer en Crisisbeheersing
Factuur 2020
Index 3,05%
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18
Exogene ontwikkelingen
- Compensatie OMS inkomsten
Totaal exogene ontwikkelingen
Overheveling kassiersfuntie Veiligheidshuis (naar RDOG)
Factuur 2021
Meldkamer Brandweer Hollands Midden
Factuur 2020
Index 3,05%
Factuur 2021
Oranje Kolom
Factuur 2020
Index 3,05%
Factuur 2021
Totaal VRHM
Factuur 2020
Index 3,05%
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18
Compensatie OMS inkomsten
Overheverling kassiersfuntie Veiligheidshuis (naar RDOG)
Factuur 2021

o.b.v. %-aandeel

o.b.v. %-aandeel

o.b.v. inwoners

Hillegom

Kaag en
Braassem

Katwijk

Krimpener
waard

Leiden

Leider
dorp

6.163.121
187.975
33.280

2.111.219
64.392
11.264

4.444.808
135.567
23.808

1.144.341
34.902
6.144

1.656.833
50.533
8.704

3.340.230
101.877
18.176

3.189.224
97.271
16.896

9.726.206
296.649
52.224

1.592.527
48.572
8.448

45.500
45.500

15.400
15.400

32.550
32.550

8.400
8.400

11.900
11.900

24.850
24.850

23.100
23.100

71.400
71.400

11.550
11.550

-26.722
6.403.154

-8.297
2.193.978

-17.620
4.619.113

-5.289
1.188.499

-6.468
1.721.502

-15.723
3.469.410

-13.495
-30.072
3.312.997 10.116.408

-6.527
1.654.570

119.157
3.634
122.791

36.920
1.126
38.046

78.195
2.385
80.580

23.083
704
23.787

28.809
879
29.688

70.621
2.154
72.775

60.360
1.841
62.201

135.444
4.131
139.575

29.763
908
30.671

84.295
2.571
86.866

26.108
796
26.904

55.532
1.694
57.226

16.498
503
17.001

20.412
623
21.035

49.945
1.523
51.468

42.725
1.303
44.028

95.708
2.919
98.627

20.996
640
21.636

6.366.573
194.180
33.280
45.500
-26.722
6.612.812

2.174.247
66.315
11.264
15.400
-8.297
2.258.928

4.578.535
139.645
23.808
32.550
-17.620
4.756.919

1.183.922
36.110
6.144
8.400
-5.289
1.229.287

1.706.054
52.035
8.704
11.900
-6.468
1.772.224

3.460.796
105.554
18.176
24.850
-15.723
3.593.654

3.292.309 9.957.358
100.415
303.699
16.896
52.224
23.100
71.400
-13.495
-30.072
3.419.226 10.354.610

1.643.286
50.120
8.448
11.550
-6.527
1.706.877

Lisse
Brandweer en Crisisbeheersing
Factuur 2020
Index 3,05%
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18

Gouda

Nieuw
koop

Noord
wijk

Oegst
geest

Teylingen

Voor
schoten

Waddinx
veen

Zoeter
woude

Zuid
plas

1.363.666
41.592
7.168

1.503.762
45.865
8.192

2.810.913
85.733
14.592

1.264.317
38.562
6.656

1.886.552
57.540
9.984

1.301.777
39.704
6.912

1.429.854
43.611
7.936

634.250
19.345
3.584

2.268.731
69.196
12.032

9.800
9.800

11.200
11.200

19.950
19.950

9.100
9.100

13.650
13.650

9.450
9.450

10.850
10.850

4.900
4.900

16.450
16.450

-5.490
1.416.736

-6.893
1.562.126

-10.319
2.920.869

-5.881
1.312.754

-8.923
1.958.803

-6.135
1.351.709

-6.818
1.485.433

-2.034
660.044

-10.296
2.356.114

Meldkamer Brandweer Hollands Midden
Factuur 2020
Index 3,05%
Factuur 2021

24.944
761
25.705

30.429
928
31.357

46.029
1.404
47.433

25.750
785
26.535

39.324
1.199
40.523

27.723
846
28.569

28.443
868
29.311

9.151
279
9.430

45.284
1.381
46.665

Oranje Kolom
Factuur 2020
Index 3,05%
Factuur 2021

17.582
536
18.118

21.604
659
22.263

32.650
996
33.646

18.271
557
18.828

27.935
852
28.787

19.593
598
20.191

20.538
626
21.164

6.475
197
6.672

32.094
979
33.073

1.406.192
42.889
7.168
9.800
-5.490
1.460.559

1.555.795
47.452
8.192
11.200
-6.893
1.615.746

2.889.592
88.133
14.592
19.950
-10.319
3.001.947

1.308.338
39.904
6.656
9.100
-5.881
1.358.117

1.953.811
59.591
9.984
13.650
-8.923
2.028.113

1.349.093
41.147
6.912
9.450
-6.135
1.400.468

1.478.835
45.104
7.936
10.850
-6.818
1.535.908

649.876
19.821
3.584
4.900
-2.034
676.147

2.346.109
71.556
12.032
16.450
-10.296
2.435.852

Exogene ontwikkelingen
- Compensatie OMS inkomsten
Totaal exogene ontwikkelingen
Overheveling kassiersfuntie Veiligheidshuis (naar RDOG)
Factuur 2021

Totaal VRHM
Factuur 2020
Index 3,05%
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18
Compensatie OMS inkomsten
Overheverling kassiersfuntie Veiligheidshuis (naar RDOG)
Factuur 2021
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6.

1. Samenvatting voorstel
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 Infectieziektebestrijding (IZB). De
begrotingsuitgangspunten programma GHOR 2021 zijn onderdeel van de begrotingsuitgangspunten
VRHM 2021.
Het deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door
RDOG Hollands Midden. 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 Dagelijks Bestuur adviseert het algemeen bestuur onderstaande begrotingsuitgangspunten 2021
voor het opstellen van de programmabegroting 2021 deelprogramma IZB vast te stellen en deze te
voorzien van een positief advies ter finale vaststelling aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Begrotingsuitgangspunten
2021 deelprogramma IZB

Opgesteld door:

E. van der Reijd
Strategisch adviseur
GHOR

Afgestemd met:

H. van Dinther, N. Wille
RDOG Hollands Midden
20 februari 2020

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

6.

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

--

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De begrotingsuitgangspunten 2021 voor het deelprogramma IZB vast te stellen en met een
positief advies ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
4.1 Eisen vanuit de wet- en regelgeving
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).
4.2 Ontwikkelingen
Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. Het aantal ouderen neemt toe, waardoor het aantal personen
dat gemakkelijker vatbaar is voor infectieziekten ook toeneemt. Het 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.
4.3 Beleid en speerpunten
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 2020 van het
deelprogramma IZB.
Ambitie voor de komende periode voor het deelprogramma IZB is het 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. Het deelprogramma IZB wil een sterke
samenwerking in het regionale netwerk met ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars,
vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR en wijkteams. IZB is
gericht op het voorkómen van infectieziekten en een goede hygiëne. IZB streeft naar een intensieve
samenwerking met academische werkplaatsen en het RIVM.

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. Het deelprogramma IZB is onderdeel
van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden. 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.
5.2 Beleidskader
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begroting 2020 van het
deelprogramma IZB.
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5.3 Financieel kader
Voor de begrotingsuitgangspunten 2021 voor het deelprogramma IZB is de indexeringsmethodiek gebruikt
zoals opgenomen voor de begrotingsuitgangspunten 2021 RDOG Hollands Midden, zijnde de methodiek
van de werkgroep financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen.
De index op de gemeentebijdrage voor het deelprogramma IZB in 2021 bedraagt 3,50% (loonkosten

indexpercentage 3,88% en materiële kosten indexpercentage 1,80%).

6. Consequenties
6.1 Financiële begroting
De gemeentebijdrage 2021 voor het deelprogramma IZB stijgt met 3,5% ten opzichte van 2020.
6.2 Overige
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
De beperkte middelen voor de formatie voor het team infectieziektebestrijding was een risico uit de
vorige risicoanalyse RDOG Hollands Midden (2015). Door de genomen maatregelen in 2017 is de
omvang van dit risico beperkt. In 2019 heeft RDOG Hollands Midden de in 2015 opgestelde
risicoanalyse geactualiseerd. Een risico is de krapte op de arbeidsmarkt voor gespecialiseerde
professionals.

8. Implementatie en communicatie
Na een positief advies van het Algemeen Bestuur VRHM vindt finale vaststelling van de
begrotingsuitgangspunten 2021 van het deelprogramma IZB plaats in het algemeen bestuur RDOG
Hollands Midden op 25 maart 2020.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

27 juni 2019

Algemeen bestuur

Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het bestuur
VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden
Ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB
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7.

1. Samenvatting voorstel
Het Jaarplan VRHM 2020 geeft een overzicht van de activiteiten die in 2020 worden verricht om
invulling te geven aan de doelen in het regionaal beleidsplan 2020-2023. Het is het eerste jaarplan in
deze opzet op basis van het nieuwe beleidsplan.
De opzet van het jaarplan zal verder worden verbeterd als onderdeel van het doel om de P&C-cyclus
meer transparant en sturend te maken voor alle taken van de veiligheidsregio.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarplan 2020 VRHM

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Strategie & Beleid
B. Achten
20 februari 2020

7.

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

H.J.J. Lenferink (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
In het nieuwe regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’ zijn voor het eerst
alle taken van de veiligheidsregio opgenomen. Deze opzet is doorgetrokken naar het nieuwe
jaarplan. In het jaarplan staat het overzicht van de activiteiten die in 2020 worden verricht om invulling
te geven aan de doelen in het regionaal beleidsplan 2020-2023 (op alle taken van de
veiligheidsregio). De nadruk ligt hierbij op de nieuwe doelen (“wat pakken wij op”).
Het jaarplan is gebaseerd op het nieuwe regionaal beleidsplan. Gelet op de actualiteit van nieuwe
beleidsplan is het niet nodig geweest om het beleidsplan te beschouwen op nieuwe ontwikkelingen.
Bij het volgende jaarplan zal dit wel gebeuren (indien niet al tussentijds aan de orde geweest).
Het versterken van de P&C-cyclus en de producten hierbinnen is één van de doelen in het nieuwe
beleidsplan. Dit betekent dat het nu voorliggende jaarplan verder ontwikkeld zal worden, in
samenhang met de overige P&C-producten zoals de begroting, de tertiaalrapportages (incl.
operatonele prestatie indicatoren) en de jaarstukken. Hierbij is het ook nog zoeken naar het juiste
abstractieniveau, gelet op het verschil in omvang van de taken en organisatieonderdelen van de
veiligheidsregio.

4. Kader
Het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20
februari 2020 wordt het beleidsplan definitief vastgesteld. Uit de ontvangen zienswijzen van
gemeenteraden op het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 volgen geen aanpassingen van het
beleids- en jaarplan 2020.

5. Consequenties
Financieel:
De activiteiten in het jaarplan VRHM 2020 passen binnen de vastgestelde begroting 2020.
GHOR onderzoekt voor haar doel voor de introductie van het netcentrisch samenwerken en
informatievoorziening in de opgeschaalde zorgketen in de regio, of en onder welke voorwaarden
inschakeling van in dit proces ervaren externe capaciteit het introductie- en acceptatieproces kan
bevorderen en versnellen.

6. Bijlagen
1. Jaarplan VRHM 2020 Veiligheid in samenhang

7. Implementatie en communicatie
Een artikel over het jaarplan wordt opgenomen in de nieuwsbrief VRHM.
Er vinden lunchbijeenkomsten plaats over het beleidsplan en het jaarplan voor de organisatie en
partners.
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Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023

Veiligheid in samenhang

Jaarplan 2020

Vastgesteld in de vergadering van het DB van 12 december 2019

1.

Inleiding

Het jaar 2020 is het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’.
Op alle taken van de veiligheidsregio wordt komend jaar volop ingezet om de doelen uit het nieuwe regionaal beleidsplan stap voor stap te realiseren.
Met dit jaarplan spelen wij in op de veranderende omgeving om onze taken als adviseur, hulpdienst en crisisorganisatie voor de (fysieke) veiligheid zo optimaal mogelijk
uit te kunnen voeren en zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio. Hierbij zetten wij in op samenhang en samenwerking. Wij
signaleren trends en ontwikkelingen, zetten volop in op het kennen en duiden van veranderende risico’s, bouwen kennis op, investeren in (nieuwe) netwerken, ontsluiten
data, leveren onze diensten en verbinden de veiligheidsketen. Uiteraard kijken wij ook welke beweging dit van de organisatie intern vraagt.
In onderliggend jaarplan hebben wij aan de hand van de fasen van de veiligheidsketen van de Inspectie Veiligheid en Justitie (‘Risicobeheersing’, ‘Voorbereiding’,
‘Uitvoering’, ‘Verantwoorden/leren & bijstellen’, aangevuld met ‘Sturen’) alle activiteiten die de organisatieonderdelen van de veiligheidsregio in 2020 uitvoeren, ingedeeld
aan de hand van drie lijnen:
Wat gaan wij oppakken
Hieronder vallen onze doelen uit het regionaal beleidsplan, die richting geven aan de nieuwe of veranderende inhoudelijke werkzaamheden en positionering van
onze taakuitvoering. Met nieuwe producten en diensten spelen wij in op ontwikkelingen en veranderende risico’s.
Uiteraard blijven we onze bestaande dienstverlening uitvoeren en verbeteren we die waar nodig:
Wat gaan wij continueren
Hieronder vallen onze activiteiten die bijdragen aan ons dagelijks (24/7) functioneren. Dit is ons dagelijks werk en dat blijven wij uiteraard goed doen.
Wat gaan wij verbeteren
Hieronder vallen onze huidige en nieuwe activiteiten die bijdragen aan het verbeteren en actueel houden van onze huidige taakuitvoering.
De beschikbare financiële middelen en capaciteit voor de uitvoering van dit jaarplan zijn aangegeven.
Het jaarplan is een levend document. Nieuwe inzichten kunnen ertoe leiden dat wij de inspanningen die bijdragen aan de doelen van het beleidsplan veranderen,
vernieuwen of aanpassen. Uiteraard doen wij dit in overleg met het bestuur. Hiervoor zullen wij de tussentijdse monitoringsmomenten gebruiken. Dan geven we inzicht in
de voortgang van de uitvoering van ons jaarplan, en daarmee ons beleidsplan.
Dit jaarplan is ook het eerste jaarplan in deze vorm, analoog aan de nieuwe opzet van het regionaal beleidsplan. Het jaarplan maakt, samen met het beleidsplan, de
begroting, de tertiaalrapportages en de jaarstukken onderdeel uit van onze P&C-cyclus. Het versterken van deze cyclus is één van de doelen in het nieuwe regionaal
beleidsplan. Het jaarplan is ook in dit opzicht een levend document, dat wij in samenhang met de andere P&C-producten gaan versterken in de komende periode.
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2.

Bestuurlijke kaders en doelstellingen

Voor de uitvoering van onze taken is een aantal kaders richtinggevend. Deze staan hieronder.

Uitvoeringsorganisatie voor (fysieke) veiligheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden is op 8 oktober 2010 opgericht door de gemeenten in Hollands Midden om als gemeenten op een adequate manier invulling te
kunnen geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de (fysieke) veiligheid van haar inwoners. De veiligheidsregio is daarmee de uitvoeringsdienst van alle
gemeenten1 in Hollands Midden en als gemeentelijk adviseur, hulpdienst en crisisorganisatie verantwoordelijk voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en
instellingen in de regio.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze veiligheidsregio zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden:
• risicobeheersing en crisisbeheersing
• brandweerzorg
• GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
• coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
• meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening3
De wijze waarop de veiligheidsregio invulling geeft aan de uitvoering van deze taken is verwoord in de missie en visie:

Missie
De Veiligheidsregio Holland Midden staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. ‘Samen sterk’ voor veiligheid en continuïteit van de
samenleving in onze regio. Door onze inzet op risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing voorkomen en beperken wij schade en leed, en zorgen wij er voor
dat het dagelijks leven doorgang vindt of zich na een verstoring kan herstellen. Dit doen wij niet alleen, het is een gezamenlijke inspanning van hulpdiensten, gemeenten,
partners, burgers, instellingen en bedrijven.

Visie
De Veiligheidsregio Hollands Midden is voor haar taken toegerust door de professionele opstelling van de betrokken organisaties en onze medewerkers. Onze kennis en
expertise wordt gecombineerd met waakzaamheid en slagvaardigheid. En alhoewel de taken van de veiligheidsregio zijn belegd bij verschillende organisaties, houden we
het gezamenlijke doel scherp voor ogen. Onze medewerkers voeren de taken van de veiligheidsregio uit, soms onder moeilijke omstandigheden. Wij bereiden hen hier op
voor. Wij zorgen voor een veilige werkomgeving en voor veilige werkmethoden. Wij maken gebruik van hun kwaliteiten.
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Verder spelen wij in op de dynamische wereld om ons heen, door het kennen en duiden van veranderende risico’s. Wij zetten ons in om risico’s zo veel als mogelijk te
voorkomen of kansen en gevolgen verkleinen. Daarbij bewaken wij ook een zekere nuchterheid, omdat wij soms ook risico’s moeten accepteren.
Met onze brede expertise op incidentbestrijding en crisisbeheersing kunnen wij ook veranderende en nieuwe crisistypen aan.
En als het toch mis gaat, kan de samenleving altijd rekenen op de veerkrachtige inzet van onze hulpdiensten en crisisorganisatie. Wij werken continu aan het verbeteren
en het vernieuwen hiervan, zodat wij aangesloten blijven op externe en interne ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen.
Aan de andere kant rekenen wij erop dat de samenleving een zekere mate van zelfredzaamheid en weerbaarheid heeft. Wij ondersteunen burgers en instellingen hierbij
en maken van deze zelfredzaamheid en weerbaarheid ook gebruik in de uitvoering van onze taken. Op de hulpverlening aan minder-zelfredzamen zetten wij extra in.
Door en voor onze taakuitvoering beschikken we over veel informatie. Wij werken eraan dat deze informatie op het juiste moment, op de juiste plaats en bij de juiste
persoon beschikbaar is.
Wij leggen op een transparante manier verantwoording af over onze prestaties, zowel operationeel als bedrijfsmatig.
Van ons worden regionale antwoorden verwacht op maatschappelijke ontwikkelingen en risico’s. Hiervoor zoeken wij landelijke samenwerking. De resultaten hiervan
vertalen wij vervolgens naar regionale voorstellen voor de uitvoering van onze taken.
Onze financiële mogelijkheden zijn afgestemd op het uitvoeren van onze taken. Binnen deze kaders zijn wij creatief en maken wij ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Regionaal Beleidsplan 2020-2023
In het nieuwe regionaal beleidsplan1 is de koers van de veiligheidsregio voor de komende vier jaar in beeld gebracht. Aan de hand van de fasen in de veiligheidsketen
(Risicobeheersing, Voorbereiding, Uitvoering, Verantwoorden/leren & bijstellen, aangevuld met Sturen) is aangegeven welke werkzaamheden we contineren of verbeteren
en welke nieuwe beleidsdoelen we signaleren vanwege nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving. Deze nieuwe beleidsdoelen zijn geformuleerd
voor zowel de afzonderlijke taken van de veiligheidsregio als gezamenlijke doelen waaraan vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage wordt
geleverd:
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
• Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
• Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Doelen voor de meldkamer
• Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS.
1 Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Veiligheid in samenhang
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• Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer.
Doelen voor risico- en crisisbeheersing
• Wij versterken het risicomanagement.
• Wij moderniseren onze crisisorganisatie.
Doelen voor GHOR
• Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.
Doelen voor bevolkingszorg
• Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
• Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.
Doelen voor brandweerzorg
• Wij werken met paraatheid op maat.
• Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen.
• Wij staan in de (lokale) gemeenschap.
Doelen voor bedrijfsvoering
• Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
• Wij werken aan een presterende organisatie.
• Wij werken aan een wendbare organisatie.

In de volgende hoofstukken is dit uitgewerkt. De concrete producten zijn vet opgemaakt.
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3.

Onze gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio

Nieuwe ontwikkelingen en risico’s vragen om adequate oplossingen. De veiligheidsregio heeft zeven gezamenlijke opgaven benoemd waar alle organisatieonderdelen
van de veiligheidsregio aan bijdragen. De Veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

3.1. Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele
veiligheidsketen
Uit de bespreking van het nieuwe regionaal risicoprofiel in de gemeenteraden (in voorjaar 2019) zijn vier thema’s naar voren gekomen die van grote invloed zijn op de
risico’s in onze regio de komende jaren. Het is ons doel om de (nieuwe) risico’s als gevolg van de vier thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en
continuïteit) uit het regionaal risicoprofiel te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen waarbij de veiligheidsregio de ondergrenzen van
veiligheid aangeeft op basis van haar kennis en expertise.
Hoe slagen wij hierin?

a

Welke meetbare prestaties spreken we af voor
eind 2023?
Risicobeheersing / voorbereiding

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Als onze adviseurs
beschikken over de
positie, kennis en kunde
om in een vroegtijdig
stadium mee te denken en
het bevoegd gezag te
adviseren over de
(fysieke)
veiligheidsaspecten op
risico’s die voortkomen uit
de vier thema’s
(klimaatadaptatie,

Op stellen en uitvoeren van de meerjarenplannen voor de RRP
thema’s continuïteit, cyber, energietransitie en
klimaatadaptatie door regionale werkgroepen waarin meerdere
afdelingen, organisatieonderdelen en partners zijn afgevaardigd. In
2020 ligt de focus op het:
• Opleveren van een concreet adviesproduct voor
omgevingsvisie en omgevingsplannen m.b.t de thema’s
• Opstellen van een risicomatrix waarin risico’s aan concrete
(vergunning) advisering en handelingsperspectief hulpdiensten
wordt gekoppeld.
• Op- en uitbouwen van landelijke en regionale netwerken
rondom thema’s RRP, incl. multidisciplinaire werkgroepen

Veiligheidsdirectie

VRHM wordt standaard door gemeenten betrokken
bij de totstandkoming van de omgevingsvisie,
omgevingsplannen en vergunningen om het aspect
(fysieke) veiligheid bij de thema’s energietransitie,
klimaatadaptatie, continuïteit en Cyber in een
vroegtijdig stadium onder de aandacht te brengen.
Adviseurs binnen VRHM hebben aantoonbaar
inhoudelijke kennis verkregen om het bevoegd
gezag te adviseren over de (fysieke)
veiligheidsaspecten rondom de 4 thema’s van het
RRP.
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energietransitie,
cybersecurity en
continuïteit) en andere
risico’s.

b

Als we burgers bewust
hebben gemaakt van deze
(nieuwe) risico’s en
concrete
handelingsperspectieven
hebben aangereikt waarbij
we de veerkracht van
burgers en samenleving
benutten.
Voorbereiding
Hoe slagen wij hierin?

c

Als onze hulpdiensten en
crisisorganisatie kennis
heeft van deze (nieuwe)
risico’s, zodat zij veilig en
vakbekwaam met de juiste
middelen kunnen
optreden.

Adviseurs binnen VRHM beschikken aantoonbaar
over de juiste competenties (o.a. netwerk- en
adviesvaardigheden) zodat zij vanuit een allhazard
benadering een kwalitatief advies kunnen
opleveren.
Er staat een cyclisch proces risicobeoordeling
waarbij Brandweerzorg input geeft aan RCB en
vice versa.
Er is een koppeling gemaakt tussen
risicocommunicatie, crisiscommunicatie en Brand
Veilig Leven (BvL).
De website Hollandsmiddenveilig.nl is een
volwaardig communicatiemiddel voor burgers zowel
in de koude als warme fase die voor diverse
crisistypen concrete handelingsperspectieven biedt.
Zie voor Brand Veilig Leven paragraaf 3.2

VRHM, en het volgen van (landelijke) ontwikkelingen en
vertalen deze ontwikkelingen door naar regio
• Opstellen van een plan van aanpak m.b.t. de dataopbouw en
analyse van de 4 RRP thema’s
• Organiseren themasessies waarmee op diverse niveaus
bewustwording risico’s wordt vergroot
• Opstellen en uitvoeren van een ontwikkelingsplan voor
competenties adviseurs (aansluiten bij omgevingswet, zie 3.3).
Uitwerking handelingsperspectieven o.b.v. analyse van de 4
nieuwe risico’s.
Instellen van de werkgroep Hollandsmiddenveilig.nl en realisatie
van de verbreding van de website (voor risico- én
crisiscommunicatie).
Evaluatie van de huidige vragen in de veiligheidsmonitor ter
voorbereiding op de veiligheidsmonitor 2021 waarin thema’s
RRP worden opgenomen zodat beter gemeten kan worden hoe
burgers de ontwikkelingen m.b.t. de veiligheid rondom de 4
thema’s ervaren.

Veiligheidsdirectie

Welke meetbare prestaties spreken we af voor
eind 2023?
De hulpdiensten en crisiscommunicatie kennen de
algemene risico’s die verbonden zijn met de RRP
thema’s.
De hulpdiensten hebben een concreet
handelingsperspectief voor risico’s die voortvloeien
uit de 4 RRP thema’s. Zij weten hoe zij veilig en
vakbekwaam kunnen optreden. De hulpdiensten
beschikken over de juiste middelen (voertuigen,
materiaal) om op de kunnen treden bij de risico’s.

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

De hulpdiensten leveren input voor de risicomatrix waarin aan te
dragen maatregelen/ adviezen voor elk van de thema’s is
uitgewerkt (zie 3.1.a).
Crisisbeheersing verkent de gevolgen van de vier thema’s voor
multidisciplinaire operationele voorbereiding.
Het thema continuïteit uit het RRP is verwerkt in OTO-jaarplan.

Veiligheidsdirectie
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3.2. Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
Het veiligheidsbewustzijn van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen moet vergroot worden. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Immers,
onze hulpdiensten zijn, ondanks onze grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de andere kant voelen wij ons extra verantwoordelijk voor specifieke
risicogroepen (burgers met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden). Het is ons doel om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en
instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij wij ons extra inzetten om de risicogroepen te ondersteunen.
Hoe slagen wij hierin?

a

b

Risicobeheersing
Als we uitvoering geven aan een
programma (uit te werken in het
nieuwe beleidsplan (Brand)Veilig
leven) dat gericht is op het
vergroten van het
(brand)veiligheidsbewustzijn en
(brand)veilig gedrag van onze
burgers, bedrijven en instellingen.
Als we op basis van een
doelgroepenbenadering
specifieke aanpakken uitvoeren.
Deze aanpakken richten zich op
het zoveel als mogelijk
zelfredzaam maken van burgers
als op het mobiliseren van (tot nu
toe) verborgen
hulpverleningscapaciteit van
burgers (samenredzaamheid).

Welke meetbare prestaties spreken we
af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Uitvoering geven aan het beleidsplan
(brand) Veilig Leven (BVL) 2020-2023.
Uitvoering geven aan het bijbehorende
communicatieplan.
(Brand) Veilig leven is van ons allemaal.

Opleveren beleidsplan (brand) veilig leven (BVL) 2020-2023.
Opstellen van een communicatie plan, planmatig maken van
communicatie (brand)veilig leven.
Afspraken maken met Brandweerzorg over doel en inzet
collega’s.
Beschikken over ambassadeurs (Brand) Veilig leven binnen de
gehele organisatie. Plan van aanpak klaar en eerste taken
worden uitgevoerd.
Samen met veiligheidspartners visie en aanpak opstellen voor
het bevorderen van zelfredzaamheid en hulpverlening aan
verminderd zelfredzamen.
Aan de hand van het IFV-rapport vindt prioritering van de
doelgroepen plaats (welke krijgen aandacht in 2020/2021 etc.).
Deze afbakening wordt vastgesteld in de VD. De prioritering
wordt o.a. verwerkt in risico- en crisiscommunicatie.
Activiteiten ontplooien richting doelgroepen conform huidige en
nieuw ontwikkelde richting, kenniskaarten ontwikkelen per
product.
Communiceren met Burger, bedrijven en organisaties algemeen
(social media en landelijke acties.)

Veiligheidsdirectie

Samen met veiligheidspartners visie en
aanpak opstellen voor het bevorderen van
zelfredzaamheid en hulpverlening aan
verminderd zelfredzamen.
Communicatie plan, operationeel /
planmatig hebben van communicatie.
Netwerk van doelgroepen inzichtelijk.
Data-analyse en duiding is gekoppeld over
de hele veiligheidsketen (bv uit RRP en
brandonderzoek)
Activiteiten ontplooien richting
doelgroepen.

Veiligheidsdirectie
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Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties spreken we
af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Opstellen van een communicatieplan, planmatig maken van
communicatie.
In beeld brengen koppelvlakken / netwerk met externe partners
(3 partners zoals GGD, Woningbouwcorporaties en studenten
organisaties)
Data-analyse en duiding gekoppeld over de hele
veiligheidsketen (bv uit RRP en brandonderzoek)
c

Voorbereiding
Als onze hulpdiensten en
crisisorganisatie beschikken over
informatie over locaties met
specifieke risicogroepen, de
hierop afgestemde procedures en
middelen en de beschikbare
burgerhulpverleningscapaciteit

Data-analyse en duiding gekoppeld over
de hele veiligheidsketen (bv uit RRP,
Brandrisicoprofiel, Toezicht en
brandonderzoek)
Beschikbare info uitwisselen / organiseren.

Inventariseren van aanwezige data waar risico’s zijn binnen de
regio.
Data uit proces toezicht actief betrekken bij analyse en duiding.
Doorontwikkelen van het geo-data gebruik intern en de
uitwisseling met partners via webservices.
Vervanging DBK/RIS (waarin de data getoond/ ontsloten worden
voor de brandweer).

Veiligheidsdirectie

3.3. Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
De integrale benadering en het zoeken van een balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als adviseur van
het bevoegd gezag. Het is ons doel om als competente adviseur op te treden binnen het nieuwe omgevingsrecht, waarbij we de ondergrens van de (fysieke) veiligheid (en
daarmee van ons operationeel optreden) bewaken.
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Hoe slagen wij hierin?

a

b

Risicobeheersing
Als we binnen onze adviesrol de
gevolgen voor de fysieke leefomgeving
kunnen duiden, kunnen aangeven hoe
negatieve gevolgen beperkt kunnen
worden en wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden van ons operationeel
optreden zijn. Hierover hebben we
procesafspraken gemaakt met
gemeenten, GGD en
omgevingsdiensten.
We zijn aangesloten op het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO)

c

Als we in een vroegtijdig stadium
betrokken zijn bij ruimtelijke
ontwikkelingen.

d

Als we ons deskundig en onafhankelijk
opstellen in onze advisering, zonder de
belangen van partners en onze eigen
hulpverleningsbelangen uit het oog
verliezen. Wij beschikken over
netwerkvaardigheden.

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Uitvoeren van de opdrachten die onder het
convenant VRHM, RDOG, ODWH, ODMH en
politie vallen, uitvoering geven aan de
samenwerking en de VRHM ‘omgevingswetproof
maken’.

Uitvoeren van de (deel)opdrachten integrale advisering
en informatie uitwisseling uit het convenant.
Uitvoering van de (deel) opdrachten OTO, communicatie
uit het convenant via de multi-werkgroepen
Uitvering geven aan het implementatieplan
Omgevingswet.

Veiligheidsdirectie

Digitaal Stelsel Omgevingswet is succesvol
aangesloten op VRHM zaaksysteem Zorro. En
we kunnen met de benodigde partners
samenwerken in een omgeving.
VRHM wordt standaard door gemeenten
betrokken bij de totstandkoming van de
omgevingsvisie, omgevingsplannen en
vergunningen om het aspect (fysieke) veiligheid
in een vroegtijdig stadium onder de aandacht te
brengen
Adviseurs binnen VRHM hebben aantoonbaar
inhoudelijke kennis verkregen om in het kader
van de omgevingswet het bevoegd gezag te
adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten
Adviseurs binnen VRHM beschikken
aantoonbaar over de juiste competenties, zoals
netwerk- en adviesvaardigheden, zodat zij vanuit
een allhazard benadering een kwalitatief advies
kunnen opleveren. Zie ook 3.1.

Digitaal Stelsel Omgevingswet en het VRHM
zaaksysteem (Zorro) op elkaar aansluiten en afstemmen.
DSO-aanpassingen vinden plaats in Squit2020

Veiligheidsdirectie

Opbouwen en onderhouden van relevante netwerken.
Opleveren van concrete hulpmiddelen die bij advisering
gebruikt kunnen worden

Veiligheidsdirectie

Opstellen opleidingsplan.
Opleiden en voorbereiden medewerkers op hun rol als
adviseur. Hierbij wordt aangesloten bij de te ontwikkelen
VRHM Academy
Doorontwikkelen van competenties die nodig zijn voor de
rol van adviseur van de Veiligheidsregio.

Veiligheidsdirectie
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Hoe slagen wij hierin?

e

Voorbereiding
Als we veranderingen binnen de fysieke
leefomgeving vertalen naar operationele
voorbereiding van hulpdiensten en
crisisorganisatie.

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

De verschillende afdelingen en sectoren staan
binnen de VRHM met elkaar in verbinding.
De VRHM heeft verbinding met relevante
netwerkpartners.

Binnen de Veiligheidsregio worden afspraken gemaakt
met de verschillende afdelingen en partners op welke
manier de integrale aanpak van de operationele
voorbereiding het beste vorm kan krijgen.

Veiligheidsdirectie

3.4. We maken meer en slimmer gebruik van informatie
Voor onze taakuitvoering wordt adequate en actuele informatie steeds belangrijker. Niet alleen voor ons operationeel optreden, maar ook om goed te kunnen adviseren
over risico’s en inzicht te geven in onze prestaties. Ons doel is om te beschikken over een goede informatiepositie binnen ons netwerk.
Hoe slagen wij hierin?

a

b

Alle fasen veiligheidsketen
Als we onze informatiebehoeften kennen, de
juiste data verzamelen en deze data omzetten in
informatie (business intelligence). Het gaat
hierbij ook om informatie(-behoefte) van onze
partners.

Wij kunnen de juiste informatie op het juiste
moment bij de juiste persoon leveren, in zowel
de koude, de lauwe als de warme fase.

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Informatiebehoefte alle sectoren op een rij
Koppelvlakken met externe partners in beeld.
Invoering van een ‘BI-systeem’ in de brede zin
van het woord, dus applicatie maar ook kennis,
datadefinitie en organisatie van het proces om
stakeholders van datamarts (rapporten) te
voorzien.

Uitwerking trends RRP (zie ook 3.1)
Proces brandonderzoek implementeren en
data-analyse en duiding opgestart;
samenwerking informatiespecialisten.
BI-infrastructuur vernieuwen (kennis
opbouwen, tooling en partners selecteren,
eerste implementatie. Rollen, proces en
verantwoordelijken in kaart gebracht).
Onderzoeken koppeling MAB en RTICpolitie.
Aansluiten landelijke werkgroep VIC.
Verkenning MAB i.r.t. VIC / Newsroom.
Utvoering geven aan aanbevelingen
onderzoek rol en positie CaCo meldkamer.

Veiligheidsdirectie

Data-analyse en duiding gekoppeld over de hele
veiligheidsketen (bv uit RRP en
brandonderzoek).
Het Multi Actueel Beeld (MAB) is doorontwikkeld
(Newsroom, Veiligheidsregio Informatie Centrum
(VIC), relatie RTIC-politie).

Veiligheidsdirectie
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Hoe slagen wij hierin?

c

Als we beschikken over een goede
informatievoorziening die verweven is in onze
bedrijfsprocessen.

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor 2023?
Beschikken over een krachtige
informatievoorziening.

Vergroten informatieveiligheid (landelijk niveau:
niet-kritische systemen (niveau 2) en kritische
systemen (niveau 3 of hoger).

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Vervanging van de huidige systemen om
gebruik en beheer te verbeteren
(Facilitatair, DBK/ OIV).
Samenwerking ondersteunen via Office
365.
Koppelingen tussen informatiesystemen
moderniseren.
Beleid opstellen over informatieveiligheid
en informatieveiligheid blijven verhogen.

Veiligheidsdirectie

3.5. Wij vergroten het inzicht in ons presteren
Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en met gemeenschappelijke middelen werken wij aan een veilige samenleving. Het is dan ook belangrijk dat wij inzage geven in
en ons verantwoorden over operationele prestaties, beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen. Vanuit de gemeenten komt de wens om een verdere verbetering
hierop. Het is ons doel om meer en overzichtelijker inzicht te geven in de operationele prestaties, en de samenhang tussen beleidsontwikkelingen en financiële
bestedingen.
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Hoe slagen wij hierin?

a

b

c

Sturen
Als we onze operationele prestaties
inzichtelijk maken en duiden, zodat deze
een goed beeld geven van onze inzet en
resultaten. Hierbij kijken we ook naar de
effecten van onze inzet.

In onze begroting en de verdere planning en
control-cyclus geven wij inzicht in de
(beleids)doelen, resultaten en bijhorende
financiële kosten (beleidsgestuurde
begroting). Dit vraagt om verdere vertaling
van dit beleidsplan.
De informatieproducten uit onze planning en
control-cyclus brengen colleges van
burgermeesters en gemeenteraden tijdig in
positie over de beleidsmatige en financiële
stand van zaken van de veiligheidsregio. Het
inzicht in prestaties leveren wij overzichtelijk
en actueel aan (dashboard-gedachte).

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

(Operationele) prestatieindicatoren
zijn beschikbaar op alle taken van
de veiligheidsregio.

Heroverweging/evaluatie van operationele prestatieindicatoren voor alle vijf de taken: aan welke prestatieindicatoren hebben gemeenten behoeften. Welke stuur- en
verantwoordingsinformatie hebben we zelf nodig om in
sturing te komen.
Per thema RRP stand van zaken rapporteren zoals
neergelegd in meerjarenplannen en overzicht geven van de
uitgevoerde activiteiten.
BI-infrastructuur vernieuwen en de huidige rapportages
opnieuw beschikbaar stellen.
Voorstel opleveren hoe prestatieverantwoording te
bundelen en uniform weer te geven. Streven naar eenheid in
rapportage voor alle vijf de taken.
BI-infrastructuur vernieuwen en de huidige rapportages
opnieuw beschikbaar stellen.

Veiligheidsdirectie

Behoeften in kaart brengen van gemeentebesturen.

Veiligheidsdirectie

De taken van de veiligheidsregio
zijn te definiëren in producten,
activiteiten en prestaties.
Ontwikkelen van dashboards voor
de P&C-cyclus. Bedrijfsvoering
levert hiertoe bedrijfsinformatie.
Actueel in- en overzicht kunnen
leveren.

Veiligheidsdirectie

3.6. Wij kennen onze partners (partnerprofiel)
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De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij dan ook mede afhankelijk van de inzet van een
veelvoud aan partners. Het is aan ons om al onze partners te kennen en te weten wat we aan elkaar hebben, omdat wij op deze manier elkaar versterken in het uitvoeren
van onze taken.
Hoe slagen wij hierin?

a

b

Risicobeheersing/ Voorbereiding/ Uitvoering
Als we overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype
welke partners betrokken zijn, en wat hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
Wij weten onze behoeften en rol te duiden per
crisistype en op basis hiervan kunnen wij aangeven
wat wij verwachten van onze partners (en vice versa).
Dit wordt geborgd via het partnerprofiel, door het
maken van samenwerkingsafspraken per partner en
door gezamenlijk te oefenen.
Het partnerprofiel is het startpunt voor
relatiemanagement. Wij beschikken over
netwerkvaardigheden om hierbinnen te opereren.

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Partnerprofiel is uitgewerkt voor alle
partners (van RB + CB) en verwerkt in een
model.
Vertaling Partnerprofiel naar Crisisplan.

Verdere ontwikkeling van het
Partnerprofiel.
“Daten” met 100 partners.
Samenwerkingsprofielen vaststellen
mede op basis van de ambities in het
regionaal beleidsplan.
Aan de hand van de analyse van de
bestuurlijke netwerkkaarten wordt
geanalyseerd of meer planvorming nodig
is.
Multi OTO-programma draagt bij aan
netwerkvaardigheden.
Periodiek netwerkbijeenkomsten
organiseren.
In kaart brengen ontwikkelbehoefte.
Toegang samenwerkingssystemen
(sharepoint) voor multi-partners
vereenvoudigen.

Veiligheidsdirectie

Zie ook 3.1.a.
Versterken competenties.
Eenvoudige toegang voor partners tot onze
systemen (multi-accounts).

Veiligheidsdirectie

3.7: Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionale schaal. Het is ons doel om de veiligheidsregio beter te positioneren als verantwoordelijk adviseur en
uitvoerder van gemeentelijke veiligheidstaken op regionaal niveau.
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Hoe slagen wij hierin?

a

b

c

d

Risicobeheersing
Als we aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en
veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook
vroegtijdig betrokken zijn.

Sturen
Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de
burgemeester in beleidsmatig en financieel opzicht in
positie. Dit geldt ook voor hun verantwoordelijkheid
voor de openbare orde en veiligheid
(opperbevelhebber) waarbij wij zorgen voor een goede
informatiepositie.
Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast
te stellen als veiligheidsregio en gemeenten.
Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering
ook rekening te houden met maatwerk per gemeente.
Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen
deze ordentelijk in.

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

De VRHM wordt standaard meegenomen door
de 18 gemeenten bij het proces om te komen tot
een Integraal Veiligheids Beleid.

Integraal Veiligheids Plan (IVP):
De VRHM stelt een integraal, opgestelde
tekst op voor het Integraal Veiligheidsbeleid
van gemeenten die zij kunnen inpassen in
hun beleidsteksten.
Er zijn procesafspraken met de 18
gemeenten gemaakt over het moment
waarop de VRHM haar inbreng kan leveren
voor het Integraal Veiligheids Beleid.

Veiligheidsdirectie

Een ingericht werkproces over de communicatie
vanuit (het bestuur van) de veiligheidsregio naar
gemeentebesturen, over zowel de reguliere
P&C-producten als beleidsmatige en
operationele ontwikkelingen.

Een actieve informatiepositie opbouwen
van (het bestuur van) de veiligheidsregio
richting gemeentebesturen over P&Cproducten en over beleidsmatige en
operationele ontwikkelingen.

Veiligheidsdirectie

Gemeenten en veiligheidsregio stemmen
beleidsdoelen vooraf met elkaar af, bijvoorbeeld
in een Integraal Veiligheidsbeleidsplan, het
Uitvoeringsplan Toezicht, het Regionaal
Beleidsplan etc.
Vergroting van de democratische legitimiteit van
gemeenschappelijke regelingen door
gemeenteraden in de gelegenheid te stellen
meer en beter invulling te kunnen geven aan hun
kaderstellende en controlerende rol richting het
bestuur van een gemeenschappelijke regeling.

Inzicht krijgen in de verschillende relevante
beleidscycli en beleidsproducten op alle
taken van de veiligheidsregio.

Veiligheidsdirectie

Op 26 augustus jl. is de consultatieversie
van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet gemeenschappelijke regelingen
gepubliceerd. In 2020 worden de
uitkomsten geanalyseerd en voorzien van
een plan van aanpak.

Veiligheidsdirectie
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4.

Onze doelen voor de meldkamer

De uitvoering van de taak meldkamer2 is ondergebracht bij de veiligheidsregio, onder de ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de directeur veiligheidsregio /
commandant brandweer.

4.1. Wat gaan we continueren
Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP) haar rol hierin te pakken.
Het nieuwe, landelijke C2000-netwerk wordt in januari 2020 operationeel. De voorbereidingen voor deze overgang zijn in volle gang.

4.2. Wat gaan we verbeteren
Op het moment van het opstellen van dit jaarplan is nog niet duidelijk wanneer en hoe de invoering van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) plaats zal vinden.
De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vindt pas plaats in de eerste helft van 2020 (volgens huidige planning) en de invoering mogelijk per 1 juli 2020. De
gevolgen hiervan voor de overdracht van het beheer van de meldkamer is nog niet duidelijk.
De prestaties van de meldkamer (verwerkingstijd meldkamer) maken onderdeel uit van de operationele prestaties van de brandweer (opkomsttijden en dekkingsplan
brandweer). In de afgelopen jaren zien wij een toename van opkomsttijden van de brandweer, met name door een toename van de verwerkingstijd van de meldkamer. We
onderzoeken de redenen hiervoor en doen, indien mogelijk, verbetervoorstellen.
De twee innovaties op het gebied van voorspelling van het werkaanbod voor de meldkamer en stemanalyse, die extra informatie zou kunnen opleveren bij de melding die
een burger doet bij 112, worden nader uitgewerkt en getest op bruikbaarheid voor de meldkamer.

2 Het gaat hier om de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de gemeenschappelijke
meldkamer ligt nu nog bij de veiligheidsregio. Met de invoering van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS; naar verwachting per 1 juli 2020) komt deze verantwoordelijkheid te
liggen bij de nationale politie / LMS.
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4.3. Wat gaan we oppakken
4.3.1. We zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS
Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

3.6

a

3.6

b

Sturen
Als we beschikken over herziene
afspraken voor de meldkamer met de
LMS, de politie, de ambulancedienst,
over de governance (gezag en beheer)
en de (samen)werking van onze
meldkamer.
Als we nieuwe afspraken hebben met
de Veiligheidsregio Haaglanden over de
organisatie, personeel en financiering
van onze gezamenlijke meldkamer
brandweer ter vervanging van de oude
afspraken met de politie
(beheersovereenkomst 2017).

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Een vastgesteld convenant tussen
alle partijen op de GMK Den
Haag.

Door de inwerkintreding van de LMS dienen nieuwe
afspraken gemaakt te worden tussen alle partijen over
de samenwerking op de GMK.

Directeur
Veiligheidsregio

Afgeronde bestuurlijke
besluitvorming en implementatie
over de overdracht en financiering
van de brandweermeldkamercentralisten Hollands Midden van
de politie naar de VRH

Een organisatorisch en financieel onderzoek naar de
mogelijkheden om brandweercentralisten van de politie
over te hevelen naar de VRH, zodat alle medewerkers
van de meldkamer brandweer onder hetzelfde
werkgeverschap vallen. Deze afspraken komen in de
plaats van de huidige organisatorische en financiële
afspraken met de politie over het beheer van de
meldkamer (beheersovereenkomst).

Directeur
Veiligheidsregio

4.3.2. We zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer
Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind
2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Sturen
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Relatie
jaarplan
3.6

Hoe slagen wij hierin?

a

3.4

b

Als het (gevoel van) eigenaarschap van de
meldkamer weer meer bij de brandweer ligt
(meldkamerproces en brandweerproces).
Uitvoering
De juiste informatie wordt, proactief, op het
juiste moment beschikbaar gesteld aan de
hulpdiensten en crisisorganisatie. De
meldkamer wordt een 24/7 operationeel
centrum van en voor de brandweer en de
crisisorganisatie (veiligheidsregio).

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind
2023?
Een vastgesteld convenant
tussen alle partijen op de GMK
Den Haag.

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Door de inwerkintreding van de LMS dienen
nieuwe afspraken gemaakt te worden tussen
alle partijen over de samenwerking op de GMK.

Directeur
Veiligheidsregio

Afgeronde bestuurlijke
besluitvorming en
implementatie 24/7 CaCo op
GMK.

Op dit moment beschikt de meldkamer niet
over een 24/7 invulling van de CaCo-rol
(conform wettelijke verplichting).
Op dit moment loopt een onderzoek naar de
invulling en financiering van een 24/7 invulling
op de meldkamer.

Directeur
Veiligheidsregio
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5.

Onze doelen voor Risico- en Crisisbeheersing

De uitvoering van de taak risico- en crisisbeheersing is ondergebracht bij de veiligheidsregio, onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Risico- en
Crisisbeheersing. De ambtelijke eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer.

5.1. Wat gaan we continueren
De (multidisciplinaire) advisering over en toezicht op brandveiligheid, evenementenveiligheid, externe veiligheid (o.a. Rijnlandroute) en (brand)veilig leven wordt voorgezet
en verder doorontwikkeld, waarbij naar een risicogerichte all hazerd advisering wordt toegewerkt. Het risicoinzicht is actueel. De informatie uit advisering en toezicht wordt
beschikbaar gesteld aan de hulpdiensten en crisisorganisatie.
De paraatheid en vakbekwaamheid van de crisisorganisatie wordt, samen met de crisispartners, op peil gehouden. Ervaringen uit evaluaties worden omgezet in het
vakbekwaamheidsprogramma. Samen met de risico- en crisispartners zijn multidisciplinaire jaarplannen opgesteld om nieuwe ontwikkelingen en wensen om te zetten in
activtitieten en prodicten op het gebied van multidisciplinaire planvorming, vakbekwaamheid, risico- en crisiscommunicatie, risicobeheersing en netcentrisch werken.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren activiteiten in 2020 staat in bijlage 1.

5.2. Wat gaan we verbeteren
Het interne ontwikkeltraject Expeditie wordt voorgezet en gekoppeld aan het organisatie brede ontwikkeltraject Samen verder.
In het uitvoeringsplan toezicht wordt risicogericht een afweging gemaakt over de uitvoering van toezicht op lokale risico’s en het vergroten van het
(brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag van doelgroepen in een gemeente.
De inventarisaties van cascade-effecten van overstromingen worden omgezet in adequate risicoadvisering en operationele voorbereiding (programmaplan
Waterveiligheid).
De samenwerking met de cultureel erfgoedsector wordt versterkt.
De uitkomsten uit het project Toekomstbestendige bluswaterwatervoorziening worden geïmplanteerd.
Er wordt gestart met het uitvoeren van structureel brandonderzoek.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren activiteiten in 2020 staat in bijlage 1.
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5.3. Wat gaan we oppakken
5.3.1. Wij versterken het risicomanagement
Relatie
jaarplan
3.1

Hoe slagen wij hierin?

a

Alle fasen veiligheidsketen
Als we de risico’s kennen,
duiden en, indien noodzakelijk,
vertalen naar maatregelen en
weten te verbinden in een
cyclisch proces.

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Er staat een cyclisch proces
waarbij de verschillende
afdelingen input geven aan
elkaar.

Verkennen van een cyclisch proces voor risicomanagement.
Risico’s uit risicoprofiel worden geduid en in verband
gebracht met verschillende afdelingen van VRHM en haar
partners.
Plannen, procedures en handelingsperspectieven
ontwikkelen waar crisisfunctionarissen in worden getraind en
beoefend. Daarnaast vormt het input voor de advisering en
BvL

Directeur Risicoen
Crisisbeheersing

5.3.2. Wij moderniseren onze crisisorganisatie
Relatie
jaarplan
3.1

Hoe slagen wij hierin?

a

Voorbereiding
Als de crisisorganisatie
slagvaardig en gezaghebbend
inzetbaar is bij nieuwe
crisistypen, ook in een nietopgeschaalde situatie.
Uitvoering

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Analyse van de hoofdstructuur
i.r.t. nieuwe crisistypen
Uitkomsten analyse verwerken in
Regionaal Crisisplan en
implementeren

Afronden project omgang met dreigende crisis.
Verkenning bovenregionale samenwerking (GRIP 5)
Verkennen van de gevolgen voor crisisbeheersing van
de vier thema’s uit het regionaal risicoprofiel

Directeur Risicoen
Crisisbeheersing
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Relatie
jaarplan
3.4

b

3.1

c

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Als onze sterke
informatiepositie wordt ingezet
als ‘startmotor’ om in de lauwe
fase (opstartfase naar
mogelijke crisis) gemeenten,
burgers en partners tijdig te
attenderen, te alerteren en
hierop samen te anticiperen
(permanente radarfunctie)
We bieden een
vakbekwaamheidsprogramma
(OTO) aan dat past bij een
moderne crisisorganisatie en
aansluit bij de behoeften van
de hoofdstructuur en de
crisisfunctionarissen
daarbinnen.

Doorontwikkeling MAB i.s.m. GMK
(zie ook paragraaf 3.4).
Versterken en benutten van de
verbinding tussen risico- en
crisiscommunicatie
Doorontwikkeling website
Hollandsmiddenveilig.nl

Onderzoeken koppeling MAB en RTIC
Aansluiten landelijke werkgroep VIC.
Verkenning MAB i.r.t. VIC / Newsroom.
Uitvoering geven aan aanbevelingen onderzoek rol en
positie CACO meldkamer.

Directeur Risicoen
Crisisbeheersing

Vakbekwaamheidsprogramma
continue verbeteren a.d.h.v.
tussentijdse evaluaties.

Opleveren beleidsplan multi OTO.
Thema continuïteit inpassen in studiegids (cyber, gas &
elektra en uitwijklocatie)
Start met registratie van aanwezigheid en kwaliteit van
crisisfunctionarissen
Verkenning Elektronische Leer Omgeving (ELO)
OTO:
•
Team Resource Management
•
Scenario denken
•
OTO-activiteiten met partners als ProRail,
Waterhulpverlening kust
•
OTO-activiteiten op basis van geëvalueerde inzetten

Directeur Risicoen
Crisisbeheersing
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6.

Onze doelen voor GHOR

De taak GHOR wordt uitgevoerd door de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden, onder de ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de
Directeur Publieke Gezondheid.

6.1.

Wat gaan we continueren

De integrale advisering aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners op het gebied van o.a. omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en externe
veiligheid draagt bij aan de continuïteit van zorg en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van passende zorg tijdens crises.
De crisisplannen van zorgpartners worden afgestemd (v.v.) met de operationele voorbereidingen van de crisispartners binnen de veiligheidsregio. Dit wordt ook beoefend.
De crisisorganisatie GHOR is paraat en vakbekwaam.
De GHOR levert een bijdrage aan de gemeenschappelijke doelen van de veiligheidsregio en de multidisciplinaire operationele voorbereiding.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren activiteiten in 2020 staat in bijlage 2.

6.2.

Wat gaan we verbeteren

De risicoduiding in het regionaal risicoprofiel wordt samen met veiligheidspartners nader gespecifieerd, als basis voor de risicoduiding voor het zorgnetwerk.
De positie van de GHOR binnen de veranderende omgevingen en netwerken (o.a. ROAZ) wordt opnieuw geduid.
De GHOR stelt een inventarisatie op, samen met veiligheidspartners, van organisaties die beschikken over relevante gegeven van individuele en groepen verminderd
zelfredzame burgers.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren activiteiten in 2020 staat in bijlage 2.
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6.3. Wat gaan we oppakken
6.3.1. Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie
Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we het doen in 2020?

Wie

Introductie van netcentrisch
werken en gebruik van LCMSgeneeskundige zorg in de
zorgketen.

Uitvoeren van het stappenplan dat GHOR in 2019 heeft
opgesteld voor implementatie van netcentrisch werken en
gebruik LCMS-geneeskundige zorg in ziekenhuizen in de regio
en het traumacentrum en afgeronde verkennende fase voor
huisartsenposten, RAV/MKA en caresector.
Benutten van stakeholders met positieve ervaringen zoals
andere GHOR-regio’s waar introductie positief is ontvangen en
geïnteresseerde koepelorganisatie van academische
ziekenhuizen.
Uitvoeren van een pilot. Voorbeeld de samenwerking op het
gebied van het ROAZ-griepplan.
Uitwerken oplossingen met gebruik van mail en voorbereide
informatiedeling/crisis communicatie.

Directeur
Publieke
Gezondheid

Voorbereiding
3.4

a

3.4

b

Als wij in staat zijn om het
zorgnetwerk tijdig te attenderen,
alerteren, alarmeren en te laten
anticiperen. De ontwikkeling naar
een Landelijk Crisis Management
Platform biedt kansen voor
introductie van het netcentrisch
samenwerken en
informatievoorziening in de
opgeschaalde zorgketen in de regio.

Voldoen aan informatiebehoefte
van caresector in de situatie dat
LCMS geneeskundige zorg nog
niet is geïntroduceerd.

Directeur
Publieke
Gezondheid
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7.

Onze doelen voor bevolkingszorg

De taak bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing in nauwe samenwerking met de
medewerkers openbare veiligheid van de achttien gemeenten en onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de coordinerend functionaris.

7.1. Wat gaan we continueren
Door het faciliteren van regionale samenwerkingsvormen, het bijdragen aan het beheer van de gemeentelijke crisisbeheersing en het vertegenwoordigen van de
gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio en in landelijke netwerken, wordt een belangrijke bijdrage gelevert aan de ontwikkeling van bevolkingszorg.
Samen met gemeenten wordt gewerkt aan de vakbekwaamheid van de gemeentelijke crisisfunctionarissen en de doorontwikkeling van de bevolkingszorgsprocessen.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren activiteiten in 2020 staat in bijlage 3.

7.2. Wat gaan we verbeteren
De prestaties van gemeenten/bevolkingszorg worden transparant en overzichtelijk gemaakt middels een dashboard. Het landelijke normenkader wordt herijkt en voorzien
van prestatie indicatoren. Op basis van het prestatiekader wordt een evaluatiemethode ontwikkeld.
Nieuwe kennisdelingsmiddelen (o.a. kennisbank en crisisapp) gaan bijdragen aan het versterken van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Het vakbekwaamheidsprogramma wordt gemoderniseerd op basis van een nieuwe regionaal beleidsplan vakbekwaamheid, een verbeterde registratie van
vakbekwaamheid, een studiegids voor gemeentelijke crisisfunctionarissen (o.a. aandacht voor nafase, overdracht en netcentrisch werken).
De organisatie van de crisiscommunicatie in het eerste uur wordt versterkt.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren activiteiten in 2020 staat in bijlage 3.
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7.3. Wat gaan we oppakken
7.3.1. Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie
Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

3.6

a

3.4 /
3.6 /
3.7 /
5

b

3.7 /
5

c

Voorbereiding/ Uitvoering
Er is een partnerprofiel voor
bevolkingszorgtaken met
daarin duidelijke
samenwerkingsafspraken.
De officier van Dienst
Bevolkingszorg vormt een
belangrijk loket en
verbindende schakel voor
hulpdiensten en partners in
de lauwe en warme fase,
ook bij nieuwe crisistypen.
De gemeentelijke
crisisorganisatie is ook
inzetbaar in nietopgeschaalde situaties
binnen gemeenten.

Welke meetbare prestaties spreken we
af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Partnerprofiel opgesteld en gedeeld.

Tijdens de Doe-dagen3 zal het “partnerprofiel
voor bevolkingszorg” centraal staan.

Coördinerend
functionaris

Rapportage met verkenning en
aanbevelingen omtrent de ontwikkelingen
van de rol van de OvD-BZ.
Nieuwe samenwerkingsafspraken met de
meldkamer op het gebied van alarmering
en informatievoorziening.
Bevolkingszorg Hollands Midden heeft een
eigen huisstijl.
De rol van de gemeentelijke
crisisbeheersing in niet-opgeschaalde
situaties heeft duidelijke kaders en is
inzetbaar waar nodig.

Verkenning rol Ovd-BZ.
De relatie met de meldkamer wordt actief
verdiept, zoveel mogelijk in samenwerking met VR
Haaglanden: specifieke thema’s zijn oa. C2000
voor de OvD-BZ, het meelezen met
kladblokregels.
De huisstijl van Bevolkingszorg Hollands Midden
wordt ontwikkeld.
Niet-opgeschaalde situaties waarbij (deels)
gebruikt is gemaakt van de gemeentelijke
crisisorganisatie zijn geëvalueerd.
Er wordt een verkenning gedaan: welke behoefte
kan de staande gemeentelijke crisisorganisatie
vullen bij niet-opgeschaalde situaties? Hoe gaan
andere Veiligheidsregio’s hier mee op?
Themabijeenkomst organiseren voor partners.

Coördinerend
functionaris

Coördinerend
functionaris

3 De Doe-dagen zijn een jaarlijks terugkomende praktische en inspirerende tweedaagse conferentie georganiseerd door en voor MOV-ers in onze Veiligheidsregio.
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7.3.2. Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio
Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

3.4

a

3.7

b

Voorbereiding
Als wij relevante (operationele) informatie,
kennis en expertise verzameld en ontsloten
hebben voor gemeenten.
Sturen
In een vroegtijdig stadium is er afstemming
tussen het regionaal en lokaal (fysiek)
veiligheidsbeleid, worden veiligheidsdoelen
op elkaar afgestemd en is er een
afgestemde beleidscyclus.

Welke meetbare prestaties
spreken we voor eind 2023 af?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Wij hebben een actuele en
gebruiksvriendelijke kennisbank
beschikbaar voor ons
Bevolkingszorgsnetwerk.

Kennisbank ontwikkelen.
Kennisbank vullen met informatie en expertise.
De crisisapp ondergaat een update.
Informatiemanagement in warme fase optimaliseren.

Coördinerend
functionaris

We hebben inzicht in de
beleidscycli van gemeenten op
het gebied van veiligheid.

Onderzoek en gesprekken.
We hebben een overzicht met tijdlijn van de
beleidscyclus.
Er is een strategisch kader ontwikkeld.

Coördinerend
functionaris
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8.

Onze doelen voor brandweerzorg

De uitvoering van de taak brandweerzorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio, onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Brandweerzorg. De
ambtelijke eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer.

8.1. Wat gaan we continueren
De brandweer staat 24/7 paraat met vakbekwame medewerkers en betrouwbaar materiaal en materieel.

8.2. Wat gaan we verbeteren
De inhaalslag voor modern en bedrijfszeker materieel en materiaal is in volle gang. De aanbesteding van de autoladders is gepubliceerd eind 2019. De voorbereidingen
voor de aanbestedingen van nieuwe tankautospuiten, waterwagens/watertransportsystemen (in het kader van de implementatie van een toekomstbestendige
bluswatervoorziening), nieuwe bluspakken en helmen worden voorbereid voor 2020.
Er wordt een extra investering gedaan in de organisatie van het vakbekwaamheidsprogramma, mede in relatie tot de integrale planning. Mede door de grote
opleidingsbehoefte van nieuwe brandwachten is dit noodzakelijk.
Naar verwachting start in 2020 de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Schipholweg in Leiden. Samen met de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest wordt
gekeken naar de invulling van deze “hybride kazerne”.
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8.3. Wat gaan we oppakken
8.3.1. Wij werken met paraatheid op maat
Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

3.1

a

3.5 /
9

b

Welke meetbare prestaties spreken we voor
eind 2023 af?

Risicobeheersing/ Voorbereiding/ uitvoering
Als wij meer inzicht
Definiëren van het programma ‘Paraatheid op
hebben in de specifieke Maat´ (PoM) en opstellen van een visiedocument.
risico’s in onze regio
Met bestuur is de ambitie op Paraatheid
voor brandweerzorg
vastgesteld.
(brand, technische
In het visiedocument PoM is aandacht voor;
hulpverlening,
Eigen visie op het Brandweerrisicoprofiel
incidentbestrijding
VRHM
gevaarlijke stoffen en
De relatie tussen risicogerichte slagkracht en
waterongevallen) en op
PoM
basis hiervan de
De samenhang tussen te ontwikkelingen
paraatheid van onze
plannen en visies en andere regionale en
mensen en materieel
landelijke ontwikkelingen of producten
(flexibel) organiseren.
(bijvoorbeeld RRP)
Hierbij werken we met
De ontwikkelingen rondom gebiedsgerichte
de nieuwe (landelijke)
opkomst tijden
gebiedsgebonden
Ontwikkelingen rondom taakdifferentiatie
opkomsttijden.
Strategische personeelsplanning

Voorbereiding/ uitvoering
Wij hebben een
De aanbestedingen voor de grote
robuuste organisatie
materieelvervangingen op koers (TS, RV en pilot
waarin maatregelen
WTS 500).

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Een visiedocument Paraatheid op Maat (PoM) opstellen
Een visiedocument Brandweerrisicoprofiel opstellen.
In overleg met interne partners plan van aanpak opstellen
om in 2022 te komen tot een (dynamisch)
Brandweerrisicoprofiel
Vertalen risico’s uit profiel naar repressief optreden
waaronder uitruk op maat (UoM)
Deelname landelijke pilot “Dekkingsplan conform
gebiedsgerichte opkomsttijden”
Vaststellen landelijke kader Uitruk op Maat (UoM)
Vaststellen TS 6 en TS Flex kazernes.
Implementeren Uitruk op Maat met aandacht voor;
• Inbedden UoM in Vakbekwaam worden en blijven.
• Vaststellen TRA voor wat betreft aantallen ( 4 of 6) per
incidenttype.
• Aanpassen procedures in inzetvoorstellen (rekening
houden met landelijk kader).
• Het vertalen van risico’s en UoM naar
Vakbekwaamheid.

Directeur
Brandweerzorg

Implementeren projectmatig werken. Verhouding tussen
projectcapaciteit en businesscapaciteit bepalen
(uitgangspunt)

Directeur
Brandweerzorg
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Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

genomen zijn om in het
geval van verstoringen
onze brandweerzorg zo
goed mogelijk te
kunnen blijven leveren.

Welke meetbare prestaties spreken we voor
eind 2023 af?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Projectmatig werken met specifiek aandacht voor
‘Opdrachtgeverschap’, het vastleggen van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden v.w.b.
aanbestedingen en de rol die Brandweerzorg
hierin vervult.
Een vakbekwaamheidsprogramma met ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen bij materieel, risico’s
en taakdifferentiatie waardoor de medewerkers
incidentbestrijding (nog) beter worden voorbereid
op het leveren van brandweerzorg bij verstoring
Een visie ‘Thematisch werken’ met aandacht voor
de en organisatorische randvoorwaarden die
noodzakelijk zijn om dit te bereiken. Dit zijn onder
meer
Opstellen gedeelde kernwaarden MTBrandweerzorg
Begroting op orde (sectoraal) met realistisch
geraamde budgetten en mandaten
Het afronden en overdragen van niet belegde
werkzaamheden

Opstellen (standaard)-methodiek voor PVE’s
Overzicht in de totale hoeveelheid aanbestedingen
creëren en dit vastleggen in een inkoopkalender
Opstellen aanbestedingsproces met hierin opgenomen
de vervanging en contractverlening.
Benoemen te onderscheiden thema’s voor thematische
werken
Plan van aanpak (per thema) opstellen waarbij thema
‘duiken’ de leercasus is
In beeld brengen besluitvormende gremia en actoren op
zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau
Hier een passende overleg- en
besluitvormingsstructuur voor Brandweerzorg voor
opstellen
Opstellen groslijst niet belegde werkzaamheden (Van
Oud naar Nieuw
Taakoverdracht nieuwe afdelingen organiseren

Wie

8.3.2. Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen
Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties spreken we voor
eind 2023 af?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Alle fasen in de veiligheidsketen
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Relatie
jaarplan
3.1 /
3.5

Hoe slagen wij hierin?

a

Als wij onze repressieve kennis
en ervaring structureel weten in
te brengen binnen met name
risicobeheersing. Andersom
geldt dat de kennis en ervaring
van risicobeheersing geborgd
wordt binnen onze operationele
voorbereiding.

Welke meetbare prestaties spreken we voor
eind 2023 af?

Vanuit integraliteit zijn de processen en
overleggen zo vorm gegeven dat vanuit het
principe systeem aan tafel de kennisinbreng
RCBBWZ beter is geborgd.
Het ‘systeem aan tafel is zo georganiseerd ’ zodat
burgemeester (of bestuur) vroegtijdig kan worden
geïnformeerd over de onderwerpen die ertoe
doen.
Het vergroten van onze inbreng in de
veiligheidsketen door het beter verbinden van de
repressieve kennis van brandweerzorg en de
preparatieve kennis van RCB. Dit wordt onder
meer zichtbaar in het (samen) opstellen van een
Brandweerrisicoprofiel (zie 8.3.1.)
Er wordt een visie opgesteld over de gevolgen
van de veranderingen binnen het sociaal domein (
onder andere langer zelfstandig thuis wonen en
dubbelle vergrijzing) en de mogelijke gevolgen die
dit heeft voor het repressieve optreden.
Risicobeheersing/ voorbereiding / uitvoering / Verantwoorden, leren

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Inrichting proces accounthouderschap
(regionaal versus lokaal). Wie praat er op
strategisch, tactisch en operationeel met
burgemeester, bestuur en gemeente, rekening
houdend met de veranderingen in het sociaal
domein.
Bezoek aan burgemeester procesmatig
inregelen waarbij accounthouder wordt
voorzien van de noodzakelijke en gewenste
informatie.
Organiseren interne informatielijn.
Inrichten van de cyclisch proces van
advisering waarbij de voor- en achterkant van
het proces met elkaar in verbinding staan. (Een
PDCA cyclus waarbij incidentonderzoek, data
analyse, BvL, advisering en repressieve
slagkracht zich in een juiste wijze tot elkaar
verhouden)

Directeuren
Brandweerzorg
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Relatie
jaarplan
3.2 /
5

b

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties spreken we voor
eind 2023 af?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Onze mensen zetten zich,
binnen het programma
(Brand)Veilig leven in voor het
gezamenlijke doel om de
zelfredzaamheid van burgers te
vergroten.

(samen met RCB) een visiedocument over
(Brand)Veilig Leven op met daarin tenminste
beschreven;
De uitgangspunten van Brandweerzorg bij
BvL
De rollen van BWZ binnen BvL
De relatie tussen de zelfstandige kazerne en
BvL
Een doorkijk richting 2023

Opstellen van randvoorwaarden voor het
individueel en lokaal initiatief omtrent BvL
Deelnemende kazernes inventariseren en
benoemen.
Incidentevaluaties en brandonderzoek
uitbreiden als input voor onder meer het
Brandweerrisicoprofiel en de inhoud van BvL
Inbedden van het product ‘Nazorg bij brand’ in
het reguliere proces

Directeur
Brandweerzorg

8.3.3. Wij staan in de (lokale) gemeenschap
Relatie
Jaarplan
3.6 /
3.7

Hoe slagen wij hierin?

a

Uitvoering
Als wij de huidige
hulpverlening
continueren en ons
tegelijkertijd ook op
andere manieren
inzetten voor de (lokale)
gemeenschap. Het
initiatief hiervoor kan
komen vanuit of namens
de (lokale)
gemeenschap.

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Brandweerkazernes vervullen een
gemeenschappelijke functie en staan daarmee
open voor lokale activiteiten die in het
verlengde liggen van onze inzet of
(Brand)veilig Leven.
Invulling geven aan het lokale deel van het
accounthouderschap (8.3.2.a) door te starten
met deelnemen aan lokale netwerken.

Opstellen kaders, onder de vlag van de Zelfstandige
kazerne, over hoe om te gaan met gebruik van kazerne
door lokale non-profitorganisaties.
In beeld brengen lokale netwerken.
Inbedden in lokale gemeenschap.
Deelnemen aan lokale activiteiten en evenementen.

Directeur
Brandweerzorg
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Relatie
Jaarplan
3.7

Hoe slagen wij hierin?

b

Welke meetbare prestaties spreken we af
voor eind 2023?

Voorbereiding/ uitvoering
Als wij voldoende
De hernieuwde positie van de lokale kazerne
brandweervrijwilligers te
(visie Zelfstandige kazerne) bekend maken.
werven en te behouden
De Zelfstandige kazerne en BvL worden waar
die zich in willen zetten
mogelijk verbonden.
voor hun (lokale)
Om in volgende jaren een visie op
gemeenschap. Al dan
taakdifferentiatie, starten met het in
niet op basis van
samenspraak formuleren van een mogelijk
taakdifferentiatie (en toekomstbeeld. Hierin is er niet alleen plaats
opleiding). Juist om deze voor bijvoorbeeld Jeugdbrandweer, maar ook
hernieuwde positie in te
andere maatschappelijk rollen, het flexibel
nemen is het belangrijk
omgaan met vrijwilligheid en het versterken
dat de kazerne hierin
van zelfredzaamheid.
een eigen invulling kan
Daarbij is taakdifferentiatie wel dienstbaar aan
geven (als onderdeel van het werven en behouden van vrijwilligers.
de zelfstadige kazerne).

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Uitwerken visie Zelfstandige kazerne in verschillende
deelprojecten met een bijbehorend PvA en planning.
Er worden afspraken gemaakt en vastgelegd over het
gewenste kwaliteitsniveau
Opstellen kaders over wat regionaal moet en lokaal
kan.
Afkaderen financieel speelveld voor lokale kazerne.
Memo Taakdifferentiatie opstellen met uitgangspunten
en mogelijke richtingen
Nader uitwerken van de strategische
personeelsplanning (onderdeel van 8.3.1 PoM)

Directeur
Brandweerzorg
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9.

Onze doelen voor bedrijfsvoering

De uitvoering van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio staat onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Bedrijfsvoering. De ambtelijke
eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer.

9.1. Wat gaan we oppakken
9.1.1. Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen
Relatie
jaarplan
3.7
5/
7/
8

3.1 /
3.3 /
5/
7/
8

a

b

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties spreken we
af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Waar mogelijk, gelet op onze
specifieke taakuitvoering en
de budgettaire mogelijkheden,
stappen we bij vervanging of
renovatie van onze
gebouwen, onze voertuigen,
onze materialen en het
bijbehorende inkoop- en
aanbestedingsbeleid over op
duurzame varianten.
Wij werken aan de
duurzaamheid van ons
personeel zodat zij nu en in
de toekomst gezond, veilig,
gemotiveerd, competent en

Het energieverbruik gaat omlaag. In
overleg met gemeenten zijn afspraken
gemaakt over energiereductie.
Nieuwbouw voldoet aan de norm BENG.
Minder gebruik van wegwerpartikelen.
Overige prestaties vloeien voort uit het
nog op te stellen duurzaamheidsbeleid
(49% reductie van CO2 uitstoot in 2030).
Dit wordt opgenomen in het Meerjaren
Onderhoudsplan
Uitslagen medewerkerstevredenheidsonderzoek dienen als nulmeting.
Agenderen eigenaarschap om de
productiviteit te verhogen

Ontwikkelen een visie op duurzaamheid en
duurzaamheidsbeleid.
Opstellen plan van aanpak op voor duurzame initiatieven
2020-2023.
Aan het inkoopformulier wordt een duurzaamheidstoets
toegevoegd om te zorgen dat duurzaamheid een criterium is
dat expliciet meegewogen wordt bij inkoop/aanbesteding.

Directeur
Bedrijfsvoering

Ontwikkelen veiligheidssysteem RI&E
Ontwikkelprogramma ploegchef vrijwillig
Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek in de
context van arbeidsvreugde.

Directeur
Bedrijfsvoering

Pagina 34 van 57
Agendapunt 7. AB VRHM 20 februari 2020

Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties spreken we
af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

productief hun werk kunnen
doen.

Inzetten op duurzaamheid in de
arbeidsrelatie door in gesprek met
medewerkers samen te bespreken wat
daarvoor nodig is
Uitvoering geven aan:
•
het 2de loopbaanbeleid
•
afspraken garantiebanen
•
het omzetten van
arbeidsvoorwaarden naar branche
CAO
•
gedragscode
•
persoonlijke informatie
toegankelijkheid P-dossier
•
RI&E
•
Werving van personeel
•
Bescherming persoonsgegevens
•
Levensloopbeleid
•
Sociaal media beleid
Continueren organisatiebreed
ontwikkeltraject ‘Samen verder’
De studiegids wordt verder ontwikkeld
Aandacht voor gedetacheerd personeel,
personeel GMK en boven formatieven
Inzetten op wervingsbeleid.
Opstellen en actueel houden van een
strategische personeelsplanning.
Sturingspricipes zijnuitgewerkt tot op het
niveau van integraal management.

Uitbreiden VRHM academie verder uit met passende
opleidingen/trainingen (versterken competenties).
Helderheid in de werkprocessen door die af te stemmen en
te documenteren.
Continueren van het ontwikkelprogramma voor de doelgroep
leidinggevenden en zetten op dezelfde leest een
medewerkersontwikkelprogramma op.
Inzetten op in- en externe coaching.
Ontwikkelen:
1) integriteitsbeleid
2) mobiliteitsbeleid
3) vitaliteitsbeleid
2de loopbaanbeleid wordt uitgevoerd.
Ontwikkelen van een toekomstbestendige en alignde
gesprekcyclus ter vervanging van de functionerings en
beoordelingscyclus.
De output van de gesprekken gebruiken als input voor de
VRHM academie
Opzetten van workshops eigenaarschap.
Ondersteunen effectieve en veilige teamsamenwerking
door coaching en training.
Opzetten systeem van onboarding voor nieuwe
medewerkers.
Verbeteren van de methode van werving om de juiste
mensen op de juiste plek te krijgen in deze krappe
arbeidsmarkt
Vernieuwen intranet Plein 16, om de onderlinge
communicatie te versterken om de verbinding te versterken

Wie
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Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties spreken we
af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Nieuwe functionerings- en
beoordelingscyclus.
PAGO wordt beschikbaar.

9.1.2. Wij werken aan een presterende organisatie
Relatie
jaarplan
5/
7/
8

a

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Wij versterken ons
proces- en projectmatig
werken.

Stimuleren de PIOFACH
verantwoordelijken bij
medewerkers.
Implementeren van Project Portfolio
Management en
projectmanagementmethodieken
Verbeteren werkprocessen.
Transparant in de dienstverlening
zodat duidelijk is wat collega’s van
ons mogen verwachten.

Opstellen plan voor projectleiderspool van getrainde projectleiders.
Afspraken maken over key-users en systeemeigenaren voor elke
applicatie.
Afspraken over wie de proceseigenaren zijn.
Visualiseren van de projectvoortgang op alle thema’s transparant en
openbaar (d.m.v. fysieke wandborden en/of intranet).
Het integreren Inkoop- en Projectmanagement.
Het proces in-, door en uitstroom is verbeterd en geïmplementeerd.
Het mutatieproces (P) werkt gedigitaliseerd

Directeur
Bedrijfsvoering
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Relatie
jaarplan
5/
7/
8

3.1 /
3.2 /
3.3 /
3.6 /
5/
7/
8

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

b

Wij borgen de
evaluatiefunctie en
zetten een
kwaliteitszorgsysteem
op. We stimuleren leren,
kennis te ontwikkelen, te
delen en toe te passen.

De VRHM academie is uitgebreid
met trainingen en er nemen
deelnemers deel aan VRHM
academie trainingen/opleidingen.
In staat om het eigen werk
(projecten) te vertalen in resultaten
en hierover transparant te zijn.
Jaarlijkse evaluatie van het
organisatieplan.
Coachen en verzorgen opleidingen
voor projectleiders.
De projectmanagementboard is in
positie.

c

Wij houden ons kennisen expertiseniveau bij de
tijd en versterken onze
advieskracht.

We innoveren.
Aandacht voor aligned werken. We
geven een nadere betekenis aan de
5 sturingsprincipes.
Stimuleren leren van elkaar door bij
elkaar in de keuken te kijken.
Een werkwijze en een proces aan
voor het opstellen van
afdelingsplannen.
Verbeteren van integraal
management.

Ontwikkelen evaluatiemethodieken die zowel multi- als monodisciplinair
inzetbaar zijn.
Ontwikkelen van een schema/stramien waarin we regelmatig interactieve
kennissessies houden over diverse onderwerpen.
Bedrijfsvoering heeft een voorbeeldfunctie in transparant handelen, en
gedraagt zich daarnaar.
Binnen projecten en andere nieuwe ontwikkelingen is een gedegen plan voor
PDCA op de baten verplicht gemaakt.
Ontwikkelen van initiatieven om de aanspreekcultuur te verbeteren en een
veilige werkomgeving te creëren.
Vanuit het oogpunt van arbeidsveiligheid worden inzetten “op straat”
geëvalueerd en hebben we de regie op het doorvoeren van daaruit
voortvloeiende verbeterpunten.
Opstellen van een Visie op kwaliteit.
In kaart brengen wat de ontwikkelbehoefte van de medewerker is
Versterken competenties door VRHM academie.
Opstellen van Integriteitsbeleid.
Ontwikkelen een opleidingsplan/scholingsplan voor medewerkers VRHM.
Nemen deel in landelijke werkgroepen en expertisegroepen op het gebied
van bedrijfsvoering.
Met alle medewerkers maken we individuele ontwikkelafspraken afgeleid
van de opgave.
Innovatie concreet vormgeven in innovatiegroep.
Uitwerken van de sturingsprincipes tot aan afspraakniveau.

Directeur
Bedrijfsvoering
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9.1.3. Wij werken aan een wendbare organisatie
Relatie
jaarplan
5/
7/
8

3.4 /
5/
7/
8

a

b

c

Hoe slagen wij hierin?

Welke meetbare prestaties spreken we
af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Wij ontwikkelen strategische
visies en planningen op het
gebied van personeelscapaciteit
voor brandweerzorg,
huisvesting,
informatievoorziening,
arbeidsveiligheid en mobiliteit.
Wij werken aan een verdere
digitalisering van onze
werkprocessen en zijn ons
bewust van het belang van
continuïteit van onze systemen.

Visies op arbeidsveiligheid en huisvesting
zijn afgerond. Beelvormend onderzoeken
wij mobiliteit van personeel en diversiteit
om in 2021 tot een visie te komen. Er is
een plan van aanpak en prioritering
opgesteld voor initiatieven in 2020-2023.

Opstellen visies op arbeidsveiligheid en huisvesting.
Beelvormend onderzoek doen naar mobiliteit van
personeel en diversiteit.
Continueren van bedrijfszekerheid en doorontwikkelen
van de strategische personeelsplanning.

Directeur
Bedrijfsvoering

De beschikbaarheid van systemen
verbetert.
Samenwerking ondersteunen dmv O365.
Modernisering koppelingen.
Informatieveiligheid gaat naar niveau 4.
Het mutatieproces in- door- en uitstroom
wordt gedigitaliseerd.

Directeur
Bedrijfsvoering

Eventuele noodzakelijke
wijzigingen in de
organisatiestructuur voeren wij
gericht uit, in afstemming met de
medezeggenschap.

Ontvlechten van de servicedesk zodat
ondersteuningsexpertise lokaal binnen de
diverse afdelingen georganiseerd wordt.
Zorgdragen voor correcte en tijdige
adviesaanvragen richting OR voor
eventuele organisatiewijzigingen.

Opstellen in- en externe dienstverleningsafspraken
(DAP/SLA).
Verbeteren accountmanagement en contractmanagement
op het thema digitalisering.
O365 introduceren.
Moderniseren koppelingen.
Info veiligheid verbeteren
Beheren en continueren de ontwikkeling van onze
applicaties. Vernieuwen van applicatielandschap waar
nodig – in 2020 zal het zaaksysteem vervangen worden.
Ontwikkelen van een evaluatiesystematiek om jaarlijks
het organisatieplan door te lichten en bij te kunnen sturen
waar nodig.
Ontwikkelen van formatiebeheer.

Directeur
bedrijfsvoering
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Specifieke bedrijfsvoeringsthema’s voor de taken GHOR en Bevolkingszorg zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 2 en 3.
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10.

Wat gaat het kosten?

De financiële onderbouwing van het jaarplan wordt toegelicht aan de hand van twee schema’s. Het eerste schema geeft inzicht in de beschikbare budgetten. In het
tweede schema is de beschikbare formatieruimte opgenomen voor de uitvoering van het jaarplan.
Taak
Totaal budget 2020
Totaal
59.879.200
Meldkamer BHM
859.400
Oranje kolom
675.000
GHOR
2.073.000
- Bestemmingsreserve ‘Instroom 15.000
nieuwe OvDG’
Brandweer & Crisisbeheersing
56.256.800 (incl. onderstaande bedragen)
- Digitale transformatie
325.000
- Samenwerken Loont
100.000
- Bluswatervoorziening
150.000
Budgetten jaarplan – cijfers begroting 2020
Organisatieonderdeel
GHOR
Bevolkingszorg
Meldkamer
Brandweerzorg
Risico- en Crisisbeheersing
Bedrijfsvoering
Directie en Staf
Totaal

Vaste formatie

Bezetting

13,69
3,56
14

13,69
3,61
15

233,75
67,00
54,60
11,62
398,22

228,56
59,39
49,93
11,47
381,65

Vacatureruimte

Uitgaven totaal

Beschikbaar

Opmerkingen (budget toereikend?)

56.161.800 + 95.000 (begrotingswijziging
2020) = 56.256.800

Project-formatie (uitbesteding)

Inhuur

- Dit is de formatie vanuit VRHM. Totale formatie
meldkamer is hoger i.v.m. formatie vanuit VRH.
6,22
3,50
4,75
14,47

-

-

PM
PM
PM
PM

€ 228.700
€ 200.000
€ 428.700
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BIJLAGE 1.

1.

Nadere uitwerkingen taak Risico- en Crisisbeheersing

Wat gaan we continueren

De afdeling Administratie geeft ondersteuning bij veel van de in dit hoofdstuk genoemde taken. Zowel op het terrein van continueren als verbeteren en oppakken. Zij
werken sector-breed voor alle afdelingen van de sector risico- en crisisbeheersing.
Relatie
jaarplan
3.1

a

3.1 /
3.3 /
3.5 /
3.6 /
3.7

b

3.1 /
3.3 /
3.7

c

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

Risicobeheersing
De veiligheidsregio beschikt over een
actueel Regionaal Risicoprofiel.
Vanuit VRHM leveren we bijdragen
aan het meerjarig infrastructuur project
Rijnlandroute (incl. Stationspleintunnel)

•
•
•
•
•

Risicoduiding

De (multi) advisering op (brand)
veiligheid en risico’s aan onze
stakeholders/partners continueren we,
waarbij we blijven leren en bekwamen
in adviesvaardigheid.

Evalueren proces totstandkoming RRP 2020-2023
Monitoren ontwikkelingen veiligheidsthema’s RRP
Sturen op gemaakte afspraken met partners en proces
Kennis van tunnelveiligheid opdoen en deze borgen in de organisatie
Bijeenkomsten met interne en externe partners beleggen met als doel afstemming en
voortgangsbewaking
•
Opleveren kwartaalrapportage t.a.v. stand van zaken project
•
Bijdragen leveren aan advisering, operationele voorbereiding/planvorming en OTO
Uitvoering geven aan de adviesbehoefte (gevraagd en ongevraagd) van onze
stakeholders op de taakvelden:
•
Omgevingsvisies
•
Bestemmingsplannen / omgevingsplannen
•
Bouw / Omgevingsveiligheid
•
BRZO
•
Evenementen
•
Coördinatie evenementen veiligheid
•
Vuurwerk
•
Bluswater – en bereikbaarheid
•
Specialisaties installaties ed

Risicoduiding is
regiehouder en wordt
inhoudelijk ondersteund
door Crisisbeheersing,
OTO, GHOR en
brandweerzorg.
Omgevings-veiligheid en
Planbeoordeling,
Toezicht, BVL
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Relatie
jaarplan

Wat is het doel voor 2020?

8

d

Brandweerzorg voorzien van informatie
tbv de operationele dienst

3.1 /
3.2

e

Burgers, bedrijven en instellingen
voorzien van informatie over
(Brand)Veilig leven die gericht is op het
vergroten van het
(brand)veiligheidsbewustzijn en
(brand)veilig gedrag.

3.1 /
3.2 /
3.7

f

3.1 /
3.3

g

Burgers, bedrijven en instellingen
bezoeken (toezicht) en voorzien van
informatie over (Brand)Veilig leven die
gericht is op het vergroten van het
(brand)veiligheidsbewustzijn en
(brand)veilig gedrag en controle op
naleving van regels en het toepassen
van risicogerichte gedachte.
De (multi) advisering op (brand)
veiligheid en risico’s op het gebied van
Evenementenveiligheid aan onze
stakeholders/partners continueren we,

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

•
Samenwerking met partners (gemeenten en omgevingsdiensten)
Verzorgen van operationele informatie op de taakvelden:
•
Digitale bereikbaarheidskaart
•
Routeinformatiesysteem
•
Bluswater
•
Thema’s
•
Projecten

Operationele
objectinformatie ism BZ
en BV en RA

Uitvoering geven aan de behoefte (gevraagd en ongevraagd) van onze burgers, bedrijven
en instellingen zoals bij bestaande activiteiten:
•
Landelijke campagnes
•
Elcid / studenten
•
Brandgevarenstand
•
VVE presentaties
•
Technasium
•
Informatie avonden
Uitvoering geven aan uitvoeringsplan toezicht (gevraagd en ongevraagd) op basis van
risicobenadering en prioritering gemeenten. Taakvelden zijn:
•
Toezicht houden waar naleefgedrag niet voldoende is.
•
Aansluiten bij gemeentelijke uitvoeringsplannen
•
Toezicht bij gebouwen met (verhoogd) risico, zoals gebouwen met gebruiksmelding /
activiteit gebruik / OMS gebouwen.

Brandveilig Leven (BZ,
gehele organisatie) ism
Crisisbeheersing (RCC)

Uitvoering geven aan de ontwikkel- en kennisbehoefte (gevraagd en ongevraagd) van
onze stakeholders op het taakveld Evenementen Veiligheid.
•
2 kennis dagen organiseren
•
Kennis thema’s aanbieden
•
Werkgroep evenementen veiligheid voortzetten.

Planbeoordeling

Toezicht / BVL
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Relatie
jaarplan

3.1 /
3.3

3.1 /
3.4

h

i

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

waarbij we blijven leren en bekwamen
in adviesvaardigheid.

•

Verbinden van de cultureel
erfgoedsector met VRHM

Verdere verkenning en verwezenlijking van de samenwerking tussen de cultureel
erfgoedsector en de veiligheidssector (verzoek UNESCO Werelderfgoed)
•
Verkennen (regionale) netwerken.
•
Verkennen exacte behoefte op samenwerking.
•
Bewustwording van culturele waarde bij RB, BZ en CB-taken vergroten.
•
Culturele waarde (meer) meenemen in risicogericht advies en toezicht.

Risicoduiding
Risicoadvisering

Uitvoeren werkplan Operationele Planvorming 2020:
•
Updates van informatiekaarten (o.a. Keukenhof, Penitentiaire inrichtingen,
communicatie uitval, grootschalige ziektegolf)
•
Uitvoeren programma operationele voorbereiding Rijnland Route

Crisisbeheersing

Voorbereiding
De paraatheid en vakbekwaamheid
van onze crisisorganisatie continueren
we, waarbij we blijven leren van
incidenten en crises in onze regio en
daarbuiten.

Wie

Jaarplanning maken risico evenementen regionaal

Uitvoeren werkplan MDOTO 2020:
•
Uitvoeren Opleiden-, Trainen- en Oefenprogramma (o.a. CoPI-, ROT- en en RBToefeningen)
•
Uitvoeren systeemtest
Uitvoeren werkplan Netcentrisch werken 2020:
•
Doorontwikkeling LCMS en Netcentrisch werkwijze
•
Uitvoeren vakbekwaamheidsprogramma Netcentrisch werken
Uitvoeren werkplan MDRCC 2020:
•
Versterken verbinding risico- en crisiscommunicatie
•
Dag van de risico- en crisiscommunicatie
•
Afstemming in landelijke en regionale gremia
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Relatie
jaarplan

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

Beheer van de convenanten, contacten en afspraken met netwerkpartners
•
Beheer convenanten
•
Convenanten ProRail landelijk oppakken
•
Verbeteren contacten met Telecom, LTO, Dares en Omroep West

Crisisbeheersing

•
•
•

Crisisbeheersing

Voorbereiding/ Uitvoering
3.6

j

Voortzetting van de samenwerking met
onze veiligheidspartners in zowel de
risico- als crisisbeheersing.
Uitvoering

k

l

2.

Verantwoorden, leren & bijstellen
We blijven leren van incidenten en
crises in onze regio en daarbuiten.

Beleid en beheer multi-piketten
Beheer MAB
Beleid en beheer crisisfaciliteiten

Inzetevaluaties van GRIP incidenten in de VRHM.

Crisisbeheersing
(coördinatie; uitvoering bij
RCB, GHOR, BGC, S&B,
politie etc)

Wat gaan we verbeteren

Relatie
jaarplan
3.1 /
3.3

In stand houden van de
crisisorganisatie en faciliteiten.

Wat is het doel voor 2020?

a

Risicobeheersing
Het interne ontwikkeltraject ‘Expeditie’ voor
medewerkers, onder meer om de adviescompetenties
te versterken in het kader van het meer risicogericht
werken en het nieuwe omgevingsrecht, zetten wij
voort.

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

•
•
•

RCB in samenwerking
met POC

Aantal experimenten uit de fase Waarmaken uitvoeren
Diverse opleidingsactiviteiten (zie o.a. 3.3)
Koppeling vervolg Expeditietraject aan proces
organisatieontwikkeling
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Relatie
jaarplan
3.2

3.1 /
3.2 /
3.3

3.1 /
3.3

b

c

d

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

Burgers, bedrijven en instellingen bezoeken (toezicht)
en voorzien van informatie tbv (Brand)Veilig leven) dat
gericht is op het vergroten van het
(brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag
en controle op naleving van regels. Het
uitvoeringsplan toezicht is leidraad voor de uitvoering
van toezicht op lokale risico’s in 2020 en gericht op het
vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en
(brand)veilig gedrag van bepaalde doelgroepen in een
gemeente (risicobenadering/ doelgerichte
benadering).

•

Team toezicht / BVL

Producten planbeoordeling/ toetsing/ advisering irt
Omgevingswet/ risicobenadering toekomstproof
maken en aansluiten bij risicogericht adviseren, WKB
en Omgevingswet

Risicobeheersing/ Voorbereiding
Omzetten inventarisaties van de cascade-effecten van
overstromingen (binnen het regionale en landelijke
programma Waterveiligheid) in adequate
risicoadvisering en operationele voorbereiding.
Voorbereiding

•
•

Van individuele benadering naar groeps / doelgerichte
benadering (Thema bijeenkomsten voor diverse doelgroepen)
Toezicht ombouwen naar contact moment en het gesprek over
(brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag.
Efficiënt toezicht met onze partners, gemeenten,
omgevingsdiensten en GGD.

Uitvoering geven uitvoeringsplan toezicht op basis van prioritering
gemeenten. Taakvelden zijn:
•
Kamerverhuur project Leiden
•
Arbeidsmigranten in Nieuwkoop en HLT.
•
Campings binnen de gemeente Noordwijk
•
Zorg op brandveiligheid binnen de gemeente Leiden.
•
Net niet BRZO bedrijven, in samenwerking met
omgevingsdiensten ook dit ten dienst van Brandweerzorg.
•
Werkzaamheden bezien, nut / noodzaak, brandveiligheid scherp
krijgen en toekomst proef maken richting wetgeving wijziging
•
Risicogericht adviseren opnemen in advisering
•
Advisering taak afbakening laten aansluiten Wet
Kwaliteitsborging (WKB)
•
Doorontwikkeling integrale advisering Evenementen Veiligheid
Uitvoeren programmaplan Waterveiligheid:
•
Uitvoering geven aan programma Waterveiligheid
•
Thema AB Waterveiligheid februari 2020

Brandveiligheid/
risicoadvisering

Programmateam / CB
/ Risicoduiding
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3.1

e

3.1

f

3.3

g

Verdere digitalisering van de werkprocessen binnen
risicobeheersing, met het oog op het invoeren van het
nieuwe omgevingsrecht.

3.4

h

Netcentrisch werken doorontwikkelen

3.2

i

Risico- en crisiscommunicatie versterken

j

Uitvoering
Beheer van de crisisfaciliteiten

8

k

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

In het nieuwe multidisciplinaire opleiding-trainenoefenen beleidsplan (MDOTO-beleidsplan) hebben wij
een gericht aanbod op de (veranderende) behoefte
van de crisisorganisatie en/of -functionaris en nieuwe
crisistypen
Beheer van producten verbeteren

Uitvoeren werkplan MDOTO 2020:
•
Uitbreiding van activiteiten t.a.v. coaching en bewustzijn
•
Verbeteren ROT oefeningen
•
Borgen / ontwikkelen van vaardigheidspaspoorten en registratie
•
Verbeteren BT oefenprogramma
Uitvoeren werkplan MDOP 2020:
•
Beheerbeleid van informatiekaarten optimaliseren
•
Zie hoofdstuk 3.3
•
Digitaal Stelsel Omgevingswet
•
Zorro: implementatie nieuw zaaksysteem (project ZORRO,
systeem Squit2020)
Werkplan MNCW 2020 uitvoeren:
•
Versterken rol HIN / SF
•
Uitbouwen relatie netwerkpartners
•
Technische doorontwikkeling geo-informatie
Werkplan MDRCC 2020 uitvoeren:
•
Versterken informatiemanagement taakorganisatie communicatie
•
Versterken crisiscommunicatie in het eerste uur
•
Koppeling tussen crisis communicatie en (brand) veilig leven

MDOTO/ CB

Voorbereiding/ Uitvoering
Brandweerzorg voorzien van informatie tbv de
operationele dienst / Uitvoering geven aan en invullen
van de informatiebehoefte van Brandweerzorg

MDOP/ CB
Bedrijfsvoering

MDNCW/ CB

MDRCC/ CB

Verbeteren van de crisisorganisatie en faciliteiten:
•
Uitwijklocatie RCC regelen
•
Opvolging verbeterpunten n.a.v. evaluatie onder
crisisfunctionarissen
Verzorgen van operationele informatie op taakveld Digitale
bereikbaarheidskaart:
•
Duikkaarten/waterkaarten

RCB, Operationele
objectinformatie ism
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Wat is het doel voor 2020?

8

l

3.2 /
3.4 /
8

m

Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven
hebben wij nieuwe afspraken gemaakt over een
toekomstbestendige bluswatervoorziening. De
implementatie hiervan vindt de komende jaren plaats

Verantwoorden, leren en bijstellen
Invulling geven aan de informatiebehoefte van
Brandweerzorg en RCB. Wij starten met het
structureel uitvoeren van brandonderzoek. Op deze
wijze dragen wij bij aan de verbetering van kwaliteit en
veiligheid van de brandbestrijding en krijgen we meer
zicht op de veranderende risico’s voor de omgeving,
de brandbestrijding en het effect van
brandveiligheidsvoorzieningen.

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

•
Risicovolle B- en C evenementen
•
Aanvalsplannen
•
Multiplannen
Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan toekomstbestendige
bluswatervoorziening:
•
Ondertekening opgestelde convenant bluswatervoorziening
VRHM door gemeenten
•
Nieuwe configuratie brandkranen binnen VRHM
•
Informatievoorziening brandweer aangepast aan nieuwe
configuratie
•
Bepalen onderhouds- en conserveringssystematiek
•
Verwerving 3 waterwagens en watertransportsystemen voor pilot
(BZ)

BZ en BV en RA en
CB

Verzorgen van informatie op taakvelden:
•
Opleiden 4 medewerkers brandonderzoek.
•
Opstellen / opleveren beleid brandonderzoek.
•
RCB voorzien van data tbv risicoadvisering
•
Brandweerzorg voorzien van informatie tbv de operationele
dienst.
•
In overleg met brandweerzorg kijken naar gebruik van 24 uurs
medewerkers voor brandonderzoek.
•
Burgers, bedrijven en instellingen voorzien van data op het
gebied brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag.

RCB en
Brandweerzorg

Risicoduiding, Riscoadvisering en
Brandveiligheid
Brandweerzorg

Pagina 48 van 57
Agendapunt 7. AB VRHM 20 februari 2020

BIJLAGE 2.

1.

Wat gaan we continueren

Relatie
jaarplan
3.6

Nadere uitwerking taak GHOR

Wat is het doel voor 2020?

a

Alle fasen van de veiligheidsketen
Blijvende waardering van GHOR als adviseur met een overall
blik op veiligheid, zorg en openbaar bestuur en waardering
van GHOR als verbinder tussen zorg, veiligheid en openbaar
bestuur.

Hoe gaan we het doel bereiken?

•
•

•

Continueren relatiebeheer zorgpartners, veiligheidspartners en bestuur.
Brengen van deskundigheid en toegevoegde waarde voor de partners afzonderlijk,
in het zorgnetwerk, in het veiligheidsnetwerk, bestuurlijk netwerk en tussen deze
netwerken.
Continueren van het benutten van de verbinding tussen de regulier opgeschaalde
zorg en de structuur van de crisisbeheersing, in het belang van de partners en de
crisisorganisatie.

Risicobeheersing
5/
3.1 /
3.3 /
3.7
3.3

b

Bijgedragen aan het integraal adviseren over:
•

vergunningverlening evenementenveiligheid van VRHM
aan gemeenten (conform afspraken werkgroep MDRB):

c

•

•
risicobeheersing van de veiligheidsregio aan gemeenten.
Bijgedragen aan adviezen voor omgevingsvisies en –plannen
van gemeenten om beïnvloedbare risico’s te beperken of te
voorkomen.

•

•

•

3.6 /
5

d

Voorbereiding
Het (blijven) aansluiten van afspraken in het regionaal
crisisplan, operationele plannen en in convenanten van de
veiligheidsregio op de crisisplannen van zorgpartners over

•

Continueren relatiebeheer en het blijven betrekken van onze partners (m.n. RAV
en GGD) bij het integraal adviseren.
Actualiseren checklists/factsheets van GHOR-aspecten (zoals zorg continuïteit) in
integrale advisering ruimtelijke planning.
Kennis ontwikkelen over GHOR-aspecten omgevingswet m.b.v. landelijke en
(boven)regionale netwerken en in samenwerking met veiligheidspartners. Kennis
delen met zorgpartners.
Deelnemen of GHOR laten vertegenwoordigen in de in te richten omgevingstafels
van gemeenten.
Continueren relatiebeheer zorgpartners en het inbrengen van wensen en
afspraken uit (concept) operationele plannen van de veiligheidsregio.
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5

e

3.4

f

3.5 /
5

g

3.6 /
5

h

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

hun voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en
zorgcontinuïteit.

•

Bevorderen van het beoefenen van de crisisvoorbereiding
door zorgpartners, in aansluiting op de oefenplannen en werkwijzen van GHOR/VRHM.
Bijgedragen aan GHOR-beleid informatieveiligheid.
Borging van continuïteit van zorg en toegankelijkheid en
bereikbaarheid van passende zorg in crisissituaties.
Twee jaarlijkse rapportage aan het Algemeen bestuur over de
mate van voorbereiding van zorgpartners die een wettelijke
taak hebben in de geneeskundige hulpverlening.
De crisisorganisatie GHOR blijft paraat:
•
24/7 beschikken over samenhangende en proportionele
actuele informatie, middelen en afspraken over
beschikbaarheid crisisfunctionarissen GHOR.

Continueren relatiebeheer veiligheidspartners en het inbrengen van GHORaspecten en ontwikkelingen/thema’s vanuit perspectief zorgpartners.
•
Verwerken van ontwikkelingen en nieuwe afspraken in het Regionaal Crisisplan
deel II Geneeskundige zorg.
Aanbieden aan maximaal 5 zorgpartners om professionele capaciteit GHOR in het
oefenen en leren in te zetten
Inbrengen van deskundigheid van de VRHM, RDOG en derden m.b.t.
informatieveiligheid.
•
Actualiseren schriftelijke afspraken met zorgpartners in de regio Hollands Midden
over hun voorbereiding op crisisomstandigheden.
•
Deelnemen aan relevante overleggen van het Regionaal Overleg Acute Zorg
(ROAZ) regio West.
•
Continueren netwerkbijeenkomsten en relatiemanagement met zorgpartners (care
en cure).
•
Actualiseren afspraken met GGD, RAV, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en
NRK over leveren personeel, informatie en middelen.
•
Afspraken maken met RAV en veiligheidsregio over inzet meldkamer
geneeskundige hulpverlening en Calamiteiten Coördinator (CaCo).
M.b.t. informatie voor crisisfunctionarissen GHOR:
•

Opstellen en verstrekken taakkaarten / functiebeschrijvingen voor DPG, HAG en
HPG.

•

Verstrekken van VRHM-informatiekaarten.

•

Verstrekken informatiekaarten GHOR over (concept-)planvorming, met
voorbereide crisiscommunicatie (i.s.m. GAGS) en bestuurlijke dilemma’s.
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5

5

i

j

5

k

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

De crisisorganisatie GHOR blijft vakbekwaam:
•
>90% van GHOR-crisisfunctionarissen is op 31-12-2020
opgeleid, getraind en geoefend volgens de GHOR OTOjaarplanning van 01-01-2020

•

Uitvoering
(Blijven) voldoen aan regionale afspraken (GRIP) over
inzetten:
•
>95% van het totaal aantal gealarmeerde GHORcrisisfunctionarissen bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1)
voldoen aan vastgestelde c.q. wettelijke verplichte
opkomsttijden.
Verantwoorden, leren en bijstellen
(Blijven) voldoen aan afspraken in de veiligheidsregio over het
leren van oefenen en inzetten.

Uitvoeren GHOR OTO-planning 2020, die aansluit op de VRHM OTO-jaarplanning
2020.

•

Houden van voortgangsgesprekken met alle crisisfunctionarissen (voor input
behoeften aan leren en aan middelen).

•

Evalueren van inzetcriteria van OvDG en GAGS-en.

•

Bespreken van evaluaties van inzetten (met GHOR-aspecten) in andere regio’s
met crisisfunctionarissen GHOR.

•

Het analyseren van alle inzetten voor crisisfunctionarissen GHOR
(monodisciplinair).

•

Bijdragen aan alle VRHM-evaluaties, zowel voor het oefenen van de
hoofdstructuur als van inzetevaluaties.

2.

Wat gaan we verbeteren

Relatie
jaarplan

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Risicobeheersing
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3.1

a

3.6

b

3.2

c

3.

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Uitgewerkte beeldvorming en risicoduiding thema’s en risico’s
uit het regionaal risicoprofiel. Basis voor risicoduiding voor het
zorgnetwerk.

Kennis en deskundigheid ontwikkelen van GHOR-aspecten over thema’s en risico’s
uit het regionaal risicoprofiel. Door: deelnemen aan relevante werkgroepen van de
veiligheidsregio, gebruik maken van kennis of het bevorderen ervan in andere
GHOR-regio’s, interregionale samenwerkingsverbanden en landelijke
brancheorganisaties.

Voorbereiding
Blijven aanpassen en verbeteren van de positie GHOR aan de
veranderende omgeving en de veranderde netwerken en
partners met wie wij samenwerken.

Opgestelde inventarisatie (i.s.m. veiligheidspartners) van
organisaties die beschikken over relevante gegevens (bij een
inzet) van individuele en groepen verminderd zelfredzame
burgers in de regio.

•

Evalueren en bijstellen van de (inter)regionale overlegstructuur met
zorgpartners (care en cure), met het Regionaal Overleg Acute Zorgpartners
regio West, GHOR Haaglanden, andere GHOR-regio’s en veiligheidspartners.
•
Organiseren van aandacht voor GHOR-dossiers waarvoor interregionale of
landelijke aandacht ontbreekt.
Samen met Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, een partnerprofiel opstellen van
organisaties die beschikken over relevante en zo mogelijk dynamische
(locatie)gegevens van verminderd zelfredzame burgers in de regio.

Bedrijfsvoering GHOR

Relatie

Hoe slagen

Welke meetbare prestaties spreken we af voor

jaar-

wij hierin?

eind 2023?

Wat/ hoe gaan we doen in 2020?

Wie

Opstellen van plan van aanpak voor vervanging op 1 januari 2021
van de ICT-middelen voor GHOR-team.

Directeur
Publieke
Gezondheid

plan
3.4

a

GHOR-documenten zijn op elke plaats, voor
iedereen van GHOR en op elk moment (24/7)
beschikbaar.
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Hoe slagen

Welke meetbare prestaties spreken we af voor

jaar-

wij hierin?

eind 2023?

Wat/ hoe gaan we doen in 2020?

Wie

plan
3.4

b

Continuïteitsplan GHOR is voor 31-12-2020
aangepast op de actuele kennis van de gevolgen
van risico’s uit het regionaal risicoprofiel m.n.
digitale veiligheid.

Kennis verkrijgen wat digitale veiligheid inhoudt en risicoduiding
ervan (GHOR is geen expert).

Directeur
Publieke
Gezondheid

6

c

Behoud en versterking van kennis- en

Investeren in ontwikkelbehoeften GHOR-teamleden (zowel

Directeur

expertiseniveau en van de advieskracht van

individuele als van het team als geheel) en hierbij ook anticiperen op

Publieke

GHOR-teamleden.

noodzakelijke talenten voor realisatie GHOR-doelen.
Zowel beleidsmatig als financieel de DPG en het bestuur in positie
blijven brengen.

Gezondheid
Directeur
Publieke
Gezondheid
Directeur
Publieke
Gezondheid
Directeur
Publieke
Gezondheid

3.7 /

d

GHOR is een transparante organisatie.

e

Transparante afspraken met de veiligheidsregio

3.8

f

over facilitaire diensten en huisvesting.

Voortzetten van het contact met facilitaire diensten van de
veiligheidsregio.

GHOR blijft een lerende organisatie:

Het bijhouden van vereiste documentatie voor de PDCA-cirkel.

Positieve uitslag periodieke audit van het

Uitvoeren van interne audits.

kwaliteitsmanagementsysteem GHOR
g

Beschikbaar zijn van een actueel overzicht
Risicomanagement.

h

Eenduidig en duidelijk taal- en beeldgebruik in
digitale en schriftelijke communicatiedragers
gericht op begrip, bekendheid en betrokkenheid

3 x per jaar actualiseren overzicht met kansen en bedreigingen en
wat hieraan te doen, vanuit het perspectief van partners en andere
stakeholders.
Volgen van landelijke ontwikkelingen m.b.t. communicatie vertaald in
beleid en acties naar GHOR, VRHM en RDOG Hollands Midden.

Directeur
Publieke
Gezondheid
Directeur
Publieke
Gezondheid

van GHOR-doelgroepen en netwerken.
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1.

Wat gaan we continueren

Relatie
jaarplan
3.1 /
3.5 /
3.6 /
3.7 /
5

NADERE UITWERKING TAAK BEVOLKINGSZORG

Wat is het doel voor 2020?

a

Voorbereiding/ Uitvoering
We blijven, mede door BGC, een
verbindende schakel en
kennisexpert.

Hoe gaan we het doel bereiken?

•
•

We stimuleren kennisdeling,
toegang tot expertise en het
faciliteren van gezamenlijke
afspraken en processen.
Wij blijven de samenwerking
tussen gemeenten en clusters van
gemeenten stimuleren.
We blijven werken aan de
vakbekwaamheid van onze (1.500)
crisisfunctionarissen.

•
•

We blijven samenwerking en
afstemming zoeken met partners
binnen en buiten Veiligheidsregio’s

•
•

Het BGC faciliteert monodisciplinaire regionale samenwerkingsvormen zoals de werkgroep OTO, de
werkgroep Planvorming en de MOV-middagen en de regiegroep van gemeentesecretarissen.
Het BGC draagt bij aan het beheer van de gemeentelijke crisisbeheersing door:
o (Regionaal) piketbeheer en piket app-groepen
o (Regionaal) beheer OOV-alert
o (Regionaal) beheer Crisisapp ‘Bevolkingszorg Hollands Midden’
o (Regionaal) programma Opleiden, Trainen , Oefenen (zie 7.2.c): streven naar maatwerk, lessen vertalen
uit evaluaties en het aanbod afstemmen op het regionaal risicoprofiel. Diplomeren cruciale crisisfuncties.
o (Regionaal) monodisciplinaire planvorming en actieve bijdrage aan multidisciplinaire planvorming.
o Vertegenwoordiging bij multidisciplinaire overleggen en programma’s binnen de VRHM, o.a. het
programma waterveiligheid en nieuwe programma’s uit het Regionaal Risicoprofiel: cyber en continuïteit.
o Prestatiemeting van de (inter)gemeentelijke crisisorganisatie op aanvraag (de prestatiemeting is
uitgevoerd tussen 2017-2019).
o Samenwerking met andere veiligheidsregio’s zoals VR Haaglanden.
Het BGC sluit aan bij clusteroverleggen voor expertise-en kennisdeling, gezamenlijke afspraken en ‘best
practices’. Het BGC stimuleert deze samenwerking en vertegenwoordigt de regio in deze overleggen.
De gemeenten dragen actief bij aan de clusters, de samenwerkingsverbanden en de monodisciplinaire
werkgroepen en projecten (multidisciplinair waar nodig). Het BGC heeft hier een coördinerende rol.
De clusters zijn vertegenwoordigt in regionale werkgroepen en projecten. Ieder cluster draagt actief bij aan
de regio.
Het BGC is vertegenwoordigt in landelijke werkgroepen binnen Bevolkingszorg en blijft op de hoogte van
landelijke ontwikkelingen en deelt haar kennis met het regionale netwerk.
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Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

•

2.

Het BGC staat dichtbij de gemeente en fungeert als vooruitgeschoven post binnen de Veiligheidsregio, ook
om bestuurders en gemeentesecretarissen voor te bereiden op hun rol in de lauwe en warme fase.

Wat gaan we verbeteren

Relatie
jaarplan

Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

Sturen
3.5

a

Wij verbeteren onze huidige
manier van meten. Onze
prestaties zijn transparant en
overzichtelijk voor gemeenten.

•
•
•

3.4 /
3.6 /
3.7

b

Wij versterken de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
(clusters)

•
•
•

5

c

Voorbereiding
Wij moderniseren het
vakbekwaamheidsprogramma
op inhoud als op methodiek en
organisatie.

•
•
•

Een gebruiksvriendelijk en actueel dashboard met actuele informatie over Bevolkingszorg
Hollands Midden.
We ontwikkelen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) voor de gemeentelijke
crisisorganisatie door een herijking van het landelijke normenkader.
We stellen een monodisciplinaire evaluatiemethode op aan de hand van de prestatieeisen uit het Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden
Format jaarplan en jaarverslag ontwikkelen in huisstijl Bevolkingszorg Hollands Midden
(zie 7.3.1.b) en nemen de clusters actief mee in het gebruik hiervan.
We faciliteren en stimuleren een (lunch)overleg tussen clustervoorzitter om het leren van
elkaar te stimuleren en de (regionale) samenwerking te bevorderen (4 x per jaar).
De clusters dragen actief bij in het beheer van kennisdelingsmiddelen zoals de nieuwe
kennisbank en de crisisapp.

BGC,
Bedrijfsvoering
(Planning &
Control)

Er komt een VRHM breed beleidsplan voor vakbekwaamheid.
Voor Q1 en Q2 wordt een monodisciplinaire studiegids opgesteld waarna we in Q3 en Q4
samenwerken met de afdeling Crisisbeheersing:
Er komt een interactieve digitale omgeving waarin inzicht in de vakbekwaamheid en
registratie is geborgd

BGC en
Werkgroep
Mono OTO,
afdeling RCB,

BGC samen met
clustervoorzitters
en de vier
clusters
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Wat is het doel voor 2020?

Hoe gaan we het doel bereiken?

Wie

•
•

5

d

3.4 /
5

e

3.

Crisiscommunicatie is
slagvaardig in het eerste uur
van het incident.
Netcentrisch Werken is een
uitgangspunt in onze werkwijze
voor en tijdens een crisis.

Resultaten uit het stageonderzoek naar OTO in 2019 is omgezet tot aanbevelingen.
De nafase en overdracht aan staande gemeentelijke organisatie krijgt extra aandacht in
het vakbekwaamheidsprogramma.
De bijdrage van BGC aan deze ontwikkeling van crisiscommunicatie:
•
Bevolkingszorg Hollands Midden is vertegenwoordigt in de multidisciplinaire werkgroep.
•
De werkwijze mbt informatiemanagement is doorontwikkeld.
•
Samen met RCB een schrijfwijze ontwikkeld voor LCMS.
•
De nieuwe schrijfwijze is geïmplementeerd en daarmee is ook netcentrisch werken weer
onder de aandacht gebracht bij de crisisfunctionarissen.
•
De structuur en inhoud rondom de rollen IM BT en IC TBZ doorontwikkeld.

afdeling
bedrijfsvoering
BGC, afdeling
RCB
BGC, afdeling
RCB

Bedrijfsvoering bevolkingszorg

Relatie
jaarplan
3.4

a

Hoe slagen wij
hierin?

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wij werken continu
aan de
doorontwikkeling van
ons team BGC.

Wij werken aan het verbeteren
van onze processen. Wij
ontwikkelen als individuen en als
team. Wij dragen bij aan de
ontwikkelingen van het vakgebied
gemeentelijke crisisbeheersing en
aan de ontwikkeling van
toekomstige professionals.

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

1)
2)
3)

4)
5)

Wie

Het hoofdstuk Bevolkingszorg en dit jaarplan worden
gezamenlijk uitgewerkt in Strategische Doelstellingen.
De medewerkers van het BGC leren LEAN-methodiek
toepassen in de werkprocessen. .
Het BGC brengt een aantal processen in kaart en
optimaliseert deze. Digitale middelen hiervoor worden
onderzocht.
Teamleden krijgen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling: de
leerdoelen passen bij het toekomstbeeld van het BGC.
Het BGC stelt een LAP-student aan voor ondersteunde
taken en heeft voor deze functie en profiel met
werkzaamheden ontwikkeld.

BGC, afdeling
bedrijfsvoering
(PPO)

Extra
personeelskosten
voor de stagiaire.
Extra kosten voor
laptops voor
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Relatie
jaarplan

Hoe slagen wij
hierin?

Welke meetbare prestaties
spreken we af voor eind 2023?

Wat/hoe gaan we doen in 2020?

6)

Wie

Het BGC biedt een onderzoekstage aan voor een
afstudeeronderzoek op de inrichting van de crisisorganisatie.

stagiaire en LAPstudent.
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