Agenda Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:

16 april 2020

Gelet op de COVID-19 crisis gaat de AB-vergadering niet door. Er dient in ieder geval
over de onderstaande agendapunten schriftelijke besluitvorming (per e-mail) plaats te
vinden. Dit heeft te maken met wettelijke termijnen en landelijke trajecten.

Besluitvormend
1.
Risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR met
voorstel niveau algemene reserve
2.
Jaarstukken 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB
en bestemming resultaat programma GHOR
3.
Verlenging controle jaarrekening door Baker Tilly met 1 jaar
4.
Uitruk op Maat
5.
Scenario’s toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming Veiligheidsregio’s

Sluiting
__________________

1.

1. Samenvatting voorstel
In de programmabegroting 2020 is aangekondigd dat de risicoanalyse 2018-2019 van het programma
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) in 2019 wordt geactualiseerd voor de planperiode 2020-2023.
Deze periode is dan gelijk aan de geactualiseerde nota reserves VRHM en het regionaal beleidsplan
2020-2023 van de veiligheidsregio, waar het meerjarenbeleid GHOR onderdeel van is.
Risico-inventarisatie en risicoanalyse zijn opnieuw uitgevoerd met de binnen RDOG Hollands Midden
gangbare werkwijzen. Dit resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van €93.000 (ten opzichte
van de risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR van €94.000). Het voorstel is het niveau van de
algemene reserve GHOR te handhaven op €94.000 voor de periode 2020-2023. Finale
besluitvorming door het bestuur RDOG Hollands Midden is niet nodig, omdat het voorstel geen
gevolgen heeft voor de nota reserves en voorzieningen van RDOG Hollands Midden.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR vast te stellen en op basis hiervan:
2. Het niveau van de algemene reserve programma GHOR te handhaven op €94.000.

4. Toelichting op het besluit
De risicoanalyse 2018-2019 voor het programma GHOR is vastgesteld in het algemeen bestuur
VRHM van 7 december 2017 en finaal vastgesteld in het dagelijks bestuur RDOG Hollands Midden
van 18 januari 2018. Het doel van deze risicoanalyse is het gefundeerd bepalen wat de benodigde
algemene reserve is voor het weerstandsvermogen van het programma GHOR. Op basis van de
uitgevoerde risico-inventarisatie en risicoanalyse 2018-2019 GHOR is de hoogte van de algemene
reserve voor het programma GHOR vastgesteld op €94.000.
In de programmabegroting 2020 is aangekondigd deze risicoanalyse programma GHOR in 2019 te
actualiseren voor de planperiode 2020-2023. Deze periode is dan gelijk aan de geactualiseerde nota
reserves VRHM en het regionaal beleidsplan 2020-2023 van de veiligheidsregio, waar het
meerjarenbeleid GHOR onderdeel van is.

Risico-inventarisatie en risicoanalyse heeft GHOR in 2019 opnieuw uitgevoerd met behulp van de
binnen RDOG Hollands Midden gangbare werkwijzen. Dit resulteert in een benodigde
weerstandscapaciteit van €93.000 (ten opzichte van de risicoanalyse 2018-2019 €94.000). Het
voorstel is het niveau van algemene reserve van het programma GHOR te handhaven op €94.000
voor de periode 2020-2023. Het weerstandsvermogen is dan voldoende.

5. Kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting, jaarrekening
en reserves van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
Aangezien het BBV eisen stelt aan een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de
begroting en het algemeen bestuur VRHM over begroting, jaarstukken en reserves van het
programma GHOR een zwaarwegend advies uitbrengt, zijn de bestuurlijke afspraken gevolgd uit de
nota reserves VRHM. Indien hiervan wordt afgeweken wordt dit expliciet in bijgevoegde risicoanalyse
2020-2023 programma GHOR aangegeven.

6. Consequenties
Financieel:
• Handhaving niveau algemene reserve programma GHOR op €94.000.
Overig:
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

8. Implementatie en communicatie
16 april 2020

Algemeen bestuur

Verzoek voor vaststelling risicoanalyse 2020-2023
en niveau algemene reserve programma GHOR

9. Bijlagen
Risicoanalyse 2020-2023 met voorstel voor niveau algemene reserve programma GHOR.

10. Historie besluitvorming
26 maart 2020
via schriftelijke
ronde (e-mail)
27 juni 2019

Dagelijks Bestuur

Vaststellen risicoanalyse 2020-2023 en niveau
algemene reserve programma GHOR

Algemeen Bestuur

Ontwerpbegroting 2020 programma GHOR

7 december 2017

Algemeen Bestuur

Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR en
niveau algemene reserve
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Risicoanalyse 2020-2023 met voorstel
voor algemene reserve
Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)

6 februari 2020, versie 1-0
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1. Inleiding

Risicoanalyse 2018-2019

Het doel is het gefundeerd bepalen van de hoogte

De risicoanalyse 2018-2019 voor het programma

van de algemene reserve voor het

GHOR en voorstel voor het niveau van de

weerstandsvermogen van het programma GHOR.

algemene reserve is vastgesteld in het algemeen
bestuur VRHM van 7 december 2017 en finaal
vastgesteld in het dagelijks bestuur RDOG Hollands

Besluitvorming
Datum

Vergadering

risicoanalyse is het gefundeerd aangeven wat de

26 maart 2020

Dagelijks bestuur VRHM

benodigde algemene reserve is voor het

16 april 2020

Algemeen bestuur VRHM

Midden van 18 januari 2018. Het doel van deze

weerstandsvermogen van GHOR. Het niveau van
de algemene reserve voor GHOR is vastgesteld op

Besluit van het algemeen bestuur VRHM leidt niet

€94.000.

tot een aanpassing van de nota reserves en
voorzieningen van RDOG Hollands Midden.

Actualisatie risicoanalyse
In de begroting 2020 is vastgelegd de risicoanalyse
GHOR 2018-2019 in 2019 te actualiseren voor de
planperiode 2020-2023. Deze periode is dan gelijk
aan de geactualiseerde nota reserves VRHM en het
regionaal beleidsplan 2020-2023 van de
veiligheidsregio, waar het meerjarenbeleid GHOR
onderdeel van is.

Doel risicoanalyse
In de risicoanalyse gaat het vooral om risico´s die
kans op gevaar of schade op de interne beheersing
van de organisatie kunnen veroorzaken met een
financieel gevolg van substantiële omvang.
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2. Begrippen
Risico´s

Aangezien het voor GHOR beklemde middelen

Risico´s zijn gebeurtenissen in de

betreft, wordt de bestemmingsreserve niet gerekend

organisatieomgeving en kansen en bedreigingen

tot de weerstandscapaciteit van programma GHOR.

voor de interne beheersing van de organisatie die

Het algemeen bestuur VRHM is bevoegd het

hieruit voortkomen.

bestuur RDOG te adviseren de bestemming te

Risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn

wijzigen. Het bestuur RDOG neem finaal een besluit

die risico’s die niet anders dan door een financiële

hierover.

maatregelen te ondervangen zijn.
Weerstandscapaciteit
Risicomanagement

Weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden

Het doel van het proces van risicomanagement is

waarover programma GHOR beschikt om niet

effectief om te gaan met deze kansen en

voorziene lasten te dekken zonder dat begroting en

bedreigingen die invloed hebben op de realisatie

doelstellingen worden aangepast.

van organisatie-doelstellingen en de interne
beheersing van de organisatie.
Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in
staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te
nemen, zodat risico’s nu en risico’s in de toekomst
in verhouding staan tot de vermogenspositie van
programma GHOR.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin het
programma GHOR in staat is financiële gevolgen
van opgetreden risico’s door inzet van eigen
middelen op te vangen. Het is de confrontatie
tussen beschikbare weerstandscapaciteit en
gekwantificeerde risico’s.

Algemene reserve
Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen

Een adequaat weerstandsvermogen voorkomt dat

bijzondere bestemming is gegeven.

bij elke substantiële tegenvaller aan deelnemende
gemeenten in de regio Hollands Midden extra

Bestemmingsreserve
Door het bestuur voor een specifiek doel
gereserveerde middelen. Is onderdeel van het eigen
vermogen en maakt volgens het BBV in principe
onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

financiering moet worden gevraagd en/of tot
bijstelling van beleidsdoelstellingen moet worden
besloten.
Het huidig weerstandsvermogen is dus de
verhouding tussen beschikbare en benodigde
weerstandscapaciteit.
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3. Formeel kader

Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV)

Indien de algemene reserve hoger moet zijn dan in

Conform het BBV heeft GHOR in haar begroting
2020 een paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing.

de voorgaande periode, wordt dit aangevuld vanuit
een positief jaarrekeningresultaat of vrijval
bestemmingsreserves.
Indien de algemene reserve lager kan zijn dan in de

Bestuurlijke afspraken

voorgaande periode, wordt het surplus gecrediteerd

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG

aan de deelnemende gemeenten, tenzij het

Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de verdeling

algemeen bestuur anders besluit.

van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het in stand houden van een GHOR in de regio.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands
Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma
GHOR en het deelprogramma IZB. Het bestuur
RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het

De bestemmingsreserve zet GHOR in voor het doel
waarvoor zij is ingesteld. Volgens vastgesteld beleid
wordt aan de bestemmingsreserve gedoneerd c.q.
onttrokken. Indien het doel van een
bestemmingsreserve vervalt, wordt in principe de
reserve opgeheven en aan de deelnemende
gemeenten op basis van hun relatieve financiële
bijdrage aan programma GHOR gecrediteerd.

advies van het bestuur VRHM na overleg tussen
beide besturen.
Beleid GHOR
Aangezien het BBV eisen stelt aan een paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing in de

Toevoeging en /of onttrekking gebeurt altijd na
positief advies van het algemeen bestuur VRHM
aan het bestuur RDOG Hollands Midden. Het
bestuur RDOG Hollands Midden besluit op basis
van het advies van het algemeen bestuur VRHM,
conform de bestuurlijke afspraken (2016).

begroting en het algemeen bestuur VRHM over
begroting en jaarstukken van het programma GHOR
een zwaarwegende adviesfunctie heeft, zijn voor de

Ook voor deze risicoanalyse 2020-2023 programma
GHOR is van dit beleid uitgegaan.

risicoanalyse 2018-2019 uitgangspunten gevolgd uit
de geactualiseerde nota reserves 2020-2023

Beschouwde periode

VRHM. Het betreft met name het weglaten van een

De voorliggende risicoanalyse heeft betrekking op

onder- en bovengrens van de algemene reserve (en

de beleidsplan periode 2020-2023 programma

daarmee van een aanvulling tot het niveau van de

GHOR.

ondergrens door de deelnemende gemeenten).

GHOR heeft kansen en bedreigingen die invloed
hebben op de realisatie van GHOR-doelen in het

Een uitgangspunt is tevens dat de omvang van de

regionaal beleidsplan 2020-2023 VRHM

algemene reserve GHOR aan het begin van een

geïnventariseerd en geanalyseerd.

nieuwe beleidsplanperiode opnieuw wordt
vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en
risicoanalyse op het gebied van de interne
beheersing van de organisatie. Daarnaast wordt
jaarlijks conform het BBV de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing, in de
begroting en in de jaarstukken geactualiseerd.
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4. Werkwijze risicoanalyse

Proces

DPG. Over substantiële ontwikkelingen vindt

RDOG Hollands Midden faciliteert de GHOR in

rapportage plaats in de tertaal bestuurlijke

ondersteunende processen bijvoorbeeld op het

rapportages en jaarstukken.

gebied van personeelsbeleid en administratie. Ook
de werkwijze van risico-inventarisaties is één van

Kwaliteitsmanagementsysteem GHOR

deze ondersteunende processen.

GHOR beschouwt risicomanagement als een

Risico’s die GHOR onderkent en betrekking hebben

belangrijk proces dat geïntegreerd is in de wijze

op de ondersteunende processen van RDOG

waarop zij haar taken uitvoert, beheerst en ervan

Hollands Midden, adresseert GHOR aan RDOG

leert. Monitoring van dit proces vindt plaats via het

Hollands Midden.

kwaliteitsmanagementsysteem van GHOR.

Voor een efficiënte werkwijze voor GHOR, als

Jaarlijks wordt de mate waarin dit proces wordt

organisatieonderdeel van RDOG Hollands Midden,

beheerst beoordeeld als onderdeel van de externe

is daarom de werkwijze van RDOG Hollands

audit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Midden toegepast.
Bij de risico-inventarisaties en analyses zijn de
proceseigenaren bij GHOR en één of meerdere
deskundigen van de betreffende processen
betrokken.

Waardering van risico’s
Risico’s zijn gewaardeerd met een mate van ‘ernst’
en een mate van ‘kans’.

GHOR rapporteert (nieuwe of gewijzigde) risico’s in
de beoogde resultaten en de interne beheersing van
de organisatie in de tertaal rapportages aan de
Waardering naar ernst en kans bij risico’s:
Ernst
2
4

Omschrijving

Kans

vervelend, maar niet ernstig
middelgrote ernst, inefficiënt voor organisatie of kan
ergernis/ongemak oproepen bij partners

Omschrijving

2

kleine kans dat het risico zich voor doet

4

middelgrote kans op het risico

6

grote kans op het risico

8

zeer grote kans op het risico

ernstig, risico in het nakomen van afspraken met bestuur en
6

partners en/of veiligheid/gezondheid van medewerkers is in
het geding

8

catastrofaal voor partner en/of GHOR

Inschatting risico’s in geldwaarden
Door het gebruik van risicoklassen zijn risico’s
binnen RDOG Hollands Midden uniform ingedeeld.
De bandbreedtes per risicoklasse zijn hiernaast
vermeld. Het financieel gevolg per risico is berekend
met behulp van het klassenmidden.

Klassenindeling

Risico’s uitgedrukt in
geldwaarden (in €)

Klasse 1

< 5.000

Klasse 2

5.000 – 25.000

Klasse 3

25.000 – 100.000

Klasse 4

100.000 – 500.000

Klasse 5

>500.000
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5. Risico-inventarisatie en risicoanalyse
Uitkomsten risico-inventarisatie

RDOG Hollands Midden onderzoekt de

Uit de inventarisatie zijn in totaal 7 risico’s met

mogelijkheden zich te verzekeren tegen de

financiële impact voor 2020-2023 in beeld gebracht.

gevolgen van een cyberaanval.

Titel

De kans dat risico’s met effect op de interne
beheersing van het programma GHOR optreden is

Benodigde weerstandscapaciteit

niet groot; de impact echter vaak wel.

Het reserveren van het maximale bedrag aan

De kostenstructuur van het programma GHOR is

risico’s is ongewenst. De benodigde

(semi)vast. Het opvangen van budgettaire

weerstandscapaciteit is daarom gebaseerd op

tegenvallers op korte termijn is lastig.

financieel gekwantificeerde risico’s met een hoge
ernst (waardering 6 of 8) en/of met een hoge kans

Als alle risico’s optreden is de verwachte financiële

(waardering 6 of 8). Dit zijn in totaal 7 risico’s.

impact €437.000.

De risico’s zullen niet allemaal tegelijk optreden en
ook niet in hun maximale omvang.

Vergelijking met de risicoanalyse 2018-2019
In de risicoanalyse 2018-2019 is het risico van extra

De financiële gevolgen van elk risico zijn gewogen

kosten opgenomen als gevolg van landelijke

met de uitkomst van ‘ernst’ maal ‘kans’. Dit

vernieuwing van het informatiesysteem GHOR4all.

resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit

Het risico is nog actueel, alleen is de verwachte

van €93.000 (ten opzichte van de risicoanalyse

financiële impact afgenomen.

2018-2019 €94.000).

Als nieuwe bedreiging is een ICT-uitval opgenomen,
al dan niet als gevolg van een cyber incident.

Overzicht risico’s met hoge ernst en/of hoge kans met financieel gevolg (klassenmidden)
Kans, ernst, financieel

Gebeurtenis/situatie/risico

Gevolgen

gevolg
Kans

4

Een langdurig incident en/of gelijktijdige

Benodigde externe inhuur ter versterking

Ernst

6

incidenten leggen een zware druk op de

van de personele capaciteit voor uitvoering

Financieel gevolg: klasse 3

GHOR crisisorganisatie, die m.u.v.

van de primaire processen. Ook hogere

€62.500

OvDG’en en ODPG’en, bestaat uit

vervangingskosten voor uren OvDG’en.

bureaumedewerkers.
Kans
Ernst

2

ICT-uitval/continuïteitsprobleem zonder

Gevolgen zijn groot: onderzoekskosten,

8

moedwillig cybercomponent of een

herstelkosten, inhuur specialistische ICT

cyberincident met ICT-uitval.

capaciteit, eventuele gevolgschade.

Financieel gevolg: klasse 3
€62.500

Onderzoek naar mogelijkheid tot
(cyber)verzekeren.

Kans

4

Langdurig (te) geringe bezetting van

Niet voldoen aan beschikbaarheidseisen

Ernst

6

operationele GHOR-functionarissen

vanuit Wvr voor het (langdurig) vervullen

Financieel gevolg: klasse 3

bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of

van crisistaken. Met lange termijn

€62.500

uitstroom medewerkers. Indien uitstroom >

personeelsplanning voor operationele

2 personen, dan extra en tijdelijke kosten

GHOR-functies tijdig anticiperen. Werving,

voor Opleiden, Trainen en Oefenen.

selectie en opleiding groter aantal GHORfunctionarissen om te voldoen aan de
verwachte uitstroom.
Indien het risico zich voordoet: tijdelijke
inhuur functionarissen andere regio.
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Kans, ernst, financieel

Gebeurtenis/situatie/risico

Gevolgen

gevolg
Kans

4

Partners vragen hogere vergoeding voor

Partners hebben i.h.a. monopolie positie in

Ernst

6

beschikbaarheid en leveren van personeel

het leveren van personeel en diensten.

Financieel gevolg: klasse 3

aan GHOR voor GHOR-functies en GHOR-

Onderhandelingspositie GHOR/RDOG is

€62.500

taken.

gering.

4

Gelijktijdige uitstroom/langdurig ziekte van 2

Externe inhuur van personeel om tekort te

6

of meer bureaumedewerkers. Verlies

overbruggen en continuïteit te waarborgen.

Kans
Ernst

Financieel gevolg: klasse 3

specialistische dossierkennis en

€62.500

discontinuïteit in relatiemanagement in het
GHOR-netwerk.

Kans

2

Niet rechtmatige inkoop (bij inkoop

Bedrijf aan wie de inkoopopdracht niet is

Ernst

6

>€25.000 meerdere offertes nodig).

gegeven, wil compensatie van

Financieel gevolg: klasse 3

GHOR/RDOG voor gederfde inkomsten. Elk

€62.500

bedrijf dat ook had kunnen leveren, kan
deze claim ook neerleggen.

Kans

2

De inkoop levert niet het juiste product of

Maatregelen: actief monitoren dat het

Ernst

6

het juiste niveau van dienstverlening.

inkoopproces volgens afspraken verloopt.
Opnieuw inkopen van product of dienst.

Financieel gevolg: klasse 3
€62.500

Beschikbare weerstandscapaciteit

ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit

De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de

Twente (zie overzicht).

algemene reserve van het programma GHOR en

De ratio voor het programma GHOR duidt op een

het bedrag aan onvoorzien in de begroting.

voldoende weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit
(x€1.000) per 01-01

Waardering
’19

‘20

‘21

‘22

Ratio

Betekenis

A

>2,0

Uitstekend

‘23

Algemene reserve

94

94

94

94

94

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

Onvoorzien

19

0

19

19

19

C

1,0 – 1,4

Voldoende

113

94

113

113

113

D

0,8 – 1,0

Matig

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoende

Totaal

Relatie benodigde en beschikbare
weerstandscapaciteit
Het huidig weerstandsvermogen is de verhouding
tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en

Bestemmingsreserve

benodigde weerstandscapaciteit.

Het programma GHOR beschikt over één

Voor de risicoanalyse 2018-2019 is deze

bestemmingsreserve namelijk Instroom nieuwe

verhouding voor het programma GHOR vastgesteld

Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG).

op: 1,37 (namelijk €129.000/€94.000).

Op 1 januari 2019 bedraagt de bestemmingsreserve

Voor de geactualiseerde versie van de risicoanalyse

€129.000, met een plafond van €150.000.

2020-2023 is deze verhouding:

Deze bestemmingsreserve is bij de jaarstukken

€113.000/€94.000 = 1,12

2018 vastgesteld voor de periode tot en met 2023.
Dotaties aan deze reserves vinden plaats als het

In de nota reserves VRHM zijn voor de beoordeling

jaarrekeningresultaat GHOR dat toelaat.

van het weerstandsvermogen normen gebruikt,
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Het doel van deze bestemmingsreserve is

crisisfunctionarissen. Ook de Wijziging in het Besluit

financiering in de komende jaren van de incidentele

personeel leidt tot nieuwe crisisfunctionarissen

kosten voor werving, selectie en opleiden van

GHOR.

nieuwe crisisfunctionarissen GHOR, als gevolg van
de verwachte substantiële wisseling van

Ontwikkeling van de bestemmingsreserve
Realisatie/
prognose

Jaar

Begin van
het jaar x
€1.000

Mutaties
in het jaar
x € .000

Eind van het
jaar x €1.000

Toelichting

Realisatie

2014

192

26

166

Instroom van twee OvDG’en. Moment van
uitstroom is minder te plannen en meer een
persoonlijk keuze.

Realisatie

2015

166

13

153

Een deel van de incidentele kosten van de nieuwe
OvDG’en zijn opgevangen in de exploitatie GHOR.

Realisatie

2016

153

47

106

Twee nieuwe OvDG’en zijn geworven en opgeleid.

Realisatie

2017

106

29

77

Realisatie

2018

77

52

129

Incidentele kosten van de nieuwe OvDG zijn ten
laste gebracht van de exploitatie GHOR.

Inmiddels zijn 7 OvDG’en vervangen.

Realisatie

2019

129

0

129

Twee OvDG’en zijn geworven en opgeleid in 2019.
Kosten hiervan zijn ten laste gebracht van de
exploitatie 2019. De overige in dienst getreden
crisisfunctionarissen in 2019 worden in 2020
opgeleid.

Prognose

2020

129

20

109

De in 2019 en in 2020 in dienst getreden
crisisfunctionarissen worden opgeleid in 2020.

Wat komt voor rekening van GHOR en wat voor gemeenten?
Onderdeel of aspect

Door het programma GHOR

Door de deelnemende gemeenten

Bij begroting vastgestelde
exploitatie, incl. kosten van het
voorbereiden van de GHORcrisisorganisatie en deelname aan

Lasten en baten binnen kader van de
begroting organiseren.

Gemeentelijke bijdrage is voldoende.

het oefenen met VRHM
Kosten voortvloeiend uit GRIP-fasen

Lasten en baten binnen kader van de
begroting organiseren.

Geen extra gemeentelijke bijdrage.
Is overschrijding hoger dan de

Overschrijding van de exploitatie

Opvangen binnen de algemene reserve
tot €94.000 (vanaf 2019).

algemene reserve, dan vullen
gemeenten dit aan (artikel 51 GR
VRHM; art 27 GR RDOG Hollands
Midden).
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6. Voorstel niveau van de algemene reserve programma GHOR
Voorstel algemene reserve GHOR

Titel

Voor een voldoende weerstandsvermogen op basis van de risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR is een algemene
reserve van €93.000 toereikend. De algemene reserve is op dit moment vastgesteld op €94.000.
Het voorstel is het niveau van algemene reserve van het programma GHOR te handhaven op €94.000 voor de periode
2020-2023. Het weerstandsvermogen is dan voldoende.
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2.

1. Samenvatting voorstel
Op 28 november 2019 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de afwijkende procedure voor de
vaststelling van de jaarstukken 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en
deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) en resultaatbestemming GHOR. Deze procedure houdt
in dat het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2020 een besluit neemt over deze jaarstukken en
resultaatbestemming. Vervolgens wordt in een schriftelijke ronde onder leden algemeen bestuur
VRHM verzocht in te stemmen met de jaarstukken 2019 GHOR en deelprogramma IZB en
resultaatbestemming programma GHOR op uiterlijk 7 april 2020 voor finale vaststelling door het
algemeen bestuur RDOG Hollands Midden.
Doelen en resultaat programma GHOR en deelprogramma IZB
Het programma GHOR en deelprogramma IZB hebben de doelen voor 2019 binnen de begroting
2019 uitgevoerd. Het jaarrekeningresultaat voor het programma GHOR bedraagt €51.000,- positief.
De algemene reserve programma GHOR bedraagt op 31 december 2019 €94.000. De
bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG’en)’ is gecreëerd
voor de periode 2020-2023. Op 31 december 2019 bedraagt de bestemmingsreserve
€129.000.
Bestemming resultaat programma GHOR
Voorgesteld wordt dat het dagelijks bestuur van de VRHM kennis neemt van het resultaat van
€51.000.
De programmabegroting GHOR is onderdeel van de totale begroting van de RDOG. Aan het
algemeen bestuur RDOG zal worden voorgesteld om het resultaat van €51.000 niet te restitueren
naar deelnemende gemeenten, maar toe te voegen aan de algemene reserve GGD. Deze toevoeging
is de bijdrage vanuit het programma GHOR aan het programma RDOG 2024, dat voor een deel ook
ten goede komt aan GHOR. Deze bijdrage verlaagt de claim op gemeenten voor het programma
RDOG 2024 van de RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken 2019
programma GHOR en
deelprogramma IZB en
bestemming resultaat
programma GHOR

Opgesteld door:

M. Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR

Afgestemd met:

H. van Dinther, M. van
der Vorm, N. Wille
RDOG HM

Voorstel t.b.v.
vergadering
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

2.

Bijlage(n):

Portefeuille:

M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

16 april 2020

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Jaarstukken 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB vast te stellen en heeft kennis
genomen van het resultaat 2019 voor het programma GHOR.
2. kennis te nemen van het voornemen om het Algemeen Bestuur van de RDOG te vragen om het
resultaat 2019 toe te voegen aan de algemene reserve van de RDOG t.b.v. financiering van het
programma RDOG 2024.
3. Het onder punt 1 genoemde met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
4. Toelichting op het besluit
4.1 Resultaten programma GHOR
4.1.1

Taken

Het programma GHOR is belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening en de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Het programma
bereidt schriftelijke afspraken voor en onderhoudt deze tussen het bestuur VRHM en in de regio
werkzame zorginstellingen, zorgaanbieders, RAV Hollands Midden en GGD Hollands Midden over
hun taak bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Als netwerkorganisatie heeft GHOR een
spilfunctie tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur. Deze functie komt tot uiting in haar wettelijke
taak processen in de acute zorg en de publieke zorg tussen verschillende organisaties goed op
elkaar te laten aansluiten tot een soepel werkende keten. Publieke zorg betreft:
Infectieziektebestrijding, Medisch Milieukunde, Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen, rampen
en crises en Gezondheidsonderzoek na rampen.
4.1.2

Meerwaarde en missie programma GHOR

De meerwaarde van het programma GHOR voor zorgpartners is de verbinding in het zorgnetwerk
van organisaties en personen, die samen (willen) werken, met als doel: een goede voorbereiding op
crisisbeheersing en aansluiting ervan op de veiligheidsregio. Voor de veiligheidsregio zit de
meerwaarde van GHOR vooral in haar relatie met zorgpartners. Ook kennis van hun processen en de
vaardigheid die kennis te gebruiken voor de geneeskundige hulpverlening is voor de veiligheidsregio
van belang. Kernbegrippen zijn verbinden van de netwerken zorg, veiligheid en bestuur, informatie
delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie bij daadwerkelijke crises.
De missie is ‘het verbinden van het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin
samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening in de regio’.
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4.1.3

Doelen en speerpunten

Programma GHOR kent de volgende speerpunten in het werkplan 2019:
• Concretisering met zorgpartners van het netwerkgericht samenwerken voor de voorbereiding op
geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.
• Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners (zoals over gevolgen van regionale
risico’s en de te nemen maatregelen door zorgpartners).
• Deel nemen aan werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op voorbereiden en
uitvoeren van het regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.
• Regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van zorgpartners in de koude, lauwe
en warme fase.
Het werkplan 2019 GHOR is binnen de begroting 2019 GHOR gerealiseerd.
4.1.4

Ontwikkelingen en resultaten zorgnetwerk

ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)
In de tactisch en de bestuurlijk ROAZ-overleggen, waaraan de strategisch adviseur GHOR
respectievelijk DPG deelneemt, is aandacht geweest voor personeelsschaarste en voor verbinding
tussen acute zorg (ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg) en care instellingen (zoals verpleeg- en
thuiszorg).
Coördinatie regionaal griepplan
Zowel landelijk als regionaal geeft het jaarlijkse griepseizoen een behoorlijke impact op de zorg.
Vanaf 2018 heeft GHOR een rol in de coördinatie regionale zorg continuïteit tijdens een griepperiode
op basis van het regionaal griepplan met focus op de griepepidemie, opgesteld in het ROAZ-West
(Veiligheidsregio Hollands Midden en Haaglanden) met zorginstellingen. Het regionaal griepplan
geeft aan wat van de individuele zorgorganisaties wordt verwacht. Dagelijks melden zorginstellingen
dan bij GHOR de capaciteit voor opvang van patiënten. Het is de primaire verantwoordelijkheid van
de zorgpartners de zorgcontinuïteit in de eigen organisaties te borgen. Op basis van de fungerende
wetgeving is ieder verantwoordelijk voor eigen taken. De leden van het Bestuurlijk Regionaal Overleg
Acute Zorg (ROAZ) zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering van dit regionaal griepplan.
Evaluatie van het regionale griepplan heeft plaatsgevonden. Voorbereiding op komende griepperiode
2019-2020 is gestart.
Distributie jodiumprofylaxe
Het plan van aanpak nooddistributie jodiumprofylaxe is nog niet gestart. Oorzaak is het ontbreken van
een eenduidige landelijke lijn op kaders van een plan van aanpak nooddistributie jodiumprofylaxe.
Uitwerking hiervan in de regio Hollands Midden en omliggende regio’s wordt daarom vooralsnog tot
een minimum beperkt. Adviezen van zorgpartners hebben wij ingebracht in de veiligheidsregio.
Netwerkbijeenkomsten
Wij hebben netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor care en cure zorgpartners, waaronder een
bijeenkomst over dilemma’s van zorgpartners bij een ontruiming of evacuatie van de zorginstelling.
De bijeenkomsten zijn gewaardeerd als inspirerend, informatief en leerzaam.
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Verbetering van de informatieketen van zorgpartners
Uitvoering van dit speerpunt 2019 is vertraagd door een vacature informatiemanagement bij GHOR.
In het beleidsplan GHOR 2020-2023 is dit onderwerp als het speerpunt van netcentrisch
samenwerken in het zorgnetwerk voor de komende beleidsperiode opgenomen.
De DPG heeft op 26 juli 2019 de raden van bestuur van ziekenhuizen het belang van netcentrisch
werken geduid.
Samen oefenen met zorgpartners
GHOR heeft voor zorgpartners oefeningen geïnitieerd en georganiseerd, waarbij alle GHORcrisisfunctionarissen van de hoofdstructuur en backoffice GHOR hebben meegedaan. Het doel is
zorgpartners te stimuleren om hun crisisteams op strategisch en tactisch niveau te oefenen en te
leren van elkaar. Deze wisselwerking nodigt uit om zoveel mogelijk te anticiperen op wensen van
zorginstellingen in de voorbereiding op crisisomstandigheden.
4.1.5

Ontwikkelingen en resultaten veiligheidsnetwerk

Beleid GHOR 2020-2023
In 2019 heeft actualisatie van het GHOR-beleid 2017-2020 in samenwerking met de veiligheidsregio
plaatsgevonden. Als één van de vijf taken van de Wet veiligheidsregio’s is het GHOR-beleid nu
integraal onderdeel van het regionaal beleidsplan ’Samenhang in taken’.
Advisering vergunningverlening evenementen
Uit de evaluatie in 2019 over de multidisciplinaire samenwerking is vastgesteld dat men positief is
over deze samenwerking, de kwaliteit van de adviezen en het opvolgen daarvan door organisatoren
van evenementen. Ook uit het klantwaarderingsonderzoek van 2019 blijkt dat vergunningverleners
van gemeenten in de regio zeer positief zijn over contact met en adviezen van GHOR (gemiddelde
waardering 8,5).
GHOR voldoet aan alle operationele prestatie afspraken m.b.t evenementen advisering. Voorbeelden
waarbij geadviseerd is over de te nemen maatregelen bij risicovolle evenementen zijn diverse
schaatstochten, festiviteiten rond Koningsdag, marathon Leiden en diverse najaar feesten in de regio.
GHOR betrekt hierbij het advies van RAV en GGD. Alle adviezen zijn op tijd verstrekt.
Het aantal B+- en C-evenementen waarbij gekozen wordt voor de risico-aanpak blijft fluctueren. Voor
deze categorie evenementen blijkt een juiste jaarplanning van de te verstrekken adviezen lastig.

Tabel: Advisering door GHOR
Categorie

2017

2018

2019

Regulier: A en B-

250

249

244

Risicovol: C en B+

46

52

52

Totaal

296

301

296
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Risicobeheersing en planvorming
GHOR heeft samengewerkt met de veiligheidsregio en advies gevraagd aan zorgpartners met
betrekking tot het gezamenlijk adviseren over bestemmingsplannen en dossiers op het gebied van
ruimtelijke ordening, zoals de Rijnlandroute. GHOR heeft inbreng geleverd aan alle multidisciplinaire
werkgroepen van de veiligheidsregio. Andere voorbeelden van projecten waaraan GHOR heeft
bijgedragen zijn het programma waterveiligheid, project stationstunnel Leiden en risicoduiding van
aanbrengen zandsuppletie Katwijk. Ook heeft GHOR bijgedragen aan de multidisciplinaire
rampbestrijdingsplannen en/of informatiekaarten Akzo Nobel, asbestincidenten, Keukenhof,
voorbereiding veiligheidsregio op Brexit, extreem geweld en herziening van het convenant partners
RWS.
Bestuurlijke rapportage ‘voorbereiding zorgnetwerk’
De bestuurlijke rapportage voor het bestuur VRHM is voorbereid over voorbereiding van de zorgketen
op hun taken in de geneeskundige hulpverlening. Rapportage vindt conform afspraken met het
bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden plaats in 2020.
4.1.5

Ontwikkelingen en resultaten crisisorganisatie GHOR

Inzetcriteria GAGS
Vanaf 1 december 2018 zijn aangepaste inzet- en alarmeringscriteria van toepassing voor de GAGs.
Deze operationele functie kan worden ingezet tijdens incidenten waarbij (vermoedelijk) gevaarlijke
stoffen (chemisch, biologisch, radioactief en/of nucleair) betrokken zijn. De gewijzigde inzetcriteria
leiden tot een uniforme werkwijze in Zuid-Holland. De in 2018 vernieuwde inzetcriteria Geneeskundig
Adviseur Gevaarlijke Stoffen zijn geëvalueerd en voldoen.
Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)
Voor alle GHOR-crisisfuncties zijn ook dit jaar veel trainingen zowel monodisciplinair (zorgpartners)
als multidisciplinair (veiligheidsregio) opgezet en uitgevoerd. OTO van crisisfunctionarissen GHOR is
volgens planning van de veiligheidsregio en GHOR-planning uitgevoerd. Afgesproken evaluaties zijn
gehouden. Deelnemers zijn tevreden over de aanpak. De groeiende vakvolwassenheid van
crisisfunctionarissen GHOR is doorgezet.
In 2019 heeft GHOR deelgenomen aan drie oefendriedaagsen van de veiligheidsregio. Deze
multidisciplinaire oefeningen zijn gericht op het overleg in de warme fase op tactisch-operationeel
niveau. Dit jaar zijn de oefeningen in de eigen veiligheidsregio gehouden, op realistische
risicolocaties met reële scenario’s.
Op de mogelijkheid binnen de veiligheidsregio zelf regie te nemen op eigen ontwikkeling in de
crisisfunctie is door crisisfunctionarissen GHOR positief gereageerd. Aan scholingen en trainingen in
VRHM-verband wordt door crisisfunctionarissen GHOR in voldoende mate deelgenomen.
In 2019 zijn twee nieuwe Officieren van Dienst Geneeskundig geworven en opgeleid.
Inzetten
Het aantal inzetten in 2019 is 157, waarvan 12 met GRIP (ten opzichte van 245 in 2018, met 6
inzetten GRIP). Alle inzetten zijn door GHOR geanalyseerd en desgewenst monodisciplinair
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geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2019 werkt de veiligheidsregio volgens een nieuwe manier van leren
van evalueren. GHOR levert één van de acht multidisciplinaire inzet-evaluatoren.
4.1.6

Ontwikkelingen en resultaten GHOR-bureau

Het GHOR-bureau is opnieuw geslaagd voor de jaarlijkse audit van het
kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2015 norm. Vanaf 1 juni 2019 werkt GHOR als
een zelforganiserend team. Een nieuwe functie is die van strategisch adviseur GHOR. Zij adviseert
de DPG op strategisch niveau en zorgt voor terug koppeling naar het GHOR-team.
4.2 Deelprogramma IZB
4.2.1 Taken van IZB
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij onder andere
voor deze taak een GGD in stand houdt. Aan deze taak zijn in de 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).
Het deelprogramma IZB wordt uitgevoerd door GGD Hollands Midden, onderdeel van RDOG
Hollands Midden.
4.2.2 Doel deelprogramma IZB
Met het deelprogramma IZB wordt hier bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg
en tbc-bestrijding, en zonder reizigers- en technische hygiënezorg. Beleidsuitgangspunten zijn missie
en visie RDOG Hollands Midden en de begroting 2018 van het deelprogramma IZB. Het doel is het
voorkomen van infectieziekten, het bestrijden en tegengaan van verspreiding van opgetreden
infectieziekten en het signaleren van nieuwe infectieziekten. Het beoogd maatschappelijk effect is dat
inwoners in de regio Hollands Midden zo gezond mogelijk blijven, doordat infectieziekten in de regio
Hollands Midden mogelijk worden voorkomen, dan wel worden bestreden.
4.2.3 Speerpunt deelprogramma IZB
Speerpunt is het voldoen aan een kwalitatief verantwoorde uitvoering van IZB volgens de landelijke VISI
2 norm. VISI 2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In samenwerking met VNG, VWS,
RIVM en GGD GHOR Nederland is deze formatienorm afgesproken waaraan een regio moet voldoen
om de taken van de infectieziektebestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren.
4.2.4 Ontwikkelingen en resultaten
GGD Hollands Midden ziet een stijging in 2019 ten opzichte van 2018 van het aantal verplichte aantal
meldingen in het kader van de Wpg, onder meer veroorzaakt door een stijging in de meldingen van
kinkhoest. GGD Hollands Midden heeft 146 meldingen van instellingen in het kader van artikel 26 van
de Wpg. Dit is een toename van bijna 40% t.o.v. 2018. Samen met een landelijke werkgroep is een
scholingsplan voor infectiepreventie in verpleeghuizen opgesteld. Ook is een format gemaakt voor
audits in verpleeghuizen waarmee verpleeghuizen de kwaliteit van hun infectiepreventie in beeld
kunnen brengen. Er wordt nu gewerkt aan een regionaal scholingsplan voor verpleeghuizen.
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In november 2019 is een vermoeden van Lassakoorts (A-ziekte) bij GGD Hollands Midden gemeld. In
overleg tussen het RIVM, de behandelaar, het EMC en de GGD is het beleid afgestemd en tweemaal
diagnostiek verricht. Beide keren is het monster negatief gebleken en is de verdenking ontkracht. Kort
na deze melding is een van Lassakoorts verdachte patiënt vanuit het AMC overgeplaatst naar het
LUMC. Helaas is deze patiënt kort na het vaststellen van Lassakoorts overleden. GGD Hollands
Midden heeft na aanleiding van dit geval meerdere contacten in de monitoring opgenomen.

Meldingen infectieziekten in het

2018

2019

0

0

371

436

kader van de Wpg
Categorie A uit de Wpg
Categorie B2 en C uit de Wpg

4.1 Financiën
4.2.1 Programma GHOR
Het jaarrekeningresultaat voor het programma GHOR bedraagt €51.000 positief. De realisatie van het
programma is als volgt:

Tabel: Overzicht lasten en baten 2019 programma GHOR per taakveld
x €1.000

07. Algemene en overige uitkeringen (BPI)

Baten

Lasten

Realisatie

Begroting

2019l

2019

Verschil

1.999

0

1.999

1.999

0

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

-1

1

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1

1.365

-1.364

-1.506

142

2.000

1.365

635

492

143

0

0

0

0

0

2.000

1.365

635

492

143

16

600

-584

-492

-92

2.016

1.965

51

0

51

Subtotaal voor mutatie reserves
0.10 Mutatie reserves
Programma GHOR
Ondersteuning organisatie (overhead)
Programma GHOR plus overhead

Hieronder is het overzicht opgenomen van baten en lasten 2019 voor het programma GHOR,
onderverdeeld naar economische categorieën.
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Tabel: Overzicht lasten en baten 2019 programma GHOR naar economische categorieën.
x €1.000
Salarissen en sociale lasten

Realisatie 2019
incl. overhead

Overhead

Realisatie 2019 excl.
overhead

Begroting 2019 na
wijziging

Verschil

1.415

457

958

810

-148

Tijdelijk personeel

26

0

26

244

218

Overige personeelslasten

34

18

16

46

30

1.475

475

1.000

1.100

100

Kapitaallasten

69

12

57

56

-1

Huisvesting

40

0

40

42

2

Organisatiekosten

368

110

258

278

20

Materialen

1

0

1

1

0

Voorzieningen

0

0

0

0

0

Kosten meldkamer

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

Lasten vorig boekjaar

12

3

9

30

21

Subtotaal personeelslasten

Subtotaal overige lasten

490

125

365

416

51

Lasten

1.965

600

1.365

1.516

151

Gemeenten BPI

0

1.999

0

1.999

1.999

Gemeenten overig

0

0

0

0

0

Derden

12

11

1

9

-8

Zorgverzekeraars

0

0

0

0

0

Rijk

0

0

0

0

0

Baten vorig boekjaar

5

5

0

0

0

2.016

16

2.000

2.008

-8

Gerealiseerd saldo baten en
lasten

51

-584

635

492

143

Storting reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

Resultaat (dekking Overhead)

51

-584

635

492

143

Baten

Toelichting op dit overzicht
Het voordeel op de personeelslasten is incidenteel en ontstaan door laat ingevulde vacatures.
Het resultaat op tijdelijk personeel is ontstaan doordat in de begroting 2019 deze lasten zijn
opgenomen bij organisatiekosten en in de verantwoording 2019 niet. Voor de realisatie 2020 en
ontwerpbegroting 2021 is dit bijgesteld.
Het incidentele voordeel op de organisatiekosten is met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor
opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen GHOR. GHOR heeft een aantal trainingen zelf
voorbereidt (en niet ingekocht). In 2019 heeft de GHOR het voertuig en haakarmbak afgestoten.
Incidentele baten zijn ontstaan door de vergoeding voor het geven van rijtrainingen aan
crisisfunctionarissen van GHOR Haaglanden.
Algemene reserve
De algemene reserve van het programma GHOR bedraagt op 31 december 2019 €94.000.
Bestemmingsreserve
Het algemeen bestuur van 18 april 2019 heeft bij vaststelling van de jaarstukken 2018 GHOR
besloten de bestemmingsreserve instroom nieuwe OvDG te handhaven voor de beleidsperiode 20192023. Onttrekking uit deze bestemmingsreserve in 2019 heeft niet plaatsgevonden. De kosten voor
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werving, selectie en initiële opleidingen van twee nieuwe OvDG’en in 2019 zijn ten laste zijn gebracht
van de exploitatie GHOR 2019. De bestemmingsreserve bedraagt op 31 december 2019 €129.000.
Te bestemmen resultaat
Het te bestemmen resultaat is €51.000.
4.2.2 Deelprogramma IZB
Aangezien het deelprogramma IZB-onderdeel is van het programma GGD Hollands Midden (en dit
onderdeel is van RDOG Hollands Midden) vindt financiële verantwoording plaats in de Jaarstukken
2019 RDOG Hollands Midden.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het bestuur
RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen
beide besturen.
5.2 Beleidskader
Basis voor het programma GHOR in 2019 is het beleidsplan GHOR 2017-2020, de
programmabegroting 2019 en het werkplan 2019.
Basis voor het deelprogramma IZB zijn de missie en de visie RDOG Hollands Midden en de begroting
2010 van het deelprogramma.

6. Consequenties
6.1 Resultaatbestemming programma GHOR
Het totaal te bestemmen resultaat bedraagt €51.000. Het algemeen bestuur RDOG kan besluiten om
dit bedrag te restitueren, maar het bestuur zal worden voorgesteld om het resultaat van €51.000 toe
te voegen aan de algemene reserve GGD. Deze toevoeging is de bijdrage vanuit het programma
GHOR aan het programma RDOG 2024, dat voor een deel ook ten goede komt aan GHOR. Deze
bijdrage verlaagt de claim op gemeenten voor het programma RDOG 2024 van de RDOG Hollands
Midden.
Tabel: Verloop reserves
x €1.000

31-12-2010

Bestemming

01-01-2019

Algemene reserve programma GHOR

94

0

94

Bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’

129

0

129

Onverdeeld resultaat

-51

-51

0

Totaal

223

0

223
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6.2 Resultaat deelprogramma IZB
Het deelprogramma IZB is naast voorbereiding en bestrijding van A-ziekten belast met (wettelijke)
taken voor de infectieziektebestrijding uit de Wpg. Het deelprogramma is onderdeel van het
programma GGD Hollands Midden.
De beleidsbegroting en financiële begroting van het programma GGD Hollands Midden zijn, naast die
van het programma GHOR en programma RAV Hollands Midden, onderdeel van de
ontwerpbegroting RDOG Hollands Midden.
Binnen het programma GGD wordt in de financiële begroting rekening gehouden met de eisen uit het
wijzigingsbesluit BBV. Toerekening van overhead, ook aan het deelprogramma IZB, vindt plaats
binnen het programma GGD Hollands Midden. De taken uitgevoerd in het deelprogramma IZB
behoren tot het taakveld 7.1 Volksgezondheid.
6.3 Controleverklaring
De jaarrekening 2019 voor het programma GHOR en deelprogramma IZB, als onderdeel van de
Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden, is gecontroleerd door de accountant van RDOG Hollands
Midden op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid en vormt een integraal onderdeel van de
Jaarstukken 2019 RDOG Hollands Midden.

7. Aandachtspunten en risico’s
7.1 Programma GHOR
In de programmabegroting 2020 is aangekondigd de risicoanalyse 2018-2019 van het programma
GHOR in 2019 te actualiseren voor de planperiode 2020-2023. Dat is gebeurd met de binnen RDOG
Hollands Midden gangbare werkwijze. Deze periode is dan gelijk aan de geactualiseerde nota
reserves VRHM. Deze risicoanalyse met voorstel voor de algemene reserve GHOR wordt gelijktijdig
met de geactualiseerde nota reserves VRHM in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26
maart 2020 en vervolgens in het algemeen bestuur van 16 april 2020 ter besluitvorming voorgelegd.
7.2 Deelprogramma IZB
Het landelijk tekort aan opgeleide en beschikbare infectieziekte artsen en verpleegkundigen is een
kritische situatie die nauwlettend wordt gevolgd.

8. Implementatie en communicatie
Op 28 november 2019 is het algemeen bestuur geïnformeerd over de afwijkende procedure voor de
vaststelling van de jaarstukken 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB en
resultaatbestemming GHOR. Deze procedure houdt in dat het dagelijks bestuur van 26 maart 2020
een besluit neemt over deze jaarstukken en resultaatbestemming. Vervolgens wordt in een
schriftelijke ronde onder leden algemeen bestuur VRHM verzocht in te stemmen met de jaarstukken
2019 GHOR en deelprogramma IZB en resultaatbestemming programma GHOR op uiterlijk 7 april
2020 voor finale vaststelling door het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden op 25 maart 2019,
onder voorbehoud van een positief advies door het algemeen bestuur.
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9. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het
bestuur VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden

1 december 2016

Algemeen bestuur

Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020

9 februari 2017

Dagelijks bestuur

Procedure vaststelling jaarstukken programma
GHOR en deelprogramma IZB

7 december 2017

Algemeen bestuur

Risicoanalyse 2018-2019 programma GHOR

29 november 2018

Algemeen bestuur

Werkplan 2019 programma GHOR (ter informatie)

27 juni 2019

Algemeen bestuur

1ste Bestuurlijke rapportage programma GHOR en
deelprogramma IZB (ter informatie)

27 juni 2019

Algemeen bestuur

Ontwerpbegroting 2019 programma GHOR en
deelprogramma IZB

28 november 2019

Algemeen bestuur

2de Bestuurlijke rapportage programma GHOR en
deelprogramma IZB (ter informatie)

28 november 2019

Algemeen bestuur

Procedure vaststelling jaarstukken 2019 programma
GHOR en deelprogramma IZB (ter informatie)

26 maart 2020 via
schriftelijke ronde
(e-mail)

Dagelijks Bestuur

Jaarstukken 2019 programma GHOR en
deelprogramma IZB en bestemming resultaat
programma GHOR
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3.

1. Samenvatting voorstel
De controle van het boekjaar 2019 is contractueel met Baker Tilly de laatste van de 4-jaarsperiode.
Dit betekent dat de VRHM, conform het Financieel Statuut, een aanbestedingstraject in moet gaan
om een (nieuwe) accountant te selecteren voor de periode 2020-2023.
Vanaf het boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur echter 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 het bestuur 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 de
controleverklaring.
Het controlejaar 2020 zal naar de mening van de VRHM daarom een soort ‘tussenjaar’ zijn, waarbij
de vorm, de inhoud van het afgeven van een verantwoording omtrent de rechtmatigheid en de door
de VRHM zelf en de accountant uit te voeren werkzaamheden nog verder moeten worden
uitgekristalliseerd. Vanuit de optiek van de VRHM lijkt het daarom effectiever en efficiënter om de
jaarrekening 2020 ook nog door Baker Tilly te laten controleren en het aanbestedingstraject te laten
starten voor het controlejaar 2021 tot en met 2024.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Verlenging controle
jaarrekening door Baker Tilly
met 1 jaar (jaarrekening
2020)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Ernst Breider,
Concerncontroller

Datum

16 april 2020

3.

Bijlage(n):

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het huidige contract met Baker Tilly te verlengen tot en met de controlewerkzaamheden voor het
boekjaar 2020;
2. conform het Financieel Statuut in 2020 een aanbestedingstraject te starten om een (nieuwe)
accountant te selecteren voor de periode 2021-2024;
3. de meerkosten te dekken uit de vastgestelde begroting 2020.

4. Toelichting op het besluit
De controle van het boekjaar 2019 is contractueel met Baker Tilly de laatste van de 4-jaarsperiode.
Dit betekent dat VRHM, conform het Financieel Statuut, een aanbestedingstraject in moet gaan om
een (nieuwe) accountant te selecteren.
Vanaf boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur echter 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 organisatie 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 de controleverklaring.
Het afgeven van een dergelijke verantwoording zal ook bij de accountant leiden tot het uitvoeren van
andere/andersoortige werkzaamheden. Dit zal in de opdrachtbevestiging vanaf het controlejaar 2021
tot uiting komen.
Het controlejaar 2020 zal naar de mening van de VRHM een ‘tussenjaar’ zijn, waarbij de vorm, de
inhoud van het afgeven van een verantwoording omtrent de rechtmatigheid en de door de VRHM zelf
en de accountant uit te voeren werkzaamheden nog verder moeten worden uitgekristalliseerd. Vanuit
de optiek van de VRHM lijkt het daarom effectiever en efficiënter om de jaarrekening 2020 ook nog
door Baker Tilly te laten controleren en het aanbestedingstraject te laten starten voor het controlejaar
2021 tot en met 2024.
Bij Baker Tilly behoort het tot de mogelijkheden het huidige contract te verlengen tot en met de
controlewerkzaamheden voor het boekjaar 2020. Uiteraard moet het Dagelijks Bestuur dit dan nog
wel voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

5. Kader
Financieel Statuut VRHM

6. Consequenties
Financieel:
Het voorstel voor het controlebudget voor 2020 is € 38.500 exclusief omzetbelasting. Het budget over
de afgelopen jaren was € 28.600 exclusief omzetbelasting waarmee de stijging neerkomt op totaal
€ 9.900. De reden van de stijging heeft meerdere oorzaken, aldus Baker Tilly:
- Het oorspronkelijke budget was een fixed fee dus zonder jaarlijkse indexatie als gevolg van
stijgende tarieven (BT past normaliter een indexatie toe van 3%, echter de stijging in de tarieven
liggen hier nog boven);
- De eisen ten aanzien van de vastlegging met betrekking tot de controlewerkzaamheden is
gedurende de jaren als gevolg van interne- en externe toetsingen strikter geworden (hogere
kwaliteitseisen);
- De oorspronkelijke prijs was aan de scherpe kant wat heeft geleid tot interne afboekingen
oplopend van circa € 5.000 in 2016 tot afgelopen jaar € 11.000.
Meerkosten worden uit de begroting gedekt
De accountant wil de werkzaamheden voor 2020 uitvoeren tegen een hoger bedrag dan waarvoor het
4-jaarscontract is afgesloten. Zijn verklaring daarvoor is bovenstaand vermeld. Deze meerkosten
vangen wij op binnen de begroting. Daarnaast was de afgelopen jaren sprake van (jaarlijkse)
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meerkosten waardoor de feitelijke meerkosten voor 2020 t.o.v. voorgaande jaren niet zo’n stijging laat
zien als t.o.v. de contractwaarde.

7. Aandachtspunten / risico’s
Net als gemeenten maken ook veiligheidsregio’s zich zorgen over het vinden van een accountant
voor controle van de jaarrekening.

8. Implementatie en communicatie
N.v.t.

9. Bijlagen
N.v.t.

10. Historie besluitvorming
DB 26 maart 2020
AB 16 maart 2017
AB 29 september 2016

Verlenging controle jaarrekening door Baker Tilly met 1 jaar
(jaarrekening 2020)
Financieel Statuut VRHM
Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019
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4.

1. Samenvatting voorstel
Landelijk is uitruk op maat (UoM) een thema wat binnen Brandweer Nederland speelt.
De tankautospuit met 6 personen (TS-6) is sinds de jaren ’80 als basisbrandweereenheid het
standaardantwoord van de brandweer op een melding en is als zodanig vastgelegd in het
Besluit veiligheidsregio’s. De afgelopen jaren worden er landelijk problemen ervaren met de (tijdige)
beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. Daarnaast is de belasting van de (werkgever van de)
vrijwilliger steeds meer een punt van zorg. Het zenden van een TS-6 naar een kleine klus wordt
daarmee minder gewenst (maatschappelijk rendement, motivatie van de bezetting, restdekking en
beschikbaarheid voor andere incidenten).
Bij variabele voertuigbezetting gaat het in hoofdzaak over de inzet van een TS met 4 personen
(de TS-4) en eventueel ook de inzet van een kleiner voertuig voor snelle interventies met 2 personen
(de SIV) (de 2 persoons variant is in Hollands Midden nu niet voorzien). Deze eenheden worden
ingezet als hulpconstructie om de opkomsttijden te verbeteren en als mogelijkheid om flexibel te
reageren op wat een incident vraagt: uitruk op maat.
Binnen Hollands Midden wordt, sinds de regionalisering van de brandweer in 2011, de
‘combinatieregeling’ gebruikt tijdens vakantie of momenten van schaarste. De inspectie van Justitie
en Veiligheid heeft ons in augustus 2018 per brief aangegeven dat de combinatieregeling ook een
vorm van UoM is en zal moeten voldoen aan het landelijk kader.
Ondertussen was bij de brandweer ook het project Uitruk op Maat (UoM) gestart. In het regionaal
Beleidsplan staat dit benoemd in paragraaf 11.6.1; ‘Wij werken met paraatheid op maat’.
Met de invoering van UoM wordt de combinatieregeling vervangen door een werkwijze die in lijn is
met het Landelijk Kader Uitruk op Maat en is voldaan aan een verbeteraanwijzing van de Inspectie
Justitie en Veiligheid uit 2018. Hierdoor krijgen kazernes de mogelijkheid om ook met minder
beschikbaar personeel uit te kunnen rukken naar incidenten die zich daarvoor lenen.
Ten behoeve van de borging van de veiligheid van het brandweerpersoneel is het nodig dat het
bestuur van de veiligheidsregio een gemotiveerd besluit neemt over de omstandigheden waaronder
een afwijkende voertuigbezetting wordt toegepast.
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de corona-uitbraak beïnvloeden de
haalbaarheid van de planning om voor de zomervakantie 2020 alle kazernes opgeleid te hebben.>

2. Algemeen
Onderwerp:

Uitruk op Maat

Opgesteld door:

Jeroen van de
Werfhorst
Robert Zweegman

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

16 april 2020

4.

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

R.S. Cazemier (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de invoering van Uitruk op Maat (UoM), conform het landelijke kader Uitruk op
Maat en de eisen van de inspectie van Justitie en Veiligheid, voor de zomerperiode 2020.
Waarbij;
o
De keuze wordt gemaakt voor de inzet van een standaard tankautospuit (TS) met een
flexibele bezetting van 4 personen (TS4) of 6 personen (TS6).
o
Op basis van de (brand)melding, er met 4 of 6 personen wordt uitgerukt.
o
Bij maatgevende scenario’s (brand) er in de bezetting altijd uitgegaan wordt van een
volledige 6 persoons bezetting. Deze bezetting kan op de plaats incident worden
samengesteld uit 2x TS4 of TS4 + TS6.
o
Elke tankautospuit vanaf de kazerne vertrekt met een eigen bevelvoerder.
o
De personele sterkte van een post blijft gebaseerd op zes personen voor een tankautospuit.
o
Deze maatregel zal onder normale omstandigheden niet gelden voor de vier
beroepskazernes in Hollands Midden.
2. Opdracht te geven voor evaluatie van de ervaringen van Uitruk op Maat opgedaan in de
zomerperiode 2020.
3. Verdere besluitvorming voor het definitief invoeren van Uitruk op maat voor te bereiden, op basis
van de uitkomsten van de evaluatie.

4. Toelichting op het besluit
Het besluit veiligheidsregio’s geeft het bestuur van de veiligheidsregio de mogelijkheid om te
besluiten tot een andere samenstelling van basisbrandweereenheden, mits daarmee wordt voorzien
in een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en
gezondheid van het brandweerpersoneel (artikel 3.1.5.).
Het landelijke kader Uitruk op Maat is op 28 november 2014 door het Veiligheidsberaad vastgesteld.
Het biedt een landelijk, uniform kader waarbinnen besturen van veiligheidsregio’s invulling kunnen
geven aan de mogelijk die het besluit Veiligheidsregio’s biedt om te werken met een andere
samenstelling van basisbrandweereenheden en waarmee de veiligheid en gezondheid van het
brandweerpersoneel geborgd blijft.
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De inspectie van Justitie en Veiligheid heeft in haar brief van augustus 2018 expliciet benoemd welke
acties de Veiligheidsregio Hollands Midden dient uit te voeren alvorens er sprake kan zijn van het
werken met UoM, conform de regelgeving en kaders.
“Ten behoeve van de borging van de veiligheid van het brandweerpersoneel is daarom nodig dat het
bestuur van de veiligheidsregio een gemotiveerd besluit neemt over de omstandigheden waaronder
een afwijkende voertuigbezetting wordt toegepast.
Indien dit in bepaalde gevallen gewenst is, dienen daarna nog de volgende stappen te worden gezet:
a. het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) die is toegespitst op een
afwijkende voertuigbezetting;
b. het laten toetsen van de RI&E door een arbo-kerndeskundige;
c. het opstellen van een op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak;
d. het uitvoeren van dit Plan van Aanpak;
e. het opleiden van al het personeel dat dienst doet of kan doen met een afwijkende
voertuigbezetting;
f. het oefenen van het personeel dat dienst doet of kan doen met een afwijkende voertuigbezetting.
In onderstaande tabel wordt de stand van zaken per actie toegelicht.
1
Gemotiveerd besluit van het bestuur van de veiligheidsregio over de
omstandigheden waaronder een afwijkende voertuigbezetting wordt
toegepast.
2a
het opstellen van een RI&E die is toegespitst op een afwijkende
voertuigbezetting;

Ligt nu voor in dit
besluit
afgerond

2b

het laten toetsen van de RI&E door een arbo-kerndeskundige;

afgerond

2c1

het opstellen van een op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak;

afgerond

2c2

het laten toetsen van het op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak
door een arbo-kerndeskundige;
het uitvoeren van dit Plan van Aanpak;
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de coronauitbraak beïnvloeden de haalbaarheid van de planning van deze actie>

afgerond

2d

2e

het opleiden van al het personeel dat dienst doet of kan doen met een
afwijkende voertuigbezetting;
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de coronauitbraak beïnvloeden de haalbaarheid van de planning van deze actie>

2f

het oefenen van het personeel dat dienst doet of kan doen met een
afwijkende voertuigbezetting.
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de coronauitbraak beïnvloeden de haalbaarheid van de planning van deze actie>

3

Monitoring van het gebruik en de ervaringen van de
combinatieregeling

Loopt
wordt afgerond
voor de
zomervakantie
2020
Gestart
1e en 2e kwartaal
2020

Onderdeel van
het reguliere
oefenprogramma
vanaf 3e
kwartaal 2020
Doorlopend
vanaf 1-7-2020
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De OR is, op basis van de WOR artikel 27, {d} gevraagd;
• In te stemmen met de voorliggende en extern getoetste Taak Risico Analyses;
o Vakthema Brandbestrijding
o Vakthema THV
o Vakthema IBGS
o Vakthema WO
•

In te stemmen met het voorliggende en extern getoetste Plan van aanpak volgend uit de Taak
Risico Analyses

De OR heeft op 20 maart 2020 ingestemd met het voorgenomen besluit tot vaststellen van de Taak
Risico Analyses t.b.v. Uitruk op maat, toegespitst op een afwijkende voertuigbezetting en het Plan
van Aanpak gericht op uitvoering van de combinatieregeling in de zomerperiode 2020.

5. Kader
Besluit veiligheidsregio’s,
Artikel 3.1.2
1 Een basisbrandweereenheid bestaat uit:
a. een bevelvoerder,
b. een chauffeur, tevens voertuigbediener, en
c. twee ploegen van twee manschappen.
2 De eenheid is belast met:
a. brandbestrijding en redding;
b. technische hulpverlening;
c. basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
d. ondersteuning bij waterongevallen.
3 De eenheid beschikt over een tankautospuit met uitrusting.
Artikel 3.1.5
1. In afwijking van artikel 3.1.2, eerste lid, kan het bestuur van de veiligheidsregio besluiten tot een
andere samenstelling van basisbrandweereenheden, mits daarmee wordt voorzien in een
gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en
gezondheid van het brandweerpersoneel.
2. Toepassing van het eerste lid doet geen afbreuk aan de afspraken, bedoeld in artikel 51, vijfde
lid, van de wet (Veilighiedsregio’s).

6. Consequenties
Sinds de regionalisering van de brandweer in 2011 wordt in de zomervakantieperiode gebruik
gemaakt van de zogenaamde combinatieregeling. Deze regeling waarborgt de repressieve
paraatheid van de brandweer gedurende de periode, waarin ook veel brandweervrijwilligers genieten
van hun welverdiende vakantie.
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Met de invoering van UoM zoals voorgesteld wordt de combinatieregeling door middel van een
zorgvuldig proces vervangen door een werkwijze die in lijn is met het Landelijk Kader Uitruk op Maat
en is voldaan aan een verbeteraanwijzing van de Inspectie Justitie en Veiligheid uit 2018.

7. Aandachtspunten / risico’s
Momenteel loopt binnen brandweer Nederland de evaluatie UoM. De uitkomsten hiervan kunnen van
invloed zijn op de inrichting van UoM in Hollands Midden.
Voor de invoering van UoM is de meldkamer brandweer een belangrijke partij. Afhankelijk van de
(technische) mogelijkheden van de meldkamer zal de invulling van het proces alarmering worden
vormgegevens.
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de corona-uitbraak beïnvloeden de
haalbaarheid van de planning om voor de zomervakantie 2020 alle kazernes opgeleid te hebben.>

8. Implementatie en communicatie
Doel is om voor de zomerperiode van 2020 UoM te hebben ingevoerd ter vervanging van de
combinatie regeling. Om UoM ook te gaan gebruiken voor kazernes waarbij buiten de zomerperiode
en/of voor langere periode een tekort is aan voldoende vrijwilligers, zullen de ervaringen van de
gedurende de zomerperiode geëvalueerd worden. Na de zomerperiode zal (in samenspraak met de
OR) een traject worden uitgewerkt gericht op de structurele invoering van UoM.
Het bestuur zal voor de definitieve invoering opnieuw een voorstel ontvangen.
De Inspectie Justitie en Veiligheid wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de invoering
van UoM in Hollands Midden.

9. Bijlagen
•
•

‘Landelijk kader uitruk op maat bij brand’, vastgesteld door het Veiligheidsberaad (28-112014)
Presentatie Uitruk op Maat (11 december 2019)

10. Historie besluitvorming
•
•

Combinatieregeling brandweer (jaarlijkse informatienotitie)
Regionaal Beleidsplan 2020-2023
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Landelijk kader uitruk op maat bij brand

Landelijk kader uitruk op maat bij brand

1.

Waarom Uitruk op Maat

De brandweer moet haar werk verantwoord organiseren, dus veilig en sober. De basisbrandweerzorg is
opgehangen aan het maatgevende incident (binnenbrand woning), met inzet van de tankautospuit met 6
personen (TS6), terwijl het merendeel van de incidenten een lichtere inzet vergt. Uitruk op maat is het
differentiëren van de inzet van mensen en middelen naar incidenttype en risico’s. Tevens kan dan, indien
nodig, op modulaire wijze nabij of op de plaats incident een basisbrandweereenheid TS6 worden
samengesteld.
Door deze flexibilisering van de slagkracht wordt bijgedragen aan vernieuwing van de incidentbestrijding en
aan verantwoord organiseren. Het is niet bedoeld als bezuinigingsmaatregel en is in de meeste gevallen
daartoe ook niet of slechts beperkt geschikt. Uitruk op maat heeft geen invloed op het regionaal dekkingsplan
voor de basisbrandweereenheid TS6. Dit plan is gebaseerd op hetgeen nodig is voor het bereiken van de
opkomsttijden van de basisbrandweereenheid TS6 en dat staat los van uitruk op maat.
2.

Welke vormen kent uitruk op maat bij brand

Regio’s zijn binnen de wettelijke kaders vrij de eigen werkvormen te kiezen. Voor landelijke organisaties,
protocollen en steunfuncties is echter één stramien nodig. De landelijke functies gaan voorzien in
ondersteuning van de volgende varianten:
a) De tankautospuit met 6 personen en standaardbepakking, de standaard TS6;
b) de tankautospuit met 4 personen en standaard bepakking TS4;
c) een snel interventievoertuig met 2 personen en passende bepakking SIV2 (voor een SIV2 kan als voertuig
ook een tankautospuit met 2 personen worden gebruikt);
Andere varianten zijn mogelijk maar worden niet landelijk ondersteund. Indien een regio kiest voor een
afwijkende variant zal de regio zelf voor de eventueel vereiste aanvullende randvoorwaarden zorg dragen.
3. Waar gaat het om bij uitruk op maat bij brand1
Uitgangspunt is dat bij een maatgevend incident (binnenbrand woning) als minimale slagkracht een
basisbrandweereenheid TS6 wordt gealarmeerd, zoals bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio’s artikel 3.1.2.
Met dat als gegeven gaat het bij uitruk op maat om het mogelijk maken van:
a. Afwijking van de basisbrandweereenheid zoals bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio’s artikel 3.1.5,
bij kleinere incidenten met beperkt risico, door inzet van een kleinere bezetting en eventueel een
kleiner voertuig.
Alles dat minder slagkracht vraagt dan het maatgevende incident, is een ‘kleinere klus’. Te denken valt hierbij
aan: een verkenning, een kleine buitenbrand, een containerbrand en een autobrand, met voor zover valt te
overzien geen escalatierisico van betekenis. Door bij deze kleinere klussen minder slagkracht in te zetten blijft
beroepspersoneel inzetbaar voor andere taken en wordt nodeloos alarmeren van vrijwilligers voorkomen. De
kleinere klussen kunnen zo nodig nog verder worden onderverdeeld, voor afhandeling door respectievelijk
TS4 of SIV2.
Het bestuur van elke regio bepaalt welke van de genoemde varianten de regio op de weg zal brengen.
Brandweer Nederland zorgt voor een indeling van de klussen zodanig, dat klussen helder kunnen worden
toegewezen en de Meldkamer Brandweer een duidelijk uitrukvoorstel kan doen, terwijl wordt voldaan aan de
onder 4 genoemde kaders (zie onder). Deze kaders worden door de landelijke brandweerorganisaties
ondersteund. Regio’s kunnen ook andere varianten op de weg brengen, deze dienen dan te worden vertaald
naar de minimale slagkracht van de genoemde varianten (‘conversie’).
1

Uitruk op maat bij incidenten anders dan brand is nog niet ontwikkeld. Dat is een mogelijke vervolgstap.
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b. Het samenstellen van een basisbrandweereenheid bij een maatgevend of daaraan gelijkwaardig
incident, op of nabij de plaats incident, door het opkomen van méér voertuigen en bezetting, die
samen een basisbrandweereenheid TS6 vormen.
Bij een maatgevend of gelijkwaardig incident is een TS6 nodig. Deze kan na alarmering als zodanig opkomen
vanaf één kazerne. Het is ook mogelijk, dat een voertuig met personeel al op de weg is voor andere
(onderbreekbare) activiteiten, of dat op enig moment één kazerne geen volledige TS6 kan leveren, maar wel
gefaseerd of samen met een andere kazerne. Het bestuur van de regio kan bepalen dat, gegeven het
dekkingsplan, een basisbrandweereenheid ook op de plaats incident kan worden gevormd door
samenstellende delen, waarbij wordt voldaan aan de onder 4 genoemde kaders. Het personeel voor de TS die
ter plaatse komt, kan worden aangevuld met behulp van elk daartoe geschikt voertuig (bijvoorbeeld TS4+SIV2,
TS4+TS4). Hierdoor is, gegeven de opkomsttijden van de TS6, een deel van de brandweersterkte eerder ter
plaatse ten behoeve van voorbereidende handelingen. Welke handelingen mogelijk zijn hangt af van de sterkte
die ter plaatse is. Denk aan verkenning, voorbereiden inzetplan en waterwinning, afzetting.
Indien een incident méér dan één TS6 vergt, dan zijn deze aanvullende TS-sen altijd TS6 vanaf uitruk. De huidige
procedures en opleidingen op het gebied van grootschalig optreden worden dan ook niet gewijzigd.
4. Kaders
1) Bij een maatgevend incident (binnenbrand woning) wordt een TS6 gealarmeerd.
2) Maatwerk in de uitruk betreft alleen kleinere incidenten en de modulaire samenstelling van de eerste TS6
op of nabij de plaats incident.
3) Voor de aanpak van kleinere incidenten lenen zich de TS4 en de SIV2. Voor aanvulling van personeel kan
elk daartoe geschikt voertuig worden gebruikt.
4) TS4 is een standaard TS-voertuig en wordt bezet door 1 bevelvoerder, 1 chauffeur pompbediener en 2
manschappen.
5) SIV2 met standaard bepakking wordt bezet door tenminste 2 daartoe gekwalificeerde manschappen en/of
bevelvoerder.
6) TS4 en SIV2 kunnen worden ingezet voor kleinere klussen, naar gelang de slagkracht. Hiervoor wordt
landelijk een lijst vastgesteld, de taak-slagkrachtkoppeling.
7) Of een daartoe door de Meldkamer aangemerkte klus met TS4 of SIV2 wordt aangepakt, is uiteindelijk ter
beslissing aan de bevelvoerder (TS4) respectievelijk de leidinggevende op de SIV2. Deze kunnen direct of
later opschalen naar TS6. Ook de meldkamer kan opschalen.
8) Bij een maatgevend incident of ander incident dat een volwaardige TS6 vergt, kan deze op de plaats
incident worden samengesteld uit TS4 plus SIV2 of ander voertuig. Voor de opkomsttijd van de
samengestelde TS6 geldt het moment dat de TS6 compleet is op de plaats incident2.
9) Het samenstellen van een TS6 bij een maatgevend incident dient zo te worden georganiseerd, dat de
bevelvoerder zich in de eerst arriverende eenheid bevindt. Het tijdsverloop tussen het arriveren van de
samenstellende eenheden is zo beperkt mogelijk. De taken die deeleenheden uitvoeren in deze periode
zijn nooit zwaarder dan de aan die eenheid onder punt 6 toegewezen taken.
10) De veiligheid van het personeel is aantoonbaar gewaarborgd, onder meer door een uitgevoerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op de taak-slagkrachtkoppeling zoals genoemd onder punt 6 en de
invulling van de daaruit voortvloeiende voorwaarden.
11) De opleiding en oefening, de alarmering, de verbindingen, de informatieverzorging vanuit de meldkamer
en het overzicht van beschikbaarheid van personeel zijn op uitruk op maat afgestemd.
12) Er is een match tussen de klus en het vakmanschap van het personeel, het materieel en de bepakking.

2

In de gevallen dat de eerst aankomende eenheid de klus snel zelfstandig kon afhandelen zal de completerende eenheid, indien nog
onderweg zijnde, worden teruggestuurd. In lijn met het Besluit veiligheidsregio’s geldt dan voor de opkomsttijd de tijd van de eerst
aankomende eenheid. Immers het betrof dan kennelijk een kleiner incident.

2

Landelijk kader uitruk op maat bij brand

13) Het gelijkwaardig niveau van brandweerzorg is gewaarborgd, doordat uitruk op maat het door het
regionaal bestuur vastgestelde dekkingsplan voor de TS6 niet aantast.
14) Het proces dat in een regio leidt tot uitruk op maat is goed georganiseerd, o.m. door de werkvloer actief te
betrekken bij de ontwikkelingen, mede via de Ondernemingsraad. Zie Uitruk op Maat, NVBR 2012, par. 3.3.

Schematische weergave:

Maatgevend incident:
binnenbrand woning

Samenstellen van één
volwaardige TS-6 als
mogelijkheid

Inzet: TS6

Inzet: TS4
Inzet: TS4

Kleinere klus

Geschikt
ander
voertuig

Inzet: SIV2

Figuur 1: inzetkader maatgevend incident en kleinere klus, samenstellen van volwaardige tankautospuit
als mogelijkheid.
De piramide geeft de hulpvraag aan, van klein naar zeer groot. Voor kleinere klussen kan beperkte
slagkracht worden ingezet, bij een maatgevend incident blijft de TS6 het antwoord. Deze TS6 kan als zodanig
uitrukken, maar kan ook modulair worden samengesteld uit meer voertuigen. Zijn meer TS6 nodig, dan
komen deze compleet vanaf de kazerne.

0-0-0-0-0
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Eén taak gelijktijdig uitvoeren
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Twee taken gelijktijdig uitvoeren

Prio 2 incidenten
Inzetbehoefte
TS 4

OF

TS 6

Prio 1 kleine incidenten
(Volgends landelijke klussenlijst)

Inzetbehoefte
TS 4
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TS 6

Maatgevend incident
Gebouwbrand

Inzetbehoefte
TS 6
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TS 4

+

TS 6

OF
TS 4
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TS 4

Middel incident
Inzetbehoefte
Opschalen
Middel
incident

+

TS 6
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Informatieavonden en Communicatie UoM

• In uitvoering:
•
•

Informatieavonden/middag UoM (nog 10
december Alphen aan den Rijn en 12
December middag op Leiden Zuid)
Interview t.b.v. nieuwsbrief 12 december

• Te doen:
•
•

Animatie UoM (uitleg over uitvoering)
Informeren over vervolg,

Deelproject RI&E en Vakbekwaamheid

• Gedaan:

• Te doen:

•
•
•
•
•

•
•

Klussenlijst Prio 1 en Prio 2*
Vakinhoudelijke TRA/RI&E opgesteld

Verwerkt in rapportage t.b.v. Externe Toetsing
Verstuurd t.b.v. Externe toetsing
Ruimte ingepland in
Vakbekwaamheidsprogramma 2020

Externe Toetsing (in uitvoering)
Inhoudelijk vakbekwaamheidsprogramma (in
uitvoering)

Deelproject Dekking en Alarmering

• In uitvoering:
•
•

Studiefase Alarmering GMS (korte termijn)
Inventarisatie TS 6 kazerne’s

• Te doen:
•
•
•

“systeemkeuze” voor alarmering GMS
Inregelen systeemkeuze in GMS
Lange termijn paraatheid / alarmering
(dynamische server)

Deelproject Bestuur en OR

• Gedaan:
•

Reactie naar inspectie verstuurd met
planning UoM voor de zomer

• Te doen:
•
•
•

Gesprek / presentatie OR (11 december)
12 maart aanleveren stukken DB
16 april 2020 besluitvorming in AB

5.

1. Samenvatting voorstel
Zoals bekend zijn de Veiligheidsregio’s vooralsnog uitgesloten van inwerkingtreding van de Wnra
(Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Dit houdt in dat voor de Veiligheidsregio’s de per 31
december 2019 bevroren CAR-UWO geldt (waarbij salarisontwikkelingen van Cao Gemeenten wel
worden gevolgd). Voor het jaar 2020 heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
aangegeven deze rechtspositie te blijven ondersteunen. Het is nog onbekend welke rechtspositie
vanaf 2021 voor (personeel van) Veiligheidsregio’s zal gelden.
Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht voor de situatie na 2020. In de vergadering van het
Veiligheidsberaad van 9 december 2019 is afgesproken dat de verschillende opties voorgelegd
worden. De Veiligheidsregio’s kunnen zich vervolgens uitspreken voor één scenario. In de bijgaande
stukken worden twee scenario’s uitgewerkt. Elke regio dient uiterlijk 18 mei 2020 bij het
Veiligheidsberaad aan te geven welk scenario de voorkeur geniet.
De heer Depla, voorzitter van de Brandweerkamer (die namens de VNG over de brandweer
specifieke arbeidsvoorwaarden onderhandelt met de vakbonden) heeft zich in de vergadering van 9
december 2019 uitgesproken vóór de oprichting van een werkgeversorganisatie, één en ander in het
verlengde van eerder opgehaald advies van de Brandweerkamer. Hij heeft dit advies nu ook per brief
d.d. 30 januari 2020 uitgewerkt. In zijn brief zet hij twee scenario’s uiteen en hij licht ook toe waarom
hij adviseert om tot de oprichting van een landelijke werkgeversvereniging voor Veiligheidsregio’s te
komen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Scenario’s toekomstige
arbeidsvoorwaardenvorming
Veiligheidsregio’s

Opgesteld door:

VRHM, afdeling POC,
Hilde Berghoef

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

16 april 2020

5.

Bijlage(n):

7

Portefeuille:

C.L. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
Veiligheidsberaad

Status:

Besluitvormend

Datum:

12 juni 2020

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Als Veiligheidsregio Hollands Midden een voorkeur uit te spreken voor het zogenaamde
‘scenario 2’: te weten de oprichting van een eigen werkgeversorganisatie Veiligheidsregio’s
voor het afsluiten van een eigen cao/rechtspositie.

4. Toelichting op het besluit
Scenario 2 geniet de voorkeur, omdat het de Veiligheidsregio’s de gelegenheid biedt vanuit de visie
op het werkgeverschap de arbeidsvoorwaarden vorm te geven, de arbeidsvoorwaarden van alle
Veiligheidsregio’s te harmoniseren en omdat scenario 2 de regio’s in staat stelt een samenhangend,
financieel en kwalitatief, pakket arbeidsvoorwaarden op te stellen. Het is van groot belang is dat dit
besluit door alle Veiligheidsregio’s wordt genomen, zodat er landelijk collectieve afspraken gemaakt
kunnen worden.
Daarnaast is er een zekere mate van urgentie om tot een keuze te komen. De CAR-UWO wordt nog
tot 1 januari 2021 onderhouden. Vòòr 2021 en verder moeten nieuwe afspraken gemaakt worden met
de vakbonden. Het huidige uitstel van inwerkingtreding van de WNRA wordt beïnvloed door de
uitwerking van het vrijwilligersvraagstuk. Daar is tijd voor nodig. Scenario 1 betekent overgang naar
de WNRA. Scenario 2 heeft als voordeel dat de uitzondering op de WNRA niet (direct) hoeft te
worden opgeheven.
Het is echter geen gemakkelijke keuze. Beide scenario’s zijn complex. Het is een uitdaging om met
alle regio’s tot eenheid van opvatting en uitvoering te komen. Ook de rol van de vakbonden is een
factor van belang.

5. Kader
Een belangrijk aandachtspunt bij beide scenario’s:
Iedere Veiligheidsregio kan slechts besluiten tot het oprichten van een vereniging als dit is
opgenomen is in de Gemeenschappelijke Regeling. Als dit niet het geval is moet de
Gemeenschappelijke Regeling worden aangepast. Een besluit tot lid worden van een
werkgeversvereniging kan pas worden genomen, nadat aan de raden van de deelnemende
gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen
en bedenkingen ter kennis van het AB te brengen. Overwogen kan worden om de VNG te vragen nog
1 jaar langer de CAR-UWO te onderhouden ten behoeve van het zorgvuldig oprichten en inrichten
van een werkgeversvereniging en het komen tot een eerste CAO.

6. Consequenties
Financieel: de kosten voor scenario 1 zullen nagenoeg gelijk zijn aan de kosten voor scenario 2, zo
geeft de heer Depla aan in zijn toelichting van 30 januari 2020.
Juridisch/rechtspositioneel: de VNG verzoeken nog 1 jaar langer de CAR-UWO te onderhouden, zie
verder onder Kader.
Overig: geen
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7. Aandachtspunten/ risico’s
In de bijgevoegde stukken zijn 2 scenario’s genoemd, die uitgebreid met elkaar vergeleken worden.
Samengevat:
Belangrijkste voordelen
Scenario 1
Lid worden
van WSGO1

•

•

•

Scenario 2
Oprichten
eigen
werkgevers
vereniging

•
•

•

•

1

Inrichting en structuur
werkgeversvereniging is
al aanwezig.
Goede borging van
volgen
arbeidsvoorwaarden
gemeentelijke sector.
Verdere normalisering
van arbeidsvoorwaarden
van Veiligheidsregio’s.

Uitstel/afstel van de
WNRA blijft mogelijk.
Impliceert dat een
afwijkende positie voor
(een deel van) de
vrijwilligers mogelijk blijft.
Specifieke
brandweervraagstukken
kunnen in landelijke
kaders worden geregeld
en doet recht aan de
bijzondere doelgroep.
Eigen regie op
vaststellen eindresultaat.

Belangrijkste
nadelen/risico’s
• Gelijktijdige
inwerkingtreding van de
WNRA. Uitstel/afstel van
de WNRA is uitgesloten.
• Impliceert dat de huidige
vorm van ‘de vrijwilliger’
niet houdbaar is.
• Mogelijk eigen
onderhandeling nodig
(vgl met huidige
Brandweerkamer) t.b.v.
de brandweerhoofdstukken, omdat de
reikwijdte van de Cao
SGO moet worden
aangepast.
• Alternatief is om naast
het lidmaatschap WSGO
een eigen
werkgeversvereniging op
te richten voor de
brandweerhoofdstukken.
• De besluitvorming,
inrichting en op orde
brengen vergt langere
tijd, terwijl er vanaf 2021
er geen rechtspositie
meer is.
• Risico op afwijken van
Cao Gemeenten door
sterke positie van
vakbonden.
• Collectiviteit is van
belang ten behoeve van
een sterke positie
richting vakbonden en
landelijke eenduidigheid
in arbeidsvoorwaarden.

Overige overwegingen
In de huidige reikwijdte
van de Cao SGO zitten
de brandweerhoofdstukken niet. Die
reikwijdte moet dan tijdig
worden aangepast. Lid
worden van de WSGO
daarna mogelijk, maar
het is niet aannemelijk
dat de brandweerhoofdstukken – gezien de
statuten van de WSGO
– onderdeel worden van
de Cao SGO.

Voorwaarde is dat er
een structurele
bindende afspraak
gemaakt wordt met
beide partijen dat de
Cao Gemeenten
gevolgd wordt (al dan
niet vertaald in een
rechtspositie), voor
zover relevant.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke organisaties
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8. Implementatie en communicatie
Uiterlijk 18 mei aanstaande per brief aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad kenbaar maken welk
scenario voor VRHM de voorkeur geniet.
Zodra er landelijk meer bekend is, kan er aandacht besteed worden aan de communicatie richting de
medewerkers.

9. Bijlagen
1. Brief voorzitter Veiligheidsberaad d.d. 13 februari 2020, Scenario’s toekomstige
arbeidsvoorwaardenvorming Veiligheidsregio’s
2. Brief voorzitter Brandweerkamer d.d. 30 januari 2020, Nadere toelichting op advies toekomstige
arbeidsvoorwaardenvorming voor de Veiligheidsregio’s
3. Bijlage a (deel 1) Aanbiedingsbrief Brandweerkamer d.d. 18 november 2019 inzake advies
toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de Veiligheidsregio’s
4. Bijlage a (deel 2) Adviesrapport toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming Veiligheidsregio’s
(Vijverberg)
5. Bijlage b Schematische weergave scenario’s
6. Bijlage c Voor- en nadelen scenario’s
7. Presentatie voor Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio d.d. 10 maart 2020
10. Historie besluitvorming
26 maart 2020 (via schriftelijke ronde (e-mail)) Dagelijks Bestuur
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Aan het Veiligheidsberaad

Datum

T.a.v. de voorzitter

30 januari 2020

BRANDWEERKAMER VAN DE VNG

Onderwerp

Nadere toelichting op advies toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de Veiligheidsregio’s

Geachte heer Bruls,
In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 9 december 2019 is gesproken over de organisatie
van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's. Een belangrijke
conclusie was dat een collectieve aanpak zeer gewenst is. Daarbij is aangegeven dat het
onderscheid tussen medewerkers van de gemeenten en van verlengd lokaal bestuur niet te groot
moet worden.
Besluitvorming over de voorgestelde scenario’s kan pas plaatsvinden wanneer de veiligheidsregio’s
zich terdege hebben kunnen beraden over de mogelijke varianten en de bijbehorende
consequenties. Daarom is aan mij als voorzitter van de Brandweerkamer van de VNG gevraagd om
de consequenties van twee voorliggende scenario’s nader te duiden. Met deze brief kom ik die
toezegging na. Mijn verzoek aan u is om deze nadere duiding te delen met de leden van het
Veiligheidsberaad, zodat zij in de eigen regiobesturen van gedachten kunnen wisselen hierover.
Ten aanzien van de finale besluitvorming kan dan gekoerst worden op de vergadering van het
Veiligheidsberaad op 12 juni a.s.
Voor welke optie de sector ook opteert, een keuze is op korte termijn gewenst. Er zijn vooralsnog
alleen voor het jaar 2020 afspraken gemaakt tussen het LOGA en het LOBA voor de
ondersteuning bij de arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s, zijnde het continueren
van de aansluitingsmogelijkheid voor veiligheidsregio’s bij de VNG en het in de lucht houden van de
CAR-UWO. Voor 2021 en verder, of althans voor de duur van een eventueel langer uitstel van de
Wnra,1 moeten de veiligheidsregio’s (gemakshalve bij monde van de Brandweerkamer) met de
bonden nieuwe afspraken kunnen maken – let wel: formeel kan de Brandweerkamer dat niet.
Twee scenario’s
Er zijn in de vergadering van 9 december 2019 twee scenario’s genoemd die het Veiligheidsberaad
reëel acht als vehikel om te komen tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming:

1

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
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scenario 1: de veiligheidsregio’s worden lid van de WSGO2 (als dat wordt toegestaan) en
verbinden zich daarmee aan de Cao SGO;
scenario 2: de veiligheidsregio’s maken conform het voorliggende (unanieme) advies van de
Brandweerkamer een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen
werkgeversvereniging op.

Per saldo kom ik tot de conclusie dat het verstandig en noodzakelijk is een eigen werkgeversvereniging op te richten. Hieronder licht ik dat verder toe.
Ook nog goed om te melden is dat het handhaven van de huidige situatie, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de diensten van de VNG, geen optie is. Het lidmaatschap van deze vereniging staat,
mede in verband met de Wnra, alleen open voor gemeenten. Overige gemeentelijke organisaties
(veelal gemeenschappelijke regelingen) kunnen lid worden van de recent opgerichte WSGO, voor
zover zij onder het genormaliseerde regime (Wnra) vallen en voldoen aan de statuten van de
WSGO en de reikwijdtebepalingen in de Cao SGO. Vooralsnog, in de huidige Cao SGO, is bepaald
dat de veiligheidsregio’s niet toegelaten zijn.
Naarmate onderdeel worden van de Cao SGO en lid worden van de WSGO verder weg komt te
liggen van het overbruggingsjaar (2020), is er meer noodzaak zeker te stellen dat de
arbeidsvoorwaarden van de Cao SGO en de CAR-UWO (waarvan nu is afgesproken dat hij voor
het jaar 2020 de Cao SGO volgt) identiek blijven. Naarmate zij meer uiteenlopen zal de kans om te
kunnen toetreden tot de Cao SGO zienderogen kleiner worden.
Huidige situatie
Voor een goed begrip van bovengenoemde twee scenario’s, is het van belang om eerst de huidige
situatie te schetsen.
De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden nu afgesproken
onder de paraplu van de VNG in de Brandweerkamer. Met de komst van de veiligheidsregio’s is,
teneinde het werkgeverschap van de veiligheidsregio’s vorm te geven, tussen de VNG en het
Veiligheidsberaad in 2014 een dienstverleningsovereenkomst gesloten waarbij de Brandweerkamer
bij de VNG (als kamer van het College voor Arbeidszaken) is ingesteld.
De Brandweerkamer gaat alleen over een viertal brandweerspecifieke hoofdstukken die onderdeel
zijn van de CAR-UWO. Het betreft:
a) het overgangsrecht bij functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweerpersoneel;
b) de rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer;
c) keuringen van brandweerpersoneel;
d) de vergoeding voor piketdienst door beroepsbrandweer.
Onderhandelingen en afspraken over deze hoofdstukken worden met de bonden gemaakt in het
LOBA. Afspraken die de Brandweerkamer maakt, worden bekrachtigd door het VNG-bestuur. De
arbeidsvoorwaardelijke afspraken die de Brandweerkamer in het LOBA maakt, komen via het
LOGA in de CAR-UWO.
Voor het overige (dus de hoofdstukken van de CAR-UWO anders dan de hiervoor beschreven vier
brandweerhoofdstukken) kunnen veiligheidsregio’s de CAR-UWO volgen via een
aansluitingsovereenkomst bij VNG.3 Alle veiligheidsregio’s hebben een dergelijke overeenkomst en
zijn derhalve aangesloten (geen lid) bij de VNG en volgen nu de CAR-UWO-afspraken die in het
LOGA worden gemaakt.
Deze situatie is met de komst van de Wnra gewijzigd. De afgelopen jaren is door bonden en
gemeentelijke werkgevers gewerkt aan het omzetten van de CAR-UWO naar de Cao Gemeenten
en de Cao SGO. Voor het jaar 2020 is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog

2 Werkgeversvereniging

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
veiligheidsregio’s zijn autonoom in haar besluit zich wel of niet aan te sluiten bij VNG. De aansluiting is géén
lidmaatschap.
3 De
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wordt bijgehouden. In de jaren erna is het aan de veiligheidsregio’s zelf om dat te organiseren,
omdat de Cao Gemeenten en de Cao SGO wel al Wnra-proof zijn en de CAR-UWO niet, en omdat
de eigen brandweerhoofdstukken niet aansluiten bij de kennis van de VNG.
Op basis van de dienstverleningsovereenkomst tussen VNG en Veiligheidsberaad levert de VNG
de secretaris die ondersteunt en faciliteert bij vergaderingen van de Brandweerkamer en de
onderhandelingsdelegatie. Daarnaast wordt de Brandweerkamer ondersteund door een vaste staf
van adviseurs en experts vanuit de veiligheidsregio’s. De kosten (ondersteuning etc.) van de
Brandweerkamer komen deels voor rekening van alle veiligheidsregio’s. 4 Met het verder uit elkaar
lopen van de cao’s en de CAR-UWO met de unieke brandweerhoofdstukken, zal er meer
dienstverlening door de veiligheidsregio’s zelf of betaald door de veiligheidsregio’s nodig zijn.
Lid van de WSGO en binnen de Wnra (scenario 1)
Samenvatting
In dit scenario worden de veiligheidsregio’s lid van de WSGO en volgen daarmee de Cao SGO. Dat
vereist dat de Wnra voor de veiligheidsregio’s in werking treedt.
Ten aanzien van de brandweerhoofdstukken zijn daarbij twee varianten mogelijk:
a) de brandweerhoofdstukken vormen onderdeel van de Cao SGO. Daarvoor moet de reikwijdte
van de cao worden gewijzigd. Deze variant lijkt vooral theoretisch want het opnemen van aparte
brandweerhoofdstukken sluit niet aan bij de doelstelling en de statuten van de WSGO. 5;
b) de brandweerhoofdstukken vormen geen onderdeel van de Cao SGO. Naast het lidmaatschap
van de WSGO wordt een eigen werkgeversvereniging opgericht voor de
brandweerhoofdstukken.
Het is eerst aan de veiligheidsregio’s om te bepalen of zij lid willen worden van de WSGO en
daarmee de Cao SGO willen volgen. Het is vervolgens aan het bestuur van de WSGO (bestaande
uit bestuurders uit de gemeentelijke sector) om te besluiten of de veiligheidsregio’s lid mogen
worden van de WSGO.
Toelichting
Uitstel Wnra
Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. De ambtelijke rechtspositie is daarmee
gelijkgetrokken met de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is ook van
toepassing op veiligheidsregio’s; de wetgever heeft de inwerkingtreding van de Wnra voor
veiligheidsregio’s alleen uitgesteld (dit uitstel geldt niet voor ambulancedienstpersoneel dat in dienst
is van een veiligheidsregio; zij volgen een eigen cao). Reden is de complexe situatie met
verschillende soorten personeel binnen de veiligheidsregio’s. Hoewel politiek voorzien is in een
uitstel met één jaar (tot 1 januari 2021) wordt de datum van inwerkingtreding voor de
veiligheidsregio’s bij Koninklijk Besluit bepaald. Feitelijk is er dus vooralsnog sprake van uitstel voor
onbepaalde duur.
Veiligheidsregio’s hebben zich tot op heden niet expliciet uitgelaten of en hoelang zij onder het
verleende uitstel van inwerkingtreding Wnra wensen te blijven. Wat een grote rol speelt is het
vrijwilligersvraagstuk. Die uitkomst heeft invloed op het tijdspad van de invoering van de Wnra. Het
ministerie van JenV lijkt eerst het vrijwilligersvraagstuk inzake taakdifferentiatie te willen oplossen.
Indien de sector de Wnra in werking wil laten treden, dan betekent dit dat de veiligheidsregio’s de
slag naar de Wnra ook moeten organiseren voor hun rechtspositie. Dit moet in samenspraak met
de bonden. Indien de sector (definitief) uitgezonderd wenst te blijven van de Wnra dan vereist dat
een wetswijziging, waarvoor zwaarwegende argumenten nodig zijn. Bij definitieve uitzondering
hebben de veiligheidsregio’s sowieso een werkgeversvereniging nodig (scenario2).
WSGO
4 VNG

betaalt 0,5 fte (700 uur). De totale kosten van de Brandweerkamer (dus exclusief de kosten van de
aansluitingsovereenkomsten à 500 euro per overeenkomst/regio) bedragen zo’n 200.000 euro per jaar.
5 De statuten van de WSGO staan in essentie geen afwijking van de Cao Gemeenten toe. De lijn van de WSGO is om de
cao-onderhandelingen voor de Cao SGO in één proces te gieten tegelijk met de Cao Gemeenten.
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Per 1 januari 2020 valt gemeentepersoneel onder de Wnra en de Cao Gemeenten. Deze Cao
Gemeenten kent, anders dan de CAR-UWO, geen specifieke brandweerbepalingen. Personeel van
de veiligheidsregio’s blijft echter onder het Ambtenarenrecht vallen, gelet op het verleende uitstel.
Hierdoor zal de Cao Gemeenten niet op hen van toepassing zijn en zal de huidige (door iedere
veiligheidsregio lokaal vastgestelde) rechtspositieregeling (gebaseerd op de CAR-UWO) van kracht
blijven.
Voor de overige samenwerkende gemeentelijke organisaties is de WSGO opgericht, zodat daar ook
onder de cao-wetgeving met bonden afspraken kunnen worden gemaakt. De Cao SGO is eveneens
met de(zelfde) bonden gesloten. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lijken zoveel als mogelijk op
elkaar, vanuit de gedachte dat zij één gemeentelijke sector vormen, waar de werknemers geen
verschil moeten merken of zij onder de Cao SGO of de Cao Gemeenten vallen.
De kosten van lidmaatschap van de WSGO zijn afhankelijk van grootte van de organisatie (tussen
1000 en 3000 euro), maar dit is dus exclusief brandweerbepalingen.
De Cao SGO heeft een zo gesloten mogelijke definitie van welke organisaties onder de cao vallen
(reikwijdte). Deze reikwijdte kan alleen wijzigen als de leden van de WSGO dat toestaan. In de
huidige Cao SGO (geldend voor het jaar 2020) zijn de veiligheidsregio’s uitgezonderd. Net als de
Cao Gemeenten kent de Cao SGO geen specifieke brandweerbepalingen. Het is nog de vraag of
de Cao SGO (in de toekomst) wordt uitgebreid met de brandweerbepalingen, omdat:
- over deze bepalingen onderhandelingen met de vakbonden zullen ontstaan en die kunnen de
totstandkoming van de Cao SGO vertragen of bemoeilijken. Dit terwijl het doel is het
onderhandelingsproces van de Cao Gemeenten en de Cao SGO gelijktijdig te laten verlopen;
- daarmee de Cao SGO en de Cao Gemeenten niet meer gelijk zijn, terwijl dat een belangrijk
uitgangspunt van de WSGO is en statutair vast ligt;
- er dan extra inhoudelijke inzet vanuit de WSGO noodzakelijk zou zijn. Het doel is nu processen
van de VNG en de WSGO parallel te laten lopen.
Brandweerkamer
Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat onder de WSGO een (construct als de) Brandweerkamer
wordt gehangen, zoals dat nu ook bij de VNG is georganiseerd. De vraag is echter of dat kan. De
WSGO kent statutair geen kamers, alleen eventuele commissies. Bovendien betekent dit feitelijk
dat het bestuur van de WSGO formeel over de brandweerhoofdstukken gaat. Dat spoort niet met
het uitgangspunt dat de cao-onderhandelingen van gemeenten en WSGO in één proces moeten
plaatsvinden. Als er statutair geen kamer kan zijn en de WSGO ook niet bereid is de statuten hier
op aan te passen, dan is de conclusie dat de veiligheidsregio’s een werkgeversvereniging moeten
oprichten.
Advies Brandweerkamer: een eigen werkgeversvereniging (scenario 2)
Samenvatting
In dit scenario richten de veiligheidsregio’s een eigen werkgeversvereniging op. Dit stelt geen eisen
aan het wel of niet uitgezonderd blijven van de Wnra. Een eigen werkgeversvereniging kan voor
een groot deel de gemeentelijke cao/rechtspositie als basis nemen, hetgeen ook de uitdrukkelijke
wens is. Daarnaast moet apart onderhandeld worden voor de brandweerhoofdstukken. Voor de
brandweerhoofdstukken zal zij in ieder geval rechtstreeks onderhandelingen moeten voeren met de
bonden. Daarvoor leveren de veiligheidsregio’s, net als nu het geval is, de kennis en capaciteit.
Toelichting
Advies Brandweerkamer
Het advies van de Brandweerkamer, dat voorlag in het Veiligheidsberaad van 9 december 2019, is
om een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s op te richten. In de vergadering van de
Brandweerkamer op 13 november 2019 hebben de leden van de Brandweerkamer zich unaniem
positief uitgesproken over dit advies. U treft dit advies nogmaals als bijlage a (2 documenten) bij
deze brief aan. In de bijlage van dit advies (rapport Vijverberg) is – gecategoriseerd per thema of
vraagstuk – overzichtelijk gemaakt welke voor- en nadelen verbonden zijn aan de diverse
scenario’s.
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Dit advies geldt ongeacht of veiligheidsregio’s wel of niet uitgezonderd blijven van de Wnra en
impliceert dat veiligheidsregio’s zelf voor de sector tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen.6
Gezamenlijk optrekken is een voortzetting van de huidige werkwijze in de Brandweerkamer, alleen
dan inhoudelijk breder (meer dan de huidige vier brandweerhoofdstukken) en zelfstandig.
Gezamenlijk optrekken biedt de volgende voordelen:
- het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur voor de gehele sector;
- typische brandweervraagstukken rond bijvoorbeeld roosters en doorstroom kunnen in landelijke
kaders worden geregeld;
- er wordt recht gedaan aan de bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de daarbij specifieke
arbeidsvoorwaarden.
De bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de bijzondere positie als werkgever heeft betrekking
op de vele soorten werknemersgroepen (zoals beroepsbrandweer, vrijwillige brandweer, 24/7
beschikbaarheid en inzetbaarheid, en de verschillen tussen de regio’s, bijvoorbeeld met of zonder
GGD) met specifieke en toegesneden arbeidsvoorwaarden.
Ondersteuning
De vereiste ondersteuning voor een dergelijke werkgeversvereniging kan op meerdere manieren
worden gerealiseerd, en hier kan ook een professionaliseringsslag in worden gemaakt. Te denken
valt vooralsnog aan het onderbrengen (van de kenniscomponent) bij het IFV, het onderbrengen bij
één van de veiligheidsregio’s of het inrichten in een aparte (nieuwe) organisatie. De mate van
ondersteuning en vanuit welke organisatie deze plaatsvindt, is afhankelijk van de wens van de
algemene besturen van de veiligheidsregio’s.
Verschil tussen beide scenario’s
In beide scenario’s zal de Cao Gemeenten/SGO onverkort kunnen worden gevolgd voor de
veiligheidsregio’s. Ook zijn er in beide scenario’s (net als in de huidige situatie) brandweerspecifieke elementen die om separate onderhandeling met de vakbonden vragen. Daarvoor staan
de veiligheidsregio’s hoe dan ook aan de lat. De benodigde kennis wordt in de huidige situatie
(Brandweerkamer VNG) voor een aanzienlijk deel gehaald bij de veiligheidsregio’s en ook in de
toekomstige situatie zal dat voor beide scenario’s het geval blijven.
De keuze voor één van de twee scenario’s wordt met name bepaald door het belang dat wordt
toegekend aan de huidige uitzondering van de Wnra en aan de zelfstandigheid van de sector bij het
bepalen van de eigen arbeidsvoorwaarden.
Lid worden van de WSGO betekent, vanuit de voorwaarden die deze vereniging stelt, dat de
uitzondering die de veiligheidsregio’s nu nog hebben op de Wnra zal moeten worden opgeheven.
Voordeel van een eigen werkgeversvereniging (scenario 2) daarentegen is dat de uitzondering op
de Wnra niet (meteen) hoeft te worden opgeheven. De eigen werkgeversvereniging kan in beide
gevallen bestaan, binnen of buiten de Wnra.
Een ander voordeel van scenario 2 is dat de veiligheidsregio’s beslissen over de eigen
arbeidsvoorwaarden, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de belangen van andere
organisaties.
In bijlage b heb ik de geschetste scenario’s ook schematisch weergegeven. In bijlage c heb ik een
overzicht opgenomen van de voor- en nadelen van beide scenario’s, zodat de leden van het
Veiligheidsberaad in hun eigen regionale bestuur wel geïnformeerd van gedachten kunnen wisselen
hierover.
Concluderend kan worden gesteld:
1. Er is primair een behoefte aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor en door de
veiligheidsregio’s.

6 Dit

advies is ook in lijn met het in de Bestuurlijke Adviescommissie Toekomst Brandweer (van het Veiligheidsberaad)
gestelde uitgangspunt om werkgeverskrachten te bundelen en dat hiervoor één Cao Veiligheidsregio/brandweer moet
komen.
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2. Er is een behoefte om in generieke zin aan te sluiten op de arbeidsvoorwaardenvorming van de
gemeenten en de samenwerkende gemeentelijke organisaties.
3. Er is een behoefte om specifieke arbeidsvoorwaarden voor de brandweer te kunnen vormen.
4. Aan de genoemde behoeften kan worden voldaan in zowel scenario 1 als 2, mits wordt voldaan
aan de condities en randvoorwaarden zoals aangegeven in de tabel (bijlage c).
5. Het is aan de WSGO om de reikwijdtebepaling van de vigerende Cao SGO uit te breiden en
lidmaatschap van de veiligheidsregio’s bij de WSGO toe te staan. Als dat niet gebeurt is
scenario 1 niet realistisch.
6. Als de veiligheidsregio’s lid worden van de WSGO, dan vereist dat dat de Cao SGO haar
reikwijdte aanpast. Daarnaast dienen voor de brandweerhoofdstukken een eigen
werkgeversvereniging te worden opgericht (scenario 1b).
7. In scenario 2 wordt een eigen werkgeversvereniging (WVRS) opgericht voor het geheel. De
Cao Gemeenten/SGO kan daarbij (desgewenst) onverkort worden gevolgd en daarnaast
worden hier ook de brandweerhoofdstukken in ondergebracht.
8. De kosten voor scenario 1 zullen nagenoeg gelijk zijn aan de kosten voor scenario 2,
aangezien de WSGO geen enkele deskundigheid en onderhandelingsondersteuning in huis
heeft. De huidige kosten voor lidmaatschap (1.000 tot 3.000 euro) zullen zeker niet voor de
veiligheidsregio’s gaan gelden, mocht hen worden toegestaan lid te worden. Er is dus geen
reden om vanwege kosten voor het een of het ander te kiezen.
9. Lid worden van de WSGO (als dat wordt toegestaan) betekent dat de veiligheidsregio’s de
uitzondering van de Wnra opgeven, terwijl het oprichten van een eigen werkgeversvereniging
(WVRS) in scenario 2 de handen nog vrijhoudt voor verlengde uitzondering van de Wnra en
zelfs permanente uitzondering.
Hiermee onderbouw ik mijn stelling aan het begin van deze brief, dat het verstandig en noodzakelijk
is een eigen werkgeversvereniging op te richten. Alle scenario’s wijzen die kant uit.

Met vriendelijke groet.

Paul Depla
voorzitter Brandweerkamer VNG
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Aan het Veiligheidsberaad

Datum

T.a.v. de voorzitter

18 november 2019

BRANDWEERKAMER VAN DE VNG

Onderwerp

Advies toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de
Veiligheidsregio’s
Geachte heer Bruls,
In verband met het uitstel van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) voor personeel veiligheidsregio’s en de daaraan inherente wijziging van het
arbeidsvoorwaardelijk landschap heeft het Veiligheidsberaad op 14 juni jl. mij als voorzitter van de
Brandweerkamer verzocht met een advies te komen hoe het werkgeverschap voor het personeel
van de veiligheidsregio’s in de toekomst geregeld moet worden.
Naar aanleiding van uw verzoek heb ik namens de Brandweerkamer onderzoek uitgevoerd en
daarbij ondersteuning gevraagd van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. In de vergadering van de
Brandweerkamer d.d. 13 november jl. heeft de Brandweerkamer unaniem zich positief uitgesproken
over dit advies.
Namens de Brandweerkamer verzoek ik u dit advies te agenderen in het Veiligheidsberaad van 9
december a.s. Desgewenst ben ik graag bereid dit advies nader toe te lichten.
Hoogachtend,
Namens de Brandweerkamer

dr. P.F.G. Depla
voorzitter

Bijlage:
Notitie Brandweerkamer inclusief onderliggend adviesrapport Vijverberg
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Notitie arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s
1. Achtergrond
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) naar
verwachting in werking. De ambtelijke rechtspositie wordt dan gelijkgetrokken met de
rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is ook van toepassing op
veiligheidsregio’s.
De wetgever heeft de inwerkingtreding van de Wnra voor veiligheidsregio’s uitgesteld. Reden
is de complexe situatie met verschillende soorten personeel binnen de veiligheidsregio’s.
Vooralsnog is politiek voorzien in uitstel met 1 jaar. De datum van inwerkingtreding voor de
veiligheidsregio’s wordt bij koninklijk besluit bepaald.
Met inwerkingtreding van de Wnra wijzigt ook het arbeidsvoorwaardelijk landschap voor de
veiligheidsregio’s. Overigens wijzigt het arbeidsvoorwaardelijk landschap óók als door
wetswijziging de veiligheidsregio’s alsnog permanent van de Wnra zouden worden
uitgezonderd.
2. Huidige situatie
De veiligheidsregio’s zijn nu aangesloten bij de VNG/LOGA en passen de gemeentelijke
rechtspositie CAR/UWO toe, soms met lokale afwijkingen. De CAR/UWO bevat specifieke
brandweerbepalingen, onder meer voor brandweervrijwilligers.
3. Ontwikkelingen
Op 1 januari 2020 ontstaat door de inwerkingtreding van de Wnra een ander speelveld:
-

Op veiligheidsregio’s blijven de huidige arbeidsvoorwaarden CAR/UWO van kracht, zolang
de veiligheidsregio’s nog blijven uitgezonderd van de Wnra. De VNG heeft toegezegd in
het uitsteljaar 2020 de CAR/UWO voor de veiligheidsregio’s te zullen voortzetten. De
CAR/UWO wordt alleen nog voor de veiligheidsregio’s in stand gehouden. Het vergt tijd en
middelen om de CAR/UWO te blijven onderhouden voor uitsluitend de veiligheidsregio’s.
Bij langdurig uitstel van de Wnra voor de veiligheidsregio’s zal de bereidheid bij de VNG
mogelijk afnemen om onderhoud aan oude regelingen te plegen voor externe organisaties.
Mogelijk wordt het onderhoud dan volledig belegd bij de Brandweerkamer en de
veiligheidsregio’s zelf. De VNG/LOGA legt nu al het initiatief bij de Brandweerkamer om de
brandweerhoofdstukken in de CAR/UWO in 2020 en daarna te actualiseren. Dit kan de
opmaat zijn voor een terugtrekkende beweging van de VNG/LOGA wat betreft de
arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s.

-

Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2020 de Cao Gemeenten toepassen, de opvolger van de
CAR/UWO. De Cao Gemeenten is tot stand gekomen tussen de werkgeversvereniging
gemeenten (VNG/LOGA) en de vakbonden en geldt uitsluitend voor gemeenten.
Veiligheidsregio’s kunnen geen lid worden van de werkgeversvereniging gemeenten en
kunnen zich niet bij de Cao Gemeenten aansluiten. De Cao Gemeenten bevat geen
bepalingen voor brandweerpersoneel (meer).

-

Voor andere organisaties op gemeenteniveau, zoals gemeenschappelijke regelingen,
initieert de VNG de oprichting van een aparte werkgeversvereniging samenwerkende
gemeentelijke organisaties (WSGO). Zolang de Wnra voor veiligheidsregio’s niet in
werking is getreden kunnen veiligheidsregio’s geen lid worden van deze
werkgeversvereniging. Deze WSGO gaat voor haar leden een afzonderlijke cao sluiten.
Inhoudelijk is deze cao gelijk aan de Cao Gemeenten. Deze cao bevat dus ook geen
bepalingen voor brandweerpersoneel. Het is onduidelijk of de WSGO bereid zal zijn de cao
op termijn uit te breiden met brandweerbepalingen die maar voor een deel van de leden
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zullen gelden. Het toevoegen van brandweerbepalingen doorkruist de gedachte dat de
WSGO voor haar leden eenvoudig een kopie van de Cao Gemeenten kan vaststellen.
Over de brandweerbepalingen zullen onderhandelingen met de vakbonden ontstaan en die
kunnen de totstandkoming van de cao vertragen of bemoeilijken. Ook zal er extra
inhoudelijke inzet vanuit de werkgeversvereniging WSGO noodzakelijk zijn.
Zouden de veiligheidsregio’s alsnog permanent worden uitgezonderd van de Wnra en
arbeidsvoorwaardelijk in het publieke domein blijven, dan wordt ondersteuning van
publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s voor de VNG een
branchevreemde activiteit. Mogelijk zal de VNG dan aan de veiligheidsregio’s vragen deze
taak in eigen beheer te nemen.
4. Scenario’s
Zodra de Wnra ook voor de veiligheidsregio’s in werking treedt, ontstaan voor de
totstandkoming van arbeidsvoorwaarden op hoofdlijnen de volgende scenario’s:
-

Aansluiten bij een niet specifieke brandweersector: een veiligheidsregio kan bijvoorbeeld
vragen lid te mogen worden van de WSGO. Als de veiligheidsregio wordt toegelaten, wordt
zij partij bij de Cao niet-gemeenten. Deze Cao moet vervolgens uitgebreid worden met
brandweerbepalingen. Dit leidt tot een serieuze verzwaring van de taak van de WSGO die
over de brandweerbepalingen inhoudelijk onderhandelingen moet voeren om een akkoord
met de vakbonden te bereiken.

-

Gezamenlijk optrekken: twee of meer (tot en met alle) veiligheidsregio’s sluiten gezamenlijk
een cao specifiek gericht op de veiligheidsregio’s.

-

Ieder voor zich: een veiligheidsregio kan besluiten zelf een pakket aan
arbeidsvoorwaarden te contracteren met de vakbonden. In beginsel kan iedere
veiligheidsregio deze keuze maken.

Zouden de veiligheidsregio’s alsnog permanent worden uitgezonderd van de Wnra en
arbeidsvoorwaardelijk in het publieke domein blijven, dan is aansluiting bij een cao niet
mogelijk. Dan is een publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardelijke regeling noodzakelijk die per
veiligheidsregio afzonderlijk of voor meer veiligheidsregio’s gezamenlijk tot stand wordt
gebracht.
5. Voor- en nadelen van de scenario’s
In de bijlage is, gecategoriseerd per thema of vraagstuk, overzichtelijk gemaakt welke voor- en
nadelen verbonden zijn aan bovenstaande scenario’s.
Gezamenlijk optrekken in de vorming van branchespecifieke arbeidsvoorwaarden voor de
veiligheidsregio’s biedt overwegend voordelen. Dit vergt de oprichting van een
werkgeversvereniging die met de vakbonden het arbeidsvoorwaardenoverleg kan voeren. En
ongeacht of de Wnra per 2021, op een later moment of nooit in werking treedt voor de
veiligheidsregio’s
Deelnemen aan de werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
(WSGO) ligt niet voor de hand gelet op de kenmerken van de veiligheidsregio’s als
werkgevers van meer soorten werknemersgroepen (zoals beroepsbrandweer,
vrijwilligersbrandweer), de 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid en de specifieke en hierop
toegesneden arbeidsvoorwaarden.
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6. Oprichting werkgeversvereniging
Oprichting van een (werkgevers)vereniging vergt een initiatief van twee of meer personen en
wordt notarieel vastgelegd. De doelstelling wordt afgestemd op het tot stand brengen van
arbeidsvoorwaarden. De vereniging regelt in haar statuten of in een huishoudelijk reglement
onder meer lidmaatschap, samenstelling bestuur, verdeling van bevoegdheden, adequate
bestuurlijke structuur waarin de afzonderlijke veiligheidsregio’s zich gehoord weten, verdeling
van kosten, de werkwijze bij de voorbereiding van de onderhandelingen, de aanwijzing van de
onderhandelingsdelegatie en wijze van achterbanraadpleging, de bevoegdheid om namens de
leden te onderhandelen en een onderhandelaarsakkoord/cao te sluiten, onderlinge
stemverhouding, verplichting voor de leden om het onderhandelaarsakkoord te respecteren.
Een werkgeversvereniging heeft voor het verrichten van haar taken een ondersteunend
apparaat nodig. Dit kan een light-variant zijn met een minimale bezetting (secretaris-directeur
met 1-2 vakinhoudelijke ondersteuners) waarbij voor specifieke onderwerpen en de
onderhandelingen externe hulp wordt aangetrokken. Een zware variant bestaat uit een bureau
met volwaardige dienstverlening zoals helpdesk voor leden, externe lobby- en
belangenbehartiging, etc.
Een werkgeversvereniging wordt bij voorkeur organisatorisch ondergebracht bij een staande
organisatie, zodat de overhead beperkt blijft. Dat kan een veiligheidsregio zijn of een landelijke
brandweerorganisatie.
In alle scenario’s ontstaat door (spoedige) oprichting van een werkgeversvereniging een
vehikel om voor de veiligheidsregio’s een eigen arbeidsvoorwaardenpakket tot stand te
brengen.
7. Bevindingen en conclusie
Ondersteuning bij de arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s door de
VNG/LOGA wordt al in 2020 afgebouwd en inhoudelijk vooral bij de Brandweerkamer
neergelegd. Na 2020 zal dit effect nog sterker worden.
Aansluiting van de veiligheidsregio’s bij de werkgeversvereniging samenwerkende
gemeentelijke organisaties betekent een doorkruising van het beleid van LOGA en WSGO om
die cao eenvoudig als een kopie van de Cao Gemeenten vast te stellen. Toetreding van de
veiligheidsregio’s tot de WSGO is mogelijk niet gewenst.
De veiligheidsregio’s zullen zelf voor de sector tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten
komen. Gezamenlijk optrekken is een voortzetting van de huidige werkwijze. Gezamenlijk
optrekken biedt het voordeel van het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur
voor de gehele sector. Typische brandweervraagstukken rond roosters en doorstroom kunnen
landelijk en eenduidig worden geregeld. Gezamenlijk optrekken leidt tot een sterkere
werkgeverspositie.
Gezamenlijk optrekken vergt het opzetten van een coördinatiepunt voor het overleg met de
vakbonden in de vorm van een werkgeversvereniging. Dit ongeacht of de Wnra in werking zal
treden of de veiligheidsregio’s na wetswijziging alsnog permanent zal uitzonderen.
Spoedige oprichting van een eigen werkgeversvereniging is een eerste stap om te komen tot
een branche-eigen arbeidsvoorwaardenpakket, al dan niet in het publieke of private
arbeidsvoorwaardendomein.
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Individueel werkgeverschap

Aansluiten bij de werkgeversvereniging
samenwerkende gemeentelijke organisaties

Oprichten van een werkgeversvereniging
veiligheidsregio's

Als Wnra in werking treedt voor de
veiligheidsregio's

Aansluiting bij de WSGO is mogelijk als het bestuur
toetreding van veiligheidsregio's toelaat; toetreding
Individueel werkgeverschap is mogelijk en zal dan leiden impliceert dat de cao uitgebreid moet worden met
tot x aantal cao's
specifieke brandweerbepalingen, waardoor alsnog een
inhoudelijk onderhandelingsproces over deze
arbeidsvoorwaarden ontstaat

Met een eigen werkgeversvereniging ontstaat 1 cao voor
de leden

Als de veiligheidsregio's alsnog permanent
uitgezonderd blijven van de Wnra (wetswijziging
nodig)

Aansluiting bij de WSGO is niet meer aan de orde,
Individueel werkgeverschap is mogelijk en zal dan leiden
omdat de WSGO een cao sluit en de veiligheidsregio's
tot x aantal publiekrechtelijke rechtspositieregelingen
daar niet bij aangesloten kunnen worden.

Met een eigen werkgeversvereniging ontstaat 1
publiekrechtelijke rechtspositieregeling voor de leden

Kunnen de huidige arbeidsvoorwaarden worden
voortgezet?

Lokale invulling is volledig vrij binnen grenzen van de
wetgeving

Lokale invulling is alleen mogelijk voor zover Cao SGO
lokale invulling toestaat

De leden van de werkgeversvereniging bepalen met
elkaar en met bonden zelf welke
CAO/rechtspositieregeling zij vaststellen

Hoe groot is de individuele vrijheid van een
veiligheidsregio bij het totstandbrengen
arbeidsvoorwaarden?

De veiligheidsregio kan een eigen pakket
arbeidsvoorwaarden contracteren met vakbonden met
lokale inkleuring/invulling

Afhankelijk van overleg over Cao SGO, waarbij meer
partijen en andersoortige organisaties betrokken zijn

De leden van de werkgeversvereniging bepalen met
elkaar en met vakbonden zelf welke onderwerpen voor
de hele sector en welke lokaal geregeld mogen worden

Cao voor de hele sector

Een veiligheidsregio contracteert een cao met relevante Vergt toevoeging van specifieke brandweerbepalingen in Een werkgeversvereniging contracteert een cao met
bepalingen voor de eigen veiligheidsregio
de CAO SGO
relevante bepalingen voor de leden

Voorziet de gemeenschappelijke regeling (GR) in de
Bevoegdheid lid van vereniging te worden in GR is niet
mogelijkheid lid te worden van een
van belang
(werkgevers)vereniging?

Vergt mogelijk aanpassing van GR als bevoegdheid lid
te worden van vereniging ontbreekt

Vergt mogelijk aanpassing van GR als bevoegdheid lid
te worden van vereniging ontbreekt

Wat zijn de kosten van het organiseren van de
arbeidsvoorwaarden?

Waarschijnlijk laagste kosten per veiligheidsregio

Kosten per veiligheidsregio waarschijnlijk tussen die van
de andere varianten

Waarschijnlijk hoogste kosten per veiligheidsregio

Individueel werkgeverschap

Aansluiten bij de werkgeversvereniging
samenwerkende gemeentelijke organisaties

Oprichten van een werkgeversvereniging
veiligheidsregio's

Investering menskracht en knowhow per
veiligheidsregio

Vergt kennis en ervaring per veiligheidsregio

Maakt gebruik van kennis en ervaring van WSGO

Maakt gebruik van kennis en ervaring van eigen
werkgeversvereniging en de input van de leden

Invloed veiligheidsregio op arbeidsvoorwaarden

Invloed op arbeidsvoorwaarden wordt gedeeld met
Invloed op eigen arbeidsvoorwaarden is groot, maar een
andersoortige organisaties, als
Gezamenlijke invloed op arbeidsvoorwaarden binnen de
andere veligheidsregio kan andere, concurrerende
belastingsamenwerkingen, archieforganisaties, GGD-en, eigen sector veiligheidsregio's
arbeidsvoorwaarden contracteren
omgevingsdiensten, etc.

Effect op arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen
met vakbonden

Afspraken in de ene veiligheidsregio kunnen beginpunt
onderhandeling in andere veiligheidsregio vormen. Kans
op onrust binnen de organisatie als een andere
veiligheidsregio betere arbeidsvoorwaarden heeft.

Veiligheidsregio's vormen naar verwachting een
minderheid van de leden van de WSGO terwijl voor
Eenheid binnen de sector, waarbij ontwikkelingen zelf
veiligheidsregio's specifieke arbeidsvoorwaarden aan de gestuurd kunnen worden
orde zijn

Verschil in arbeidsvoorwaarden tussen
veiligheidsregio's

Tussen de veiligheidsregio’s kan verschil in
arbeidsvoorwaarden ontstaan en daarmee onderlinge
concurrentie. Bijv. verschillen in functiewaardering.

Binnen de sector gelden dezelfde primaire en secundaire
Binnen de sector gelden dezelfde primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden maar niet specifiek afgestemd op
arbeidsvoorwaarden afgestemd op de veiligheidsregio's
de veiligheidsregio's

Bijlage b - Schematische weergave scenario’s

Cao voor de veiligheidsregio s

Brandweerhoofdstukken

Overige hoofdstukken

Onderhandeling met
capaciteit en kennis van
veiligheidsregio s

Volgend aan
Cao Gemeenten
danwel Cao SGO

Scenario 1a en 1b

Scenario 1b en 2

Scenario 1a
Onderbrengen bij WSGO
rechtstreeks in WSGO:
afhankelijk van reikwijdtebepaling
• in Brandweerkamer onder
WSGO: afhankelijk van
statuten

Scenario 2

•

•
•
•

Opgeven van
uitzondering Wnra
Afhankelijk van
akkoord overige
WSGO-leden
Afhankelijk van
wijziging statuten
i.v.m.
Brandweerkamer

Onderbrengen in eigen
werkgeversvereniging

•

•

Onderbrengen bij WSGO

Onverkort overnemen en
onderbrengen in eigen
werkgeversvereniging

Mogelijkheid om
(vooralsnog)
uitgezonderd te
blijven van Wnra
Eigen regie op
vaststellen resultaat

Overige hoofdstukken
bij WSGO

Overige hoofdstukken
in eigen werkgeversvereniging
(onverkort overnemen)

Brandweerhoofdstukken bij
WSGO

Brandweerhoofdstukken in eigen
werkgeversvereniging

Scenario 1a

Scenario 1b

n.v.t.

Scenario 2

Bijlage c - Schematische weergave scenario’s
Scenario 1
De veiligheidsregio’s worden onderdeel van de Cao SGO
(samenwerkende gemeentelijke organisaties), die de
Cao Gemeenten geheel volgt, en passen hun specifieke
brandweerarbeidsvoorwaarden in. Dit betreft vier
hoofdstukken.
Relatie met Wnra

-

Zodra de veiligheidsregio’s onderdeel zijn van de
Cao SGO en bijgevolg lid zijn van de WSGO, zal de
uitzondering van inwerkingtreding van de Wnra voor
de veiligheidsregio’s moeten worden opgeheven.
Onderdeel zijn van de Wnra is dan onherroepelijk.

-

Naarmate onderdeel worden van de Cao SGO en lid
worden van de WSGO verder weg komt te liggen
van het overbruggingsjaar (2020), is er meer
noodzaak zeker te stellen dat de
arbeidsvoorwaarden van de Cao SGO en de CARUWO (waarvan nu is afgesproken dat hij voor het
jaar 2020 de Cao SGO volgt) identiek blijven.
Naarmate zij meer uiteenlopen zal de kans om te
kunnen toetreden tot de Cao SGO zienderogen
kleiner worden.

Scenario 2
De veiligheidsregio’s maken eigen collectieve
arbeidsvoorwaarden. Dat kan in de vorm van een eigen
Cao Veiligheidsregio’s (Cao VRS), maar zou in principe
ook nog kunnen door het blijven volgen van de CARUWO.
-

De keuze voor een eigen aparte regeling biedt de
mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden buiten een
cao om te regelen. Wij kunnen dan als gehele
brandweerorganisatie in de huidige situatie blijven,
namelijk uitgesteld voor overstap naar Wnra. Zeker
voor vrijwillige brandweer is dit belangrijk aspect.

-

Als de veiligheidsregio’s zelfstandig opereren zouden
zij dus de CAR-UWO (voorlopig) kunnen houden.
Daarbij is het wel belangrijk dat zij in die CAR-UWO
proberen de inhoudelijke elementen van de Cao
Gemeenten te volgen (zie ook ‘positie bonden etc’).

-

Zodra er een Cao VRS er is, zal de uitzondering van
de inwerkingtreding van de Wnra voor de
veiligheidsregio’s (moeten) worden opgeheven.

-

Net als in scenario 1 is er een noodzaak om bij een
langere overbruggingsduur dan alleen het jaar 2020
de CAR-UWO te blijven onderhouden op basis van de
voortschrijdende Cao Gemeenten. Maar anders dan in
scenario 1 is er minder tempodruk en is het aan de
veiligheidsregio’s een eigen tempo te kiezen, met
eventueel de mogelijkheid om (alles afwegende)
alsnog te willen pleiten voor een structurele
uitzondering op de Wnra (hetgeen dan wel een
wetswijziging vraagt).

Arbeidsvoorwaardenvorming brandweer

-

Arbeidsvoorwaardenvorming brandweer (‘de vier
hoofdstukken’) moet separaat gevoerd worden en
worden ingepast in de Cao SGO. Veiligheidsregio’s
willen structureel voorkomen dat (telkenmale)
inpassing stuit op een bezwaar van de overige leden
van de WSGO.

-

Arbeidsvoorwaardenvorming brandweer moet
zelfstandig gevoerd worden en behoeft niet te worden
ingepast, want eigen Cao VRS of CAR-UWO.

Condities en
randvoorwaarden

-

Veiligheidsregio’s moeten tot de Cao SGO
toegelaten worden (reikwijdte) en moeten worden
toegestaan brandweerarbeidsvoorwaarden in de Cao
SGO onder te brengen. Hierbij speelt mee dat de
WSGO statutair geen kamers kent, alleen eventuele
commissies. Bovendien betekent dit feitelijk dat het
bestuur van de WSGO formeel over de
brandweerhoofdstukken gaat. Dat spoort niet met het
uitgangspunt dat de cao-onderhandelingen van

-

Binnen de Cao VRS of CAR-UWO willen de
veiligheidsregio’s de Cao Gemeenten geheel volgen.
Daarnaast is er binnen de Cao VRS of CAR-UWO een
deel dat specifiek over de
brandweerarbeidsvoorwaarden gaat.

-

Zolang de veiligheidsregio’s nog geen Cao VRS
hebben zullen zij na 2020 zelfstandig de CAR-UWO
moeten onderhouden (zie ook ‘relatie met Wnra’).

gemeenten en WSGO in één proces moeten
plaatsvinden.
-

Zolang de veiligheidsregio’s nog geen onderdeel zijn
van de Cao SGO zullen zij na 2020 zelfstandig de
CAR-UWO moeten onderhouden (zie ook ‘relatie
met Wnra’).

Positie bonden en
onderhandelingsafhankelijkheid

-

Bonden moeten instemmen met de facto continueren
soortgelijke werkwijze als huidige werkwijze met het
LOBA en zullen zekerheid moeten geven aan de
overige deelnemers van de Cao SGO dat de
reguliere arbeidsvoorwaardenvorming in de Cao
SGO op geen enkele manier
onderhandelingsafhankelijk is van de
arbeidsvoorwaardenvorming voor de brandweer.

-

Bonden moeten structureel(!) instemmen met bindend
volgen Cao Gemeenten binnen de Cao VRS/CAR
UWO om zeker te stellen dat reguliere
arbeidsvoorwaardenvorming en
brandweerarbeidsvoorwaardenvorming ontkoppeld
kunnen worden gevoerd en onderhandeld. Er mag
geen wederzijdse onderhandelingsafhankelijkheid zijn.

Werkgeversvereniging

-

Veiligheidsregio’s worden, mits toegelaten, lid van de
WSGO. Daarnaast is er ten behoeve van het
collectief vormen van de
brandweerarbeidsvoorwaarden een voortzetting á la
het model van de Brandweerkamer nodig. Dat kan
ook een eigen collectieve werkgeversvereniging zijn,
los van de WSGO (er is wat betreft de WSGO geen
ruimte voor een vereniging in een vereniging).

-

Veiligheidsregio’s richten een eigen collectieve
werkgeversvereniging op: de WVRS (werktitel).

Deskundigheid en
onderhandelingsorganisatie

-

Veiligheidsregio’s zullen deskundigheid en
onderhandelingsorganisatie op
brandweerarbeidsvoorwaarden zelf moeten
inbrengen en organiseren. Net zoals dit nu gebeurt,
waarbij de veiligheidsregio’s mensen ‘in kind’
inbrengen en zij inkopen bij de VNG, zodat we een
combinatie hebben van specifieke
brandweervraagstukken en algemene
arbeidsvoorwaarden.

-

Eigen werkgeversvereniging zal zelf deskundig en
onderhandelingsvaardig op
brandweerarbeidsvoorwaarden moeten zijn. Net zoals
dit nu gebeurt, waarbij de veiligheidsregio’s mensen ‘in
kind’ inbrengen en zij inkopen bij de VNG, zodat we
een combinatie hebben van specifieke
brandweervraagstukken en algemene
arbeidsvoorwaarden.

Gevolgen voor
medewerkers die geen
brandweerfunctie
hebben

-

Alle medewerkers van de veiligheidsregio op wie
geen (specifieke) brandweerarbeidsvoorwaarden van
toepassing zijn (met uitzondering van het
ambulancepersoneel, zij volgen reeds een eigen
cao) volgen de reguliere arbeidsvoorwaarden van de
Cao SGO.

-

Alle medewerkers van de veiligheidsregio op wie geen
(specifieke) brandweerarbeidsvoorwaarden van
toepassing zijn (met uitzondering van het
ambulancepersoneel, zij volgen reeds een eigen cao)
volgen de reguliere arbeidsvoorwaarden van de Cao
Gemeenten, op voorwaarde dat er met de bonden een
structurele en bindende afspraak is dat de Cao
VRS/CAR-UWO de arbeidsvoorwaarden van de Cao
Gemeenten volgt.

Kwetsbaarheid

-

De leden van de WSGO zullen het ‘collectieve’
lidmaatschap (25 maal 1) van de veiligheidsregio’s
niet toestaan indien zij het risico van
onderhandelingsdruk en vergroting van de reikwijdte
van de cao te groot vinden. Door weigeren toegang
wordt kwetsbaarheid voor leden WSGO geheel
gemitigeerd.

-

Indien er met de bonden geen structurele afspraken
kunnen worden gemaakt over het feit dat de Cao VRS
voor wat betreft de niet-brandweerarbeidsvoorwaarden
altijd de Cao SGO zal volgen, is dit scenario
kwetsbaar. Dan immers, is er sprake van structurele
onderhandelingsafhankelijkheid van twee

-

Indien veiligheidsregio’s wel wordt toegestaan lid te
worden (scenario 1) kunnen
onderhandelingsresultaten voor de
brandweerarbeidsvoorwaarden door de overige
leden van de WSGO worden verworpen (immers in
ledenaantal in de meerderheid), tenzij daarover
structurele (statutaire) afspraken zijn gemaakt met
de overige leden. Zonder deze strikte afspraken is
het derhalve voor veiligheidsregio’s kwetsbaar.

arbeidsvoorwaarden-componenten binnen één Cao
VRS.
-

Overigens doet een dergelijke situatie zich ook voor
als de veiligheidsregio’s alsnog buiten de WNRA
zouden blijven.

-

Een enkele veiligheidsregio zou lid van de WSGO
kunnen worden, maar treedt dan uit het collectief van
veiligheidsregio’s en zal geen specifieke
brandweerarbeidsvoorwaarden kunnen voeren.

Aansluiten bij
arbeidsvoorwaarden
gemeenten, zoveel
mogelijk verlengd
lokaal bestuur

-

Dit is verzekerd, met dien verstande dat voor de
brandweer specifiek arbeidsvoorwaarden gelden (net
als nu het geval is).

-

Dit is verzekerd mits daarover met de bonden
structurele en bindende afspraken zijn gemaakt.

Organisatievorm

-

De WSGO kan, zo zij dit wil (!), de paraplu zijn voor
de arbeidsvoorwaardendeskundigheid en
onderhandelingsorganisatie van en voor de
veiligheidsregio’s. Dat kan in een zware variant
(insourcing) of een lichte variant (outsourcing naar

-

Het Veiligheidsberaad zal de paraplu zijn voor de
eigen WVRS. De 25 veiligheidsregio’s kunnen
eventueel via het Veiligheidsberaad de organisatie
van de ondersteuning uitbesteden aan een derde
partij.

veiligheidsregio’s zelf), of een combinatie daarvan (à
la de huidige Brandweerkamer).
Kosten voor personele
inzet, opbouwen van
deskundigheid en
doen van onderzoeken

-

Veiligheidsregio’s zullen het lidmaatschap van de
WSGO moeten gaan betalen en daarenboven hun
eigen deskundigheid en
onderhandelingsondersteuning moeten bekostigen.

-

Veiligheidsregio’s moeten het lidmaatschap van hun
eigen WVRS moeten gaan betalen, gelijk aan de
kosten voor (ondersteuning van ) hun eigen
deskundigheid en onderhandelingsondersteuning.

Werkgeversvereniging
en arbeidsvoorwaarden

Onze Arbeidsvoorwaarden
• Veiligheidsregio’s hebben behoefte aan een collectief arbeidsvoorwaardenlandschap en een
collectief arbeidsvoorwaardenarrangement
• Waarbij de arbeidsvoorwaarden voor het niet-brandweerpersoneel bij voorkeur geheel
identiek zijn aan, cq aansluiten op de arbeidsvoorwaarden van de gemeenten
• Waarbij de arbeidsvoorwaarden van het brandweerpersoneel
• passen bij de bijzondere aard en omstandigheden van het werk
• de werkgever in staat stellen het brandweerpersoneel zo effectief, veilig, gezond en
efficiënt mogelijk in te zetten

Opgehaald bij Collega’s
• Op een gezonde manier oud worden bij de brandweer
• Normalisering van het bedrijfsmodel; een normaal bedrijf
•
•
•
•

17,6 uur betaald in 24-rooster ‘gijzelt’ beter werk verdelen (in enige rooster vorm)
Wens om beter te kunnen differentiëren in werken
Niet iedereen uniek aan en voor de uitrukdienst bestempelen, normaal loopbaanpatroon
Dan ook minder afhankelijk van afbouw afbouwconstructies TOD (etc.) want geen trigger

• Niet ontkennen van zwaar werk, maar ook niet anders maken dan bij andere branches. Het werk
van de brandweer rechtvaardigt geen bijzondere behandeling, anders dan bij bijvoorbeeld politie
of RAV
• We zien dat het vanaf 55 fysiek moeilijk wordt voor de meesten.
• In andere 24/7 organisaties zijn andere roosterconstructies die ook rekening houden met leeftijd
en werken bij nacht-en-ontij
• Willen we naar een algemeen brandweer dienstverband met gevarieerde loopbaanpatronen
• Willen we een divers kort contractmodel: 5 - 7,5 - 10 jaar bijvoorbeeld (nu al steeds meer
doorloop te zien na 7 jaar)
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Onze Collectiviteit
• Er was altijd collectiviteit in ons arbeidsvoorwaarden-arrangement omdat alle veiligheidsregio’s
zich bij hun oprichting individueel hebben aangesloten bij de VNG (de paraplu), wat hen bond (en
ook nu nog tijdelijk bindt) aan de CAR/UWO

• Maar dat arrangement wordt beëindigd (uitstel-arrangement loopt nu tot 2021) omdat de VNG
inmiddels geen CAR/UWO meer heeft en de gemeenten hun CAO exclusief voor gemeenten
hebben gemaakt.
• We moeten dus als veiligheidsregio’s op zoek naar een nieuwe vorm van collectiviteit
• in de vorm van een nieuw collectief arbeidsvoorwaarden-arrangement
• en in de vorm van iets dat de (gezamenlijke) 25 aansluitingen onder één paraplu vervangt

Ons nieuw collectief arbeidsvoorwaarden-arrangement, opties
• Deelnemen aan de CAO gemeenten: kan niet en kan nooit; vergeet dat!
• Deelnemen aan de CAO samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO): de CAO die één-opéén aansluit op de CAO gemeenten
• om dat te kunnen worden moet elke Veiligheidsregio eerst lid worden van de
werkgeversvereniging van de samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO)
• maar dat laat de WSGO thans statutair niet toe
• dus als veiligheidsregio’s dat zouden willen, moeten de leden van de WSGO formeel besluiten
ons toe te laten en bijgevolg hun statuten veranderen om dat lidmaatschap mogelijk te
maken
• let op: eenmaal lid, dan voor altijd in de Wnra: geen weg terug naar eventueel uitgezonderd
worden (publiekrechtelijke regeling maken)
• Een eigen CAO maken (idem)

• Alsnog proberen uitgezonderd te worden van de Wnra en een publiekrechtelijke
arbeidsvoorwaardenregeling treffen (net als de politie)

Wat helpt ons het beste om dicht bij gemeenten te blijven
• Na toestemming deelnemen aan de CAO van samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)
via het lidmaatschap van de WSGO. Daarmee zijn wij gedwongen die CAO verplicht toe te passen
• Maar de CAO SGO kent op dit moment geen arbeidsvoorwaarden voor de brandweer
• Die arbeidsvoorwaarden (bestaande hoofdstukken) moeten dus worden ingebracht
• En separaat worden onderhouden (onderhandeld)
• Om dat te kunnen doen moet er paritair goedgekeurd separaat platform zijn: een soort LOBA
• En moet er een gelegitimeerd collectief platform zijn om de namens de veiligheidsregio’s te
kunnen onderhandelen en concept-akkoorden te kunnen bereiken
• Als dit kan is dit voor ons een mooie weg, maar de andere leden van de WSGO willen dat zoals
het er nu voorstaat niet: te afwijkend van wat deze CAO arbeidsvoorwaardelijk beoogt en
onderhandelingsafhankelijk

Waarom is deelname aan de WSGO ingewikkeld
•
•
•
•

De CAO SGO moet eigenlijk identiek blijven aan de CAO gemeenten
Men wil geen ‘exotische’ arbeidsvoorwaarden erin (huidige rijkweidtebepaling)
Dat gaat niet alleen om de brandweer; er zijn ook andere ‘exoten’. Geen precedenten
Het onderhouden van de eigen reguliere arbeidsvoorwaarden (gemeenten en SGO) mag niet
onderhandelingsafhankelijk zijn van de brandweer-onderhandelingen (actiebereidheid
brandweer):
• Als dit zo is, kunnen wij dan wel ‘vrij’ onderhandelen en goed normaliseren. En kunnen wij
onafhankelijk zijn, want wij hebben een minderheidspositie in de WSGO
Overigens:
• Leden WSGO gaan over condities lidmaatschap en statuten, niet de voorzitter VNG
• Het lidmaatschap kost nu 1.000 tot 3.000 per jaar, maar wordt dat ook onze prijs?!

Wat helpt ons het beste om ‘state of the art’
arbeidsvoorwaarden voor de brandweer te krijgen
• Zoveel mogelijk vergelijkbaar maken met andere ‘zware beroepen’ (de brandweer is niet
abnormaal zwaar)
• Ervoor zorgen dat de vorming van de arbeidsvoorwaarden brandweer niet ‘gegijzeld’ wordt
• doordat derden (andere leden WSGO) het kunnen tegenhouden
• doordat wij zelf niet vrij kunnen onderhandelen omdat de vorming van onze nietbrandweerarbeidsvoorwaarden door de bonden onder druk komt
• Dan is een eigen CAO de beste weg, onder de voorwaarde dat we met de bonden kunnen
afspreken dat we voor het niet-brandweerdeel altijd de CAO voor de samenwerkende
gemeentelijke organisaties kunnen volgen
• Maar het is niet gegarandeerd dat door de bonden aan die voorwaarde wordt voldaan.
Actiebereidheid brandweer werkt in hun voordeel

Wat helpt ons het beste om collectiviteit in
arbeidsvoorwaarden te organiseren
• Allemaal hetzelfde te doen; ‘liever geen ‘alleingang’. Onze ambities en doelstellingen op
arbeidsvoorwaardelijk gebeid zijn veel beter samen realiseren (ook met gelieerden)
• Zoveel mogelijk speelruimte creëren tot aan ons keuzemoment voor de definitieve oplossing voor
ons arbeidsvoorwaarden-arrangement (inclusief keuze wel/geen Wnra)

• Geen oplossingen kiezen waarbij we niet ten halve kunnen keren om niet ten hele te dwalen
• Zolang we nog geen oplossing hebben onze arbeidsvoorwaarden gezamenlijk meelopen met de
CAO gemeenten op loonvorming en daarvoor een platform oprichten
• Per definitie een platform maken wat ons bindt en wat wij in alle gevallen nodig hebben
• Dat pleit voor een eigen werkgeversvereniging

Mythen arbeidsvoorwaarden arrangement
• Met het oprichten van een eigen werkgeversvereniging zijn we meteen aan een CAO (Wnra) gekoppeld

• Met een oprichten van een werkgeversvereniging sluiten we de weg naar de WSGO af
• Door een eigen werkgeversvereniging op te richten kiezen we voor de optie ‘eigen CAO’
• Als we aansluiten bij de WGSO krijgen we gewoon hetzelfde aan arbeidsvoorwaarden als wanneer we
het zelf zouden regelen

Mythen werkgeversvereniging
• We hebben alleen een werkgeversvereniging nodig voor het geval we een eigen CAO willen maken

• Het oprichten van een eigen werkgeversvereniging is duurder dan nu; het leidt tot meerkosten omdat
we eromheen veel moeten optuigen aan kwaliteit en kennis voor ondersteuning
• Een eigen werkgeversvereniging sluit het kunnen ontvangen van bepaalde typische VNG (WSGO)
diensten, zoals LAAC, informatie, HR21 en collectieve verzekering, per definitie uit (moeten we dan zelf
regelen)

• Een eigen werkgeversvereniging is een bestuurlijk risico omdat je op de arbeidsvoorwaarden voor nietbrandweerpersoneel (bestuurlijk) klemt kan komen te zitten

Dus
• In elk geval een werkgeversvereniging oprichten
• geeft ons collectiviteit
• koppelt ons aan geen enkel arbeidsvoorwaarden arrangement
• is op zich niet duurder dan nu. Het wordt duurder als we meer geld willen besteden aan de
ondersteuning, maar dat geldt in dezelfde mate (misschien zelf negatiever uitwerkend) als we
lid worden van een andere werkgeversvereniging
• biedt de mogelijkheid om in de uitstelperiode de arbeidsvoorwaarden up to date te houden
• Als niets doen geen optie is en mythen doorbroken zijn, wat is dan het alternatief als je weet dat
je in alle gevallen (CAO SGO, eigen CAO, publiekrechtelijke regreling) toch een eigen
werkgeversvereniging nodig hebt
• Waar zit dan het bezwaar om samen wel een werkgeversvereniging op te richten en tegelijk nog
niet te kiezen voor een eigen CAO?

Kosten, waar praten we over

Lid WSGO
minimaal,
inclusief
bijzondere
diensten

Lid WSGO
met diensten
EN specials

Eigen WGV
met diensten
EN specials

Eigen WGV
met diensten
EN specials
EN HR plus

