2.

Agenda Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

25 juni 2020
10:00 – 13:00 uur (incl. lunch)
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn,
Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda

Algemeen
3.
Vaststellen verslagen 28 november 2019, 20 februari 2020 en
besluitenlijst 21 april 2020 en bespreken actielijst
4.
Lijst ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen
6.
Veiligheidsberaad (mondeling)

Besluitvormend
7.
Jaarstukken 2019 VRHM
8.
Programmabegroting 2021 VRHM en meerjarenraming 2022-2024
9.
1e Begrotingswijziging programma GHOR 2020
10. Concept Programmabegroting 2021 deelprogramma IZB
11. Realisatieovereenkomst nieuwbouw kazerne Leiden Noord
NAZENDING
12. Prestatiemeting Bevolkingszorg VRHM 2017-2019
Presentatie door mevr. M. Delfos, sr. beleidsmedewerker
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

13.

Voortgangsrapportage VRHM T1 2020

Meningvormend
14. Stand van zaken / ontwikkelingen GMK
- Bestuurlijke informatierapportage januari 2019 – maart 2020
15. Transitiefase VRHM - intern
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Informerend
16.
Systeemtest 2019
17.
Informatiekaart Waterhulpverlening kust
18.
Informatiekaart RijnlandRoute
19.
Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen
20.
Voortgangsrapportage implementatie bluswatervoorzieningen

Rondvraag
Sluiting
__________________
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3.1.1

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

28 november 2019
10.00 – 13.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

2.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom en in het
bijzonder burgemeester Verhoeven. Bericht van verhindering is ontvangen van de
burgemeesters van Kaag en Braassem, Teylingen en Zuidplas. Burgemeester Hermans
en burgemeester Buijserd zijn voor de laatste keer bij het AB. De voorzitter bedankt hen
voor hun inzet.
.
Vaststellen agenda
Het AB begint met het reguliere deel van de vergadering. In het tweede deel worden een
aantal onderwerpen rond de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
behandeld. Voor dit deel van de vergadering zijn ook de wethouders met de portefeuille
zorg uitgenodigd.

3.

Vaststellen verslag AB 27 juni 2019 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Staat van de Rampenbestrijding
Dhr. Zuidijk geeft een stand van zaken van de voorbereiding van de Inspectie JenV op de
Staat van de Rampenbestrijding. De Inspectie staat op het punt om drie verschillende
rapportages op te leveren. De eerste rapportage betreft de operationele prestaties van de
veiligheidsregio. Daarin worden wij op een punt na voldoende beoordeeld. Het punt van
verbetering die de Inspectie heeft gesignaleerd is de aanwezigheid van een
calamiteitencoördinator (CaCo) 24 uur per dag op de Meldkamer. Deze ontkleurde
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functionaris, die nu voor de helft van de tijd aanwezig is op de meldkamer, draagt zorg
voor de verbinding tussen de werkvelden van de brandweer, politie en de witte kolom. Ook
in het tweede rapport over de samenwerking scoren wij voldoende op een punt na, en dat
is het zicht hebben op de prestaties van de partners. Het rapport voorbereiding op
terrorismegevolgbestrijding is het derde rapport dat de Inspectie in voorbereiding heeft. In
deze rapportage zal de toon zijn dat de verschillende veiligheidsregio’s zich wel hebben
voorbereid op basis van hun regionaal risicoprofiel en wordt het meer algemene vraagstuk
belicht hoe de interregionale voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding is geregeld.
Migratie nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) op de meldkamer
Dhr. Zuidijk meldt dat er een nieuwe datum is gepland voor migratie van het huidige naar
het nieuwe communicatienetwerk C2000. Het digitale spraakverkeersysteem zal dan voor
enkele uren worden stilgelegd. De communicatie tussen noodhulpdiensten en meldkamer
zal gedurende deze migratie via alternatieve procedures en communicatiemiddelen, zoals
de mobiele telefoon, verlopen. De operatie wordt die nacht gevolgd door een speciaal
ingericht operationeel team en vindt in heel Nederland tegelijkertijd plaats.
Lassa Virus
Dhr. De Gouw doet verslag van drie gevallen van deze A-ziekte. In de wet is geregeld dat
in de situatie van een A-ziekte zowel de voorbereiding op de bestrijding als de bestrijding
een taak is van het bestuur van de veiligheidsregio. In een geval was sprake van een
vermoeden, dat is uitgelopen en uiteindelijk niet positief bleek. Een patiënt die vanuit het
buitenland naar Nederland is gerepatrieerd is onlangs overleden. De derde patiënt, die uit
hetzelfde land als de tweede patiënt naar Nederland is overgebracht, wordt momenteel in
een ziekenhuis in een andere regio verpleegd..
Partnerbijeenkomst VRHM 8 oktober 2020
Op 8 oktober 2010 werd de gemeenschappelijk regeling VRHM van kracht. De Dhr.
Zuidijk meldt dat de veiligheidsregio deze dag heeft benoemd als haar verjaardag. Op 8
oktober jl. is die dag gevierd met eerste grote Netwerkdag van de VRHM, met als thema
‘Back to the Future’ in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Dhr. Zuidijk blikt terug op een
geslaagde netwerkdag, die ruim tevoren al helemaal was ‘volgeboekt’ door professionals,
afkomstig uit de wereld van risico- en crisisbeheersing. Deelnemers konden kiezen uit een
uitgebreid aanbod van inspirerende workshopsessies waarin verschillende partners van
VRHM zich profileerden.
Brand in boerderij in Bodegraven
Dhr. Van der Kamp was aanwezig in het CoPI en spreekt zijn waardering uit voor het
optreden van de hulpverleners tijdens dit incident.

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt de onderwerpen van het volgende Veiligheidsberaad.
Organisatie (toekomstige) arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s
Mevr. Bloemen vraagt of de infrastructuur van Caruwo voor personeel van de
veiligheidsregio in stand.
Dhr. Cazemier meldt dat per 1 januari de Wnra inwerking treedt. Dan gaan de
gemeentelijke ambtenaren van een aanstelling over naar een overeenkomst. De VNG is
gemachtigd namens de gemeenten om deze onderhandelingen te voeren met de
vakbonden en een rechtsgeldige CAO af te sluiten. Dit bleek niet het geval te zijn voor de
gemeenschappelijke regelingen (gr-en), want die zijn geen lid van de VNG. De VNG kan
daarom niet optreden namens de gr-en in de onderhandelingen met de vakbonden. Dit
wordt nu gerepareerd met het oprichten van een eigen werkgeversvereniging voor
gemeenschappelijke regelingen. Daarmee kan het bestuur van de vereniging van
gemeenschappelijke regelingen formeel een CAO sluiten met de vakbonden. De
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bedoeling is dat dat materieel een kopie wordt van de CAO gemeenten. Er vinden daarom
niet separaat onderhandelingen plaats met de vakbonden. De onderhandelingen vinden
plaats namens VNG en vakbonden. Probleem in deze is de brandweer. De brandweer
heeft uitstel gekregen om over te gaan naar de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra). De brandweer blijft daarom op basis van de oude aanstelling
functioneren, voor tenminste een jaar. De VNG heeft toegezegd de oude Caruwo nog wel
voor een of maximaal twee jaar juridisch te kunnen faciliteren. Maar daarna zal deze
expertise verdwijnen. Er wordt nu aan de veiligheidsregio’s in overweging gegeven om
een eigen werkgeversvereniging op te richten die vervolgens de onderhandelingen met de
vakbonden gaat doen over een eigen CAO voor brandweer en/of veiligheidsregio’s. Het is
voor de 25 veiligheidsregio’s van belang om in deze bij elkaar te blijven en te streven naar
het oprichten van een gezamenlijke werkgeversvereniging die richting de vakbonden kan
optreden.
Bestuurlijk routeboek digitale ontwrichting
De voorzitter stelt voor om in de toekomst ook in het AB expliciet stil te staan bij dit
thema.
Stand van zaken gezamenlijke aanpak bij ongekende crises
Hierbij moet gedacht worden aan crises die zo groot zijn dat wij die ons bijna niet kunnen
voorstellen en wat betekent dit dan en hoe ga je daarmee aan de slag.

Besluitvormend
A.1

Regionaal Risicoprofiel VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Regionaal Risicoprofiel VRHM 2019-2022 vast te stellen.
2. De gemeenteraden en partners te informeren over dit besluit en hierbij aan te geven
hoe hun inbreng is verwerkt.

Meningvormend
A.2.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Mw. Spies, voorzitter van de Stuurgroep GMK, deelt dat de behandeling in de Tweede
Kamer van de wetswijziging, waarin het beheer van de meldkamer per 1 januari 2020 over
zou moeten gaan naar de politie, is uitgesteld tot na de jaarwisseling. Vooruitlopend op het
wetsvoorstel heeft het kabinet besloten om de middelen uit de doeluitkering uit het
gemeentefonds te halen en bij de politie onder te brengen. De minister heeft een brief in
voorbereiding over hoe dat materieel vanaf 1 januari a.s. geregeld zou moeten zijn. Mw.
Spies uit haar zorgen hierover omdat het vanaf 1 januari voor niemand onduidelijk mag
zijn wie bijvoorbeeld de werkgever van het personeel op de meldkamer is of wie in geval
van ongemak de eerst verantwoordelijke is. De minister heeft toegezegd dit in
samenwerking met de veiligheidsregio’s op te lossen. Hierop heeft mw. Spies aan de
verantwoordelijk portefeuillehouder in het Veiligheidsberaad gevraagd deze ontwikkeling
in het aanstaande Veiligheidsberaad aan de orde te stellen en ook vanuit het
Veiligheidsberaad een dringend beroep te doen op de minister om dit in overleg met de
veiligheidsregio’s te doen en goede afspraken met het Veiligheidsberaad hierover te
maken. Parallel hieraan is er een overdrachtsdossier in de maak. De Stuurgroep heeft het
overdrachtsdossier inmiddels ontvangen. Formeel moet dit overdrachtsdossier nog
besluitvormend langs de twee besturen. Gezien de ingewikkelde situatie en het krappe
tijdpad besluit het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur te mandateren voor
besluitvorming van het overdrachtsdossier verder af te handelen en het algemeen bestuur

3
Agendapunt 3.1.1 AB VRHM 25 juni 2020

hierover te informeren. Indien er sprake is van financiële wijzigingen dan komen die terug
in de begrotingsbesprekingen.
Onderzoek invulling CaCo-rol
N.a.v. het signaal van de Inspectie geeft dhr. Zuidijk een stand van zaken van het
onderzoek naar de invulling van de CaCo-rol. In het onderzoek dat de werkgroep heeft
opgeleverd wordt een voorstel gedaan voor een vaste kern, die een aantal beheerstaken
op zich neemt op de meldkamer en een soort flexibele schil van mensen die op andere
afdelingen werkzaam zijn en die in de avond en nacht de CaCo-diensten kunnen
vervullen. De functie is echter alleen noodzakelijk als er iets aan de hand is en voorkomen
moet worden dat de CaCo maar voor een beperkt aantal uren wat te doen heeft en verder
niet belast is met zinvolle activiteiten. Desgevraagd geeft dhr. Zuidijk aan dat het nog niet
duidelijk is wat de uitbreiding van CaCo naar 24/7 gaat kosten.

Informatief
A.3.

Convenant Samenwerkingsafspraken Veiligheidsregio’s
Er zijn geen opmerkingen.

A.4.

Informatiekaart RijnlandRoute
Er zijn geen opmerkingen.

A.5

Informatiekaart Vondst explosief
Dhr. Verhoeven vraagt het Platform Blindgangers, koepelorganisatie rond dit onderwerp,
hierbij te betrekken.

A.6

Informatiekaart Uitval Elektriciteit
Er zijn geen opmerkingen.

A.7

Operationele Oefening CoPI 2019
Er zijn geen opmerkingen.

A.8

Voorbereiding jaarwisseling 2019-2020
Er zijn geen opmerkingen.

A.9

Regionaal Beleidsplan / terugblik raadsbijeenkomsten 11 en 18 november 2019
Dhr. Cazemier meldt dat er bij de raadsbijeenkomst in Gouda sprake was van een grote
opkomst en dat deze goed is verlopen. De voorzitter merkt op dat de bijeenkomst in
Leiden weliswaar minder goed bezocht was. Maar de raadsleden waren na afloop zeer
tevreden over het verloop van de bijeenkomst. Er zijn nauwelijks tot geen kritische
opmerkingen gemaakt.
Mw. Spies meldt dat het raadslid, die de bijeenkomst van 11 november heeft bijgewoond,
bij de behandeling van het beleidsplan in de raad, ook complimenten gemaakt aan de
veiligheidsregio voor de kwaliteit van de avond en de andere collega’s aangemoedigd om
ook naar dit soort regionale bijeenkomsten te gaan.

Besluitvormend
B.1.

1e wijziging van de programmabegroting 2019 en 2020 VRHM
De volgende opmerkingen van Mw. Bloemen worden in dank aanvaard: De kosten van
het programma Leiderschapsontwikkeling bedragen € 210.000. Bij de beslispunten 2 en 3
kan 2018 er uit. De beslispunten 2 en 3 worden hierop aangepast.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e begrotingswijziging VRHM 2019 en 2020 vast te stellen;
2. De kosten van het Programma Doorontwikkeling sector Risico- en crisisbeheersing ad
€ 130.000 op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de
reserve Flankerend Beleid in 2019 voor € 70.000 en 2020 voor € 60.000;
3. De kosten van het Programma Leiderschapsontwikkeling bij de Veiligheidsregio
Hollands Midden ad € 210.000 op het programma Brandweer te dekken door een
onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid in 2019 voor € 175.000 en 2020 voor €
35.000.

B.2.

Handboek vervanging analoge archiefbescheiden door digitale reproducties
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het handboek vervanging analoge archiefbescheiden VRHM vast te stellen.

B.3.

Gebiedsgerichte opkomsttijden brandweer (mondeling)
Presentatie door dhr. Arthur Haasbroek specialist planvorming
Dhr. Haasbroek heeft zitting in de landelijke werkgroep die werkt aan een handreiking die
de regio’s gaat helpen bij de verdere implementatie van gebiedsgerichte opkomsttijden.
Het project gebiedsgerichte opkomsttijden is een van de zeven deelprojecten binnen het
programma RemBrand. Het project gebiedsgerichte opkomsttijden richt zich op een
bredere kijk op dekking en doet daarmee meer recht aan de huidige praktijk. Het gaat dan
niet alleen om de snelle eerste tankautospuit ter plaatse wat in het huidige besluit
veiligheidsregio wel het geval is. Bovendien sluiten de tijdnormen die daarin worden
voorgeschreven niet aan op de actuele situatie. Onlangs heeft de werkgroep een concepthandreiking ‘Landelijke systematiek voor dekkingsplannen inclusief beoordelingskader
voor gebiedsgerichte opkomsttijden’ opgeleverd. In 2020 wordt deze concept-handreiking
gebruikt om in een aantal regio’s een pilot uit te voeren. Deze ervaringen worden gebruikt
om van de concept-handreiking een definitieve versie te maken.
De definitieve handreiking zal door het ministerie worden gebruikt voor een vertaalslag
naar wet- en regelgeving. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft zich aangemeld als
pilot-veiligheidsregio. De bekendmaking van de pilot-regio’s wordt begin januari 2020
verwacht. Als wij als veiligheidsregio meedoen met de pilot, starten we met het opstellen
van het nieuwe dekkingsplan nieuwe stijl. In de tussentijd is de doorlooptijd van het
huidige dekkingsplan gegarandeerd tot het nieuwe dekkingsplan is opgesteld.
Dhr. Haasbroek legt uit dat, met de introductie van de handreiking gebiedsgerichte
opkomsttijden, de prestatie van de brandweer met de uitruk en het ernaartoe rijden naar
de plaats incident op inhoud niet zal veranderen.
De kaart met het dekkingsplan roept vragen op bij enkele AB-leden. Met name daar waar
de beoordeling onvoldoende is. Dhr. Haasbroek licht toe dat er nader naar deze
beoordeling zal worden gekeken en dat juist door deze meting deze risico’s scherper
onder de aandacht worden gebracht.
Dhr. Van der Kamp is kritisch over de huidige systematiek van geprotocolleerd uitvragen.
Er zijn vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van de cijfers, de technische kant van de
cijfers is ingewikkeld, ze zijn minder goed dan de cijfers van de Kazernevolgorde-tabel van
een aantal jaren geleden en de verwerkingstijd van de meldkamer is opgelopen. Met
name het laatste doet afbreuk aan de inzet van de vele vrijwilligers. Dhr. Van der Kamp
ziet de discussie hierover graag tegemoet om dat te verbeteren.
Dhr. Neumann meldt dat de meldkamer aan zet is om de verwerkingstijd te versnellen.
Verder zegt dhr. Neumann toe dat de punten die dhr. Van der Kamp heeft genoemd,
zullen worden meegenomen om de tijden zuiver in beeld te krijgen. De onderwerpen
komen terug bij de vaststelling van het nieuwe dekkingsplan.
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Dhr. Jaensch vraagt zich af of en hoe de veranderingen van een aantal kazernes zijn
meegenomen in kaart met de beoordeling van het dekkingsplan.
Dhr. Haasbroek licht toe dat in geval van veranderingen in de configuratie van de
kazernes dat dan opnieuw wordt beoordeeld wat de effecten daarvan zijn op de dekking.
Dit zal medio 2021 gaan spelen.
Dhr. Verhoeve vraagt hoe het bestuur kan helpen bevorderen dat wij meedoen met de
pilot.
Dhr. Haasbroek antwoordt dat naast zijn betrokkenheid vanaf 2008 bij dit onderwerp, er
een motivatiebrief is ingediend bij de aanmelding van deelname aan de pilot. Er is een
stuurgroep die zal beslissen welke 5 veiligheidsregio’s als pilot-regio meedoen.
Vervolgens wil dhr. Verhoeven graag weten hoe de prioritering zal zijn van de aanpak
van de plekken die rood en geel zijn.
Dhr. Haasbroek licht toe dat de prioritering van aanpak van rood en geel ook in het
huidige systeem continue onder de aandacht is en dat de prestaties die de kazernes
leveren worden gemonitord.
Mw. Bloemen verwijst naar het punt op de laatste sheet, waarbij vermeld wordt dat het
huidige dekkingsplan gecontinueerd moet worden. Zij vraagt zich af of het bestuur
hierover een formeel besluit moet nemen tot het nieuwe dekkingsplan wordt vastgesteld.
Dhr. Zuidijk licht toe dat het huidige dekkingsplan loopt van 2016 – 2019. Er is nog geen
nieuwe dekkingsplan opgesteld, omdat deze nieuwe systematiek in aantocht was. Wij
kunnen nu aan de slag met het opstellen van een nieuw dekkingsplan op basis van de
nieuwe systematiek, ook als we niet aan de pilot meedoen. Het oude dekkingsplan kan
met een jaar worden verlengd en in 2020 leveren we het nieuwe dekkingsplan op. Er is
wel een risico als de minister ingrijpende veranderingen aanbrengt in de nieuwe
systematiek en daardoor het nieuwe dekkingsplan als niet geldig wordt verklaard. Dan zal
opnieuw moeten worden bekeken wat de volgende logische stap is.
De voorzitter stelt voor om het oude dekkingsplan met een jaar te verlengen en dankt
mw. Bloemen voor deze terechte opmerking.
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het dekkingsplan 2016-2019 met een jaar te verlengen.

B.4.

Partnerprofiel
In de vergadering geeft de directeur Veiligheidsregio, dhr. Zuidijk, een presentatie over
de stand van zaken opstellen partnerprofiel. Ter voorbereiding is bij de vergaderstukken
een concept-systeembeschrijving Partnerprofiel gevoegd.
Vragen uit de vergadering
Mw. Bloemen vraagt zich af of het partnerprofiel iets nieuws is. We hebben
informatiekaarten die samen met de partners worden opgesteld.
Dhr. Zuidijk antwoordt dat de informatiekaarten vooral scenariokaarten zijn en geen
partnerkaarten. Wij hebben in kaart wie de partners zijn en bepaalde typen scenario’s is er
sprake van een gezamenlijke aanpak.
Dhr. Verhoeven vraagt hoe het is geregeld met de aanpalende veiligheidsregio’s
Komende vanuit een andere veiligheidsregio heeft dhr. Verhoeven gemerkt dat opmelden
over de grenzen heen nog niet soepel verloopt.
Dhr. Zuidijk meldt dat ook de buurgemeenten partners zijn en het vraagstuk rondom
operationele grenzen rondom brandweer is opgelost. Onze veiligheidsregio heeft met de
aanpalende veiligheidsregio’s hierover een convenant afgesloten en geldt op die
grensvlakken de snelste die komt.
Dhr. Verhoeven vraagt aandacht voor de rol van de meldkamer in deze.
Mw. Bouvy vraagt zich af in hoeverre er in de voorbereiding door de gemeenten wordt
meegedacht bij het zoeken naar partners. In het licht van het beleidsplan heeft mw. Bouvy
aangegeven dat gemeenten ook met andere incidenten worden geconfronteerd.
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Dhr. Zuidijk licht toe dat er rondom het ‘daten’ aan de voorkant wordt bepaald wie de
juiste organisatie is om met de partner de afspraak te maken om te praten over
crisisbeheersing.
Er zijn geen opmerkingen.
B.5.

Bestuursrapportage najaar 2019 VRHM
Vragen uit de vergadering
Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers. Dhr Buijserd vraagt om een toelichting bij
de 1,8 miljoen die nodig zou zijn als brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers
aangemerkt moeten worden.
Dhr. Zuidijk licht toe dat bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de
rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving. In
Hollands Midden is doorgerekend wat dat zou betekenen en dat zou neerkomen op 1,8
miljoen meer loonkosten. Maar verlonen is niet het probleem. Eerst is het de vraag hoe
een fundamenteel onderscheid kan worden gemaakt tussen beroepskrachten en
vrijwilligers bij de brandweer zodat wel wordt voldaan aan de regelgeving. Er is een
denktank ingericht die hierover nadenkt. De resultaten worden besproken in het
Veiligheidsberaad van 9 december 2019.
Er zijn geen opmerkingen.

B.6

Rapportage Informatieveiligheid
Er zijn geen opmerkingen.

B.7

Voorbereiding brandweer op grof en extreem geweld
Mw. Bloemen maakt een opmerking over de tekst bij het beslispunt 1. De voorzitter licht
de bedoeling van het beslispunt toe.
Er zijn verder geen opmerkingen.

B.8

2e bestuurlijke rapportage 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)
en deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB)
Er zijn geen opmerkingen.

B.9

Procedure vaststelling jaarstukken 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening
(GHOR) en deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) en resultaatbestemming GHOR
Er zijn geen opmerkingen.

B.10 Zorg en Veiligheidshuis Hollands Midden: positionering en governance
Mw. Bloemen is kritisch over de tekst van de voorgestelde concept regelingen en
overdracht van taken. Wat betreft een bestuurscommissie merkt mw. Bloemen dat die in
het algemeen nodig is om bevoegdheden over te dragen. Hier is sprake van een
adviescommissie, waarvoor in de wet een simpeler procedure is opgenomen.
De voorzitter is het eens met mw. Bloemen dat wij geen taken kunnen overdragen die
ook nog door de gemeenten worden uitgevoerd en dat de tekst hierop moet worden
aangescherpt. De redactiecommissie van het stuk wordt gevraagd in contact te treden met
mw. Bloemen voor suggesties om dit anders te formuleren. T.a.v. de bestuurscommissie
pleit de voorzitter voor een praktische oplossing en de verwarring te voorkomen met de
formele bestuurscommissies en diens bevoegdheden.
B.11 Demonstratiesessie Khonraad i.h.k.v. de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Presentatie door Marijke van den Ham, projectleider Wvggz en Koos Westendorp,
psychiater en directeur behandelzaken Rivierduinen
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Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt,
samen met de Wet Zorg en Dwang, de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische
Ziekenhuizen (BOPZ). Voor de uitvoering van de huidige BOPZ (en de afgifte van een
IBS) wordt momenteel het programma BOPZ Online gebruikt. De firma Khonraad, die
deze applicatie aanbiedt, past haar applicatie aan voor de implementatie van de nieuwe
wet. Alle burgemeesters en wethouders uit de regio Hollands Midden zijn uitgenodigd om
kennis te maken met de nieuwe functionaliteiten van de applicatie van de firma Khonraad.
Mw. Van den Ham geeft een demonstratiesessie in een proefomgeving met de voorlopige
schermen voor de crisismaatregel. Tijdens deze demonstratie wordt op hoofdlijnen inzicht
geboden in hoe de applicatie er vanaf 1 januari 2020 eruit zal zien.
Aansluitend gestelde vragen zijn, voor zover mogelijk, afdoend beantwoord.
B.12 Advies aan burgemeester crisismaatregelen Wvggz
Toelichting door Koos Westendorp, psychiater en directeur behandelzaken Rivierduinen
Dhr. Westendorp licht de belangrijkste veranderingen rond het advies aan de
burgemeester over te nemen crisismaatregelen toe. Zo zullen de procedurezaken rond
een gedwongen maatregel in bijvoorbeeld de avond of de nacht nog steeds worden
uitgevoerd. Dat betekent dat in de avond of de nacht de arts-assistent gevraagd wordt de
beoordeling te doen en het horen in de nacht te laten plaatsvinden. In de nieuwe
procedure zal het horen van de cliënten plaatsvinden op de psychiatrische eerste hulp. Als
het duidelijk wordt dat er sprake is van opname kan er een deur verder al een
psychiatrisch bed worden aangeboden.
Het streven is om de formele afhandelingszaken, zoals het overleg tussen psychiater en
burgemeester, naar de dag over te hevelen. In de nieuwe procedure zal alleen nog de
psychiater het overleg met de burgemeester voeren. Het voeren van overleg in de avond
of nacht is niet geheel uit te sluiten als het op inhoudelijke gronden en/of doorlooptijden
noodzakelijk is de laatste stap van de procedure in de nacht uit te voeren. De piketdienst
moet om deze reden wel in de lucht blijven. Het is een ontwikkeling die zowel de
professionals als het bestuur moeten doormaken. In de evaluerende zin zal dit gesprek
hierover gevoerd blijven.
Dhr. Van der Kamp vraagt zich af of het kan en wenselijk is om iemand uit zijn/haar huis
te halen en te vervoeren naar de psychiatrische eerste hulp.
De voorzitter stelt voor om dit vraagstuk en andere beleidsmatige vraagstukken voor te
bereiden voor discussie in een volgende AB.
Dhr. Verhoeven vraagt zich af hoe de klacht van de politie over het vervoeren van
mensen in verwarde toestand zich verhoudt tot het besluit om de mensen over te brengen
naar de psychiatrische eerste hulp.
Dhr. Jaensch verwijst naar de pilot die in Hollands Midden heeft gedraaid, waarbij er met
een taxibedrijf het vervoer van personen met verward gedrag naar de opvanglocatie is
gedraaid. Maar het aantal casussen, waarbij dit vervoer werd ingezet, was gering.
Dhr. Westendorp licht toe dat de wettelijke legitimatie van vervoer, voorafgaand aan de
uiteindelijke machtiging is geregeld maar er loopt nog een landelijke discussie over de
daadwerkelijke uitvoering en wie gaat dat doen, onder welke voorwaarden en in welke
financiën.
De voorzitter dankt dhr. Westendorp en de aanwezigen voor de discussie en concludeert
dat het algemeen bestuur akkoord is met het voorstel. En er zijn twee afspraken gemaakt.
1. Er volgt begin 2020 een evaluatie van de nieuwe procedure horen en 2. er zal een
bestuurlijke discussie worden voorbereid over hoe het gaat met mensen (18-minners en
ouder) die in een bepaalde gemeente aangetroffen zijn in verwarde toestand al dan niet in
huis in relatie tot de positie van de burgemeester van de plek waar degene is aangetroffen
en de plek van de psychiatrische eerste hulp.
B.13 Regio-overleg Wvggz
Opgemerkt wordt dat de naamgeving van het overleg historisch gezien achterhaald is
maar Rivierduinen zit met de juiste mensen aan tafel.
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Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

Rondvraag
Mw. Spies vraagt of er al real life getest is of de verschillende systemen vanuit de ggz
kunnen praten met het systeem van Khonraad. Op dit moment vinden er in alle regio’s
oefensessies plaats en de ervaringen zijn zeer wisselend. Mw. Spies verzoekt de
betrokkenen om deze real life toets uit te voeren en de ervaringen met haar te delen. Mw.
Spies kan deze ervaringen dan meenemen naar de Ketenraad die voor de laatste keer
bijeenkomt op 12 december 2019. Daarna zullen alle gemeenten via de VNG worden
geïnformeerd over de laatste stand van zaken hierover.
Mw. Van den Ham zegt toe contact op te nemen met Khonraad om deze test voor 12
december a.s. in te plannen.

Sluiting
De vergadering sluit om 12.45 uur
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3.1.2

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

20 februari 2020
09.45 – 10.05 uur
ROT, kazerne Leiden Zuid

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom en in het
bijzonder de nieuwe burgemeesters van Nieuwkoop, de heer R.J. van Duijn en Zuidplas,
de heer H. Weber. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest,
Teylingen, Voorschoten. Deze burgemeesters hebben middels een schriftelijke
besluitvorming ingestemd met besluitpunten bij de afzonderlijke agendapunten.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen

3.

Mededelingen (mondeling)
Corona virus
Dhr. De Gouw geeft een laatste stand van zaken. Op landelijk niveau zal er volgende
week een discussie volgen over het in quarantaine zetten van mensen en om in heel
Nederland hetzelfde principe te hanteren.

Besluitvormend
4.

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

1

5.

Begrotingsuitgangspunten VRHM 2021
Er volgt een discussie in het AB over de wijze waarop het proces van de voorbereiding
van de begroting is ingericht. Voorafgaande aan de volgende begroting zal hierover een
bestuurlijke discussie worden voorbereid. Dit thema wordt meegenomen in de nog te
plannen discussie over het gebruik van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en een maximaal kostenplafond.
(zie actielijst).
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands
Midden voor de periode 2021-2024 initieel vast te stellen op € 51.217.394. Daarbij is
rekening gehouden met:
a. de indexering voor 2021 van 3,05% positief t.o.v. 2020 conform het voorstel
Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands-Midden voor
begrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen;
b. een bedrag van € 606.000 voor autonome- en exogene ontwikkelingen zoals
toegelicht onder C, Gemeentelijke bijdragen aan autonome- en exogene
ontwikkelingen in 2021;
c. beëindiging van de kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis (-/- € 193.000). De
bijdrage hiervoor zal vanaf 2021 worden opgenomen in de gemeentelijke
bijdragen aan de RDOG.
2. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting voor het programma GHOR
(onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) een index van 3,50% positief
t.o.v. 2020 toe te passen en dit besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan
te bieden het bestuur RDOG Hollands Midden.
3. Het in de Ontwerpbegroting VRHM 2021 vermelden van de risico’s als genoemd in
paragraaf 7 van dit voorstel.
4. De (Programma)begrotingen VRHM vanaf 2021 niet meer te baseren op de
programma’s Brandweer en Crisisbeheersing, Meldkamer Brandweer Hollands Midden
en Oranje Kolom, maar, conform de taken in het Regionaal Beleidsplan VRHM 20202023 op één begroting Fysieke Veiligheid VRHM met daarbinnen het onderscheid,
zowel beleidsmatig als financieel, van de taken meldkamer, brandweerzorg, GHOR
(extracomptabel), risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg.
5. De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2021.

6.

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

Informatief
7.

Jaarplan VRHM 2020
Er zijn geen opmerkingen.
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Rondvraag
-

Janneke van der Zalm wordt de Kwartiermaker Zorg- en Veiligheidshuis Hollands
Midden
Opvang vluchtelingen. De CdK heeft de regietafels weer ingesteld. Het COA heeft
extra capaciteit nodig om de groep vluchtelingen uit veilige landen op te vangen en de
gemeenten blijven achter in de taakstelling. Inhoudelijk is dit een taak van de
wethouders Wonen en functioneren de veiligheidsregio’s als vehicle.
Het thema zal worden geagendeerd voor een volgende thema AB.

Sluiting
De vergadering sluit om 10.05 uur
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3.1.3

Besluitvorming beslispunten AB VRHM 21 april 2020
op basis van de verkregen schriftelijke reacties
Algemeen (instemming)
De leden van het Algemeen Bestuur zijn per email d.d. 10 april 2020 gevraagd schriftelijk te reageren op vijf besluitpunten (zie hieronder)
Schriftelijke reacties (per email) zijn ontvangen van de burgemeesters van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. (Zie
bijlage.)
Besluitvormend
Ag.
Onderwerp/omschrijving
Voorstel aan DB:
Besluit
ptn.
1.
Conform voorstel.
Risicoanalyse 2020-2023
Het Algemeen Bestuur besluit:
programma GHOR met voorstel 1. De risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR vast te
niveau algemene reserve
stellen en op basis hiervan:
2. Het niveau van de algemene reserve programma GHOR te
handhaven op €94.000.
2.

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

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

Conform voorstel.
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3.

Verlenging
accountantscontrole

4.

Uitruk op Maat

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.
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.
Het Algemeen Bestuur besluit:

Conform voorstel.

Conform voorstel.

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
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o
o
o

bezetting. Deze bezetting kan op de plaats incident
worden samengesteld uit 2x TS4 of TS4 + TS6.
Elke tankautospuit vanaf de kazerne vertrekt met een
eigen bevelvoerder.
De personele sterkte van een post blijft gebaseerd op
zes personen voor een tankautospuit.
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.
5.

Scenario’s toekomstige
arbeidsvoorwaardenvorming
Veiligheidsregio’s

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.

Conform voorstel.
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Aan:
Van:
Betreft:
Datum:

Leden Algemeen Bestuur VRHM
Peter Kessels (manager Strategie en Beleid)
Besluitvorming beslispunten AB VRHM 21 april
op basis van de verkregen schriftelijke reacties
20 april 2020

Algemeen (instemming)
De leden van het Algemeen Bestuur zijn per email d.d. 10 april 2020 gevraagd schriftelijk te reageren
op vijf besluitpunten (zie hieronder)
Schriftelijke reacties (per email) zijn ontvangen van de burgemeesters van Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen,
Zoeterwoude en Zuidplas.

1. Risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR
Vraag van de burgemeester van Noordwijk:
“Er is niet duidelijk hoe er op de benodigde weerstandscapaciteit van 93.000,- is uitgekomen.”
Antwoord:
In de gebruikte standaard methodiek worden de financiële gevolgen van elk risico gewogen met de
uitkomst van ‘ernst’ maal ‘kans’. Dit resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van €93.000
(ten opzichte van de risicoanalyse 2018-2019 €94.000).

Verder geen opmerkingen.
➢ Besluitvorming: conform voorstel

2. Jaarstukken 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB
Vraag van de burgemeester van Teylingen:
“Vraag is wel of het verstandig is om voor te stellen het resultaat toe te voegen aan de algemene
reserve van de RDOG gezien de huidige crisis. Ambtelijk rees de vraag of het geoormerkt kan
worden voor extra kosten ihkv corona indien ea niet door het Rijk wordt vergoed?”
Antwoord:
De algemene reserve is hiervoor beschikbaar indien noodzakelijk.

Vraag van de burgemeester van Noordwijk:
“1. Er mist een toelichting op de hogere kosten van de overhead
2. Verklaring over de verschillen tussen salarislasten en tijdelijke inhuur is niet sluitend.”

Antwoord:
1. Er zijn incidenteel kosten toegerekend aan de GHOR voor extra inspanningen vanuit
informatiemanagement, Dit betrof met name de aansluiting van de GHOR op Timetell, Join en
Topdesk. Aangezien de GHOR niet standaard ICT-diensten afneemt van de RDOG, worden extra
werkzaamheden apart in rekening gebracht. Daarnaast heeft de GHOR financieel bijgedragen
aan de RDOG teneinde het datagedreven werken op een hoger plan te brengen, onder meer
door de opzet van een Datawarehouse. Het gaat hier om een incidentele bijdrage in 2019.
2. In de begroting was geen rekening gehouden met de verrekening van onderlinge leveringen
tussen programma’s. Deze onderlinge leveringen worden geëlimineerd bij de consolidatie van de
programma’s om in de RDOG-jaarrekening de juiste lasten weer te geven (en niet dubbel te
tellen). Per saldo geeft dit geen resultaat. Bij de analyse was alleen gekeken naar afwijkingen ten
opzichte van de begroting, waar de eliminatieposten nog in zaten.

Verder geen opmerkingen.
➢ Besluitvorming: conform voorstel

3. Verlenging accountant met 1 jaar
Opmerking van de burgemeester van Leiderdorp:
“dat er geen alternatief lijkt te zijn overgebleven en het probleem met accountants is bekend.”

Verder geen opmerkingen.
➢ Besluitvorming: conform voorstel

4. Uitruk op maat (UoM)
Vraag van de burgemeester van Leiderdorp:
“vraag over de keuze van uitruk op maat om de 4 beroepskazernes hiervan uit te sluiten onder
normale omstandigheden. De vraag doet zich voor of het niet financieel voordeliger zou zijn dit ook
met de 4 beroepskazernes af te spreken.”
Antwoord:
Het kijken naar een vier persoons bezetting voor beroepskazernes is om de volgende redenen niet
meegenomen en wenselijk:
voor het maatgevend scenario is nog steeds een TS bezetting van zes personen (TS6) nodig.
Dit zou betekenen dat bij een beroepsbezetting van vier personen deze aangevuld zou
moeten worden door een vrijwillige kazerne (is een grotere belasting van de vrijwilliger);
conform het landelijk kader mag UoM niet gebruik worden als bezuinigingsmaatregel;
conform het landelijk kader moet bij opschaling altijd een TS6 vanaf de start worden
gealarmeerd, hier vormen de beroepskazernes samen met enkele vrijwilligers kazernes een
systeem van kazernes die de slagkracht bij dit maatgevende scenario garanderen;
daarnaast heeft een verandering in de bezetting ook gevolgen voor de andere taken en
specialisme welke belegd zijn bij de beroepskazernes.

Vraag van de burgemeester van Teylingen:
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“Wat ik mis in dit voorstel is de mogelijkheid om wel als kazerne je beschikbaar te melden voor een
bezetting met 2 of 4. In kazernes waar het een pittige klus is om altijd met 6 man beschikbaar te zijn
kan het een uitkomst bieden als men zich beschikbaar zou kunnen melden voor de incidenten die met
2 of 4 brandweerlieden kunnen.”
Antwoord:
Op basis van ervaring bij andere regio kiezen we niet voor een twee persoons bezetting (vraag een
extra voertuig en de taakstelling van een twee persoons voertuig is beperkt). Het project UoM biedt
juist de mogelijkheid om met vier personen (mits beschikkende over een chauffeur en bevelvoerder)
uit te rukken wanneer mogelijk. Met Uitruk op Maat wordt vier mogelijk, maar blijft zes personen
wenselijk.

Verder geen opmerkingen.
➢ Besluitvorming: conform voorstel

5. Arbeidsvoorwaardenvorming Veiligheidsregio’s
Vraag van de burgemeester van Leiderdorp:
“Met der vraag of bij scenario 2 of en hoe de invloed van de gemeenten bij keuze 2 gaat veranderen.”
Antwoord:
De besturen van de veiligheidsregio’s blijven werkgevers. Uitgangspunt is dat een structurele
bindende afspraak gemaakt wordt om de Cao Gemeenten te volgen (al dan niet vertaald in een
rechtspositie). Voor specifieke brandweer gerelateerde arbeidsvoorwaarden worden separate
arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Is in feite ook de huidige werkwijze met een Brandweerkamer
binnen de VNG.

Verder geen opmerkingen.
➢ Besluitvorming: conform voorstel
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3.2 Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg Nr. Datum

Ag.

AB

4

AB

AB

124 22-2-2018
en
20-2-2020

Onderwerp

Omschrijving actie

Begrotingsuitgangspunten Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het
VRHM
gebruik van de systematiek in de toekomst voor het
verkrijgen van een objectieve verdeelsleutel tussen
gemeenten en een maximaal kostenplafond en over
de wijze waarop het proces van de voorbereiding
van de begroting is ingericht.
126 28-11-2019 B.12
Advies aan burgemeester Er volgt begin 2020 een evaluatie van de nieuwe
crisismaatregelen Wvggz procedure horen en 2. er zal een bestuurlijke
discussie worden voorbereid over hoe het gaat met
mensen (18-minners en ouder) die in een bepaalde
gemeente aangetroffen zijn in verwarde toestand al
dan niet in huis in relatie tot de positie van de
burgemeester van de plek waar degene is
aangetroffen en de plek van de psychiatrische
eerste hulp.
20-2-2020 Rondvraag Opvang vluchtelingen
Het thema zal worden geagendeerd voor een
volgende thema AB.

Verantw.

Status

AB

H. Zuidijk

In behandeling

Najaar
2020

S. de
Gouw

In behandeling

25-6-2020

H. Zuidijk

In behandeling

Najaar
2020

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

4.

Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij Peter Kessels.

Inkomende stukken
1

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
4 februari 2020
Begrotingscirculaire 2021-2024 gemeenschappelijke regelingen
Aanbieding van de jaarlijkse begrotingscirculaire in verband met de opstelling van
de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.
Ter informatie.

7.

1. Samenvatting voorstel
Het Dagelijks Bestuur is in de vergadering van 26 maart 2020 gevraagd in te stemmen met de
voorlopige Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Hollands Midden en deze ter informatie aan te
bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten ingevolge de gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van
25 juni 2020. De bevindingen van de eindcontrole van de accountant (uitgevoerd in de periode van 2
maart tot en met 13 maart 2020) waren toentertijd nog niet bekend.
Verslag van bevindingen van de accountant
De controle van de jaarstukken door de accountant Baker Tilly is pas zeer recent afgerond (26 mei
2020). Er stond nog 1 punt open welke betrekking had op het wel of niet vormen van een voorziening
Reparatie Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) 2018, conform het bestuursbesluit van 14 december
2017. Oorzaak hiervan was dat er vanuit de branchegroep Lokale Overheid van Baker Tilly, alsmede
de branchegroep public sector van het NBA / SDO waarin Baker Tilly is vertegenwoordigd,
geconstateerd is dat een voorziening voor het FLO Overgangsrecht veelal ten onrechte niet is
verantwoord in de jaarrekening van de veiligheidsregio of bij de betreffende gemeente(n).
Foutenherstel jaarrekening 2018
Volgens Baker Tilly is er sprake geweest van een ongecorrigeerde materiële fout in de jaarrekening
2018. In het ontvlechtingsprotocol d.d. 18 december 2009 zijn afspraken gemaakt voor o.a. de
overdracht van het beroepsbrandweerpersoneel. Voor het beroepsbrandweerpersoneel enkel
afkomstig van de gemeente Gouda is een afkoopregeling (‘clean cut’) overeengekomen. Hierdoor ligt
de feitelijke verplichting en het financieel risico met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag
(FLO) bij de VRHM. Voor de verwachte toekomstige uitgaven dient een voorziening gevormd te
worden. Voor de toekomstige uitgaven ontvangt de VRHM jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding
is overeengekomen t/m boekjaar 2048 en dient contant gemaakt te worden tegen de WACC
(gemiddeld gewogen kosten van kapitaal). Per saldo betekent dit een resultaatimpact van € 736.617
(positief). Voor dit bedrag dient een bestemmingsreserve FLO Gouda gevormd te worden minus het
deel wat in 2019 (€ 11.216 negatief) nog gecorrigeerd dient te worden. Resteert € 725.401. Dit deel
van het resultaat is nog niet vastgesteld door het bestuur en dient alsnog plaats te vinden. Het
financieel risico voor het beroepsbrandweerpersoneel afkomstig van de gemeenten Alphen aan den
Rijn en Leiden ligt niet bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (‘nacalculatie’). Voor betreffende
gemeenten is geen voorziening noodzakelijk in de jaarrekening van de VRHM.
Jaarrekeningresultaat 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van € 545.701. Dit wordt veroorzaakt door:
➢ Een ‘regulier’ jaarrekeningresultaat van € 202.599 positief, veroorzaakt door diverse
begrotingsposten.
➢ Het vrijvallen van de in 2019 gevormde voorziening Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 ten
bedrage van € 343.102.

Voor wat betreft de rechtmatigheid heeft Baker Tilly een goedkeurende controleverklaring verstrekt. In
2017 en 2018 was deze goedkeurende verklaring nog met beperking omdat een aantal
inkoopcontracten niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen waren
aanbesteed.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken VRHM 2019

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

E.H. Breider
Concerncontroller
25 juni 2020

7.

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de door de accountant Baker Tilly vereiste foutenherstel in de jaarrekening van 2018 en met de
(positieve) resultaatimpact hiervan ad € 725.401 een bestemmingsreserve FLO Gouda te
vormen;
2. de Jaarstukken 2019 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een toevoeging aan de
Algemene Reserve ad € 202.605, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te
stellen;
3. het vrijvallen van de in 2019 gevormde voorziening Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 ten
bedrage van € 343.100 en hiervoor een bestemmingsreserve Reparatie FLO-overgangsrecht
2018 te vormen;
4. décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
Proces van de jaarstukken 2019
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de
jaarstukken het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoordingen alsmede de zogenoemde (verplichte) paragrafen. De jaarrekening bevat de balans
en de programmarekening in cijfermatige zin en voorzien van diverse toelichtingen. De jaarrekening
bevat verder het verloop van reserves en voorzieningen en is voorzien van een controleverklaring
door de accountant.
Thans is aan de orde de vaststelling van de Jaarstukken 2019 door het Algemeens Bestuur. Volgens
de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet van 9 juli 2014, Stb. 306) dient de
voorlopige jaarrekening vóór 15 april volgend op het verslagjaar aan de raden van de deelnemende
gemeenten te worden toegezonden. Er geldt bij de aanbieding naar de gemeenten geen zienswijzeprocedure zoals in het begrotingsproces. Vaststelling geschiedt uiteindelijk door het Algemeen
Bestuur op 25 juni 2020. De jaarrekening wordt uiteindelijk vóór 15 juli aan het college van
Gedeputeerde Staten aangeboden in het kader van het toezichtsregime.
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Resultaatbepaling Jaarstukken 2019 vóór resultaatbestemming
Het boekjaar 2019 is met een afgerond positief resultaat vóór resultaatbestemming afgesloten:
Programmaplan
Programma Brandweer
Programma GMK (negatief)
Programma Oranje Kolom
Totaal VRHM vóór resultaatbestemming (positief)

bedrag
€
€
€
€

510.928
-/- 7.819
42.597
545.705

Het resultaat is € 545.701 positief. In de jaarstukken 2019 worden de resultaten per programma
toegelicht en van een analyse voorzien. Tevens is daarin een toelichting opgenomen van incidentele
en structurele lasten en baten.
Resultaatbestemming 2019 en reserveringen
De Veiligheidsregio Hollands Midden hanteert de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van
resultaatbestemmingen en algemene reserve, te weten:
De Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt als openbaar lichaam over een eigen algemene
reserve als weerstandsvermogen, waarbij ook, conform de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden, de deelnemende gemeenten zich garant stellen voor dekking van
eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio.
De omvang van de algemene reserve wordt aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode
opnieuw vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en -analyse op het gebied van de interne
beheersing van de organisatie. Daarnaast wordt jaarlijks, conform het BBV, de paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken geactualiseerd.
Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode hoger moet zijn dan in
de voorgaande periode, wordt dit aangevuld vanuit een positief jaarrekeningresultaat of vrijval van
bestemmingsreserves.
Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode lager kan zijn dan in de
voorgaande periode, wordt het surplus in principe gecrediteerd aan de deelnemende gemeenten op
basis van hun relatieve financiële bijdrage aan de VRHM. Tenzij het Algemeen Bestuur op basis van
de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de begroting en
jaarstukken anders besluit en het surplus toevoegt aan een of meerdere bestemmingsreserves.
Algemene reserve 2017-2019
Om een goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM de risico’s op het gebied van de interne
beheersing van de organisatie onder controle heeft voor de huidige beleidsplanperiode is een risicoinventarisatie- en analyse (eind 2016/begin 2017) uitgevoerd met behulp van het bureau (en
software) NARIS. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt
dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met € 917.322.
Bij het vaststellen van de Nota Reserves 2017-2018 (verlengd tot en met 2019) is voor de Algemene
Reserve vastgesteld deze te baseren op de benodigde weerstandscapaciteit ad € 917.322 met een
ratio van 1.0, wat een duiding kent van een voldoende weerstandsvermogen.
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In 2018 bedroeg het ‘reguliere’ jaarrekeningresultaat € 199.621 negatief. Het Algemeen Bestuur heeft
in de resultaatbestemming 2018 ingestemd met een onttrekking uit de Algemene Reserve ter grootte
van dit bedrag. Met de toevoeging van het ‘regulier’positief jaarrekeningresultaat van 2019 wordt de
Algemene Reserve weer op het niveau gebracht conform de Nota Reserves 2017-2019.
In het bestuur van juni 2020 zou een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2020-2023 worden
geagendeerd. Vanwege de bijzondere omstandigheden a.g.v. COVID-19 is een effectieve
inventarisatie van risico’s binnen de organisatie niet goed mogelijk. De nieuwe Nota Reserves en
Voorzieningen 2020-2023 wordt nu voorzien voor eind 2020.
Bestemmingsreserves
In de jaarrekening is een specificatie met bijbehorende toelichting gegeven op de mutaties van de
bestemmingsreserves.
Resumerend voorstel
Het jaarrekeningresultaat na bovenstaande (voorgestelde) resultaatbestemmingen van 2019 ziet er
daarmee als volgt uit:
Totaal positief resultaat op de programma's
- vóór resultaatbestemming
- toevoeging aan de Algemene Reserve
- bestemmingsreserve Reparatie FLO-overgangsrecht 2018
Resterend saldo

bedrag
€ 545.705
-/- € 202.605
-/- € 343.100
0

5. Kader
De jaarstukken 2019 worden afgewikkeld binnen het wettelijk kader en rekening houdend met
Financieel Statuut VRHM.

6. Consequenties
Controleverklaring en vaststellingsbesluit
De jaarstukken 2019 bevatten een verklaring van de accountant op het gebied van getrouwheid van
de jaarrekening en rechtmatigheid. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorzien van een
besluit met in hoofdlijnen de drie deelbesluiten, namelijk de vaststelling van de jaarstukken, het
verlenen van décharge en de uiteindelijke bestemming van het resultaat.

7. Aandachtspunten/risico’s
Controleverklaring accountant
De accountant heeft over de jaarrekeningen 2017 en 2018 een goedkeurende controleverklaring
inzake getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid afgegeven. De
basis voor het oordeel met beperking was de constatering dat de lasten voortvloeiende uit een aantal
inkoopcontracten niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn
aanbesteed. Dit bedrag overschreed de door het Algemeen Bestuur vastgestelde
goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.
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Voor wat betreft de rechtmatigheid van de jaarrekening 2019 verstrekt Baker Tilly een goedkeurende
controleverklaring.

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

9. Bijlagen
Er zijn 2 bijlagen:
1. De Jaarstukken 2019 VRHM
2. Verslag van bevindingen accountant

10. Historie besluitvorming
Ten aanzien van de beleidsuitgangspunten rond resultaatbestemming en reserveringen wordt
verwezen naar de Nota Reserves 2017-2018 (verlengd tot en met 2019) alsmede hiermee
corresponderende besluiten van het DB.

Bijlage 1. Jaarstukken 2019 (afzonderlijk document)
Bijlage 2. Verslag van bevindingen accountant
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Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

Jaarverslag 2019
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In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en
crisisbeheersing in Hollands Midden.

Inleiding
De VRHM is een samenwerkingsverband van
gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens
de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen
2015.
Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands
Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd
in Leiden.
De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de
vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende
gemeenten op de volgende terreinen:

Gemeente
Alphen aan den Rijn

Aantal inwoners
108.915

Bodegraven-Reeuwijk

33.733

Gouda

71.752

Hillegom

21.316

Kaag en Braassem

26.374

Katwijk

64.532

Krim penerwaard

55.204

Leiden

123.661

•

De brandweerzorg;

Leiderdorp

27.128

•

Het inrichten en in stand houden van de
gemeenschappelijke meldkamer;

Lisse

22.717

Nieuwkoop

27.914

•

De geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;

Noordwijk

42.185

Oegstgeest

23.608

•

De multidisciplinaire rampenbestrijding en
crisisbeheersing;

Teylingen

36.093

•

De samenwerking bij de gemeentelijke
crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Voorschoten

25.315

Waddinxveen

26.536

Zoeterwoude

8.367

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

Zuidplas
Totaal

41.468
786.818

Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten
wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente.
Hiernaast zijn de laatst bekende inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2017 (basis
voor programmabegroting 2019).
Corona
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij
wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel
beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de
landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden
en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen
genomen.
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Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2019

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4 juni 2020, agendapunt 7;
Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

Besluit:
I.
De jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
vast te stellen;
II.
Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
111.
De door de accountant Baker Tilly vereiste foutenherstel in de jaarrekening van 2018 en met
de (positieve) resultaatimpact hiervan ad€ 736.617 een bestemmingsreserve FLO Gouda te
vormen;
IV.
Het resultaat van de jaarrekening 2019, te weten€ 545.705 positief als volgt te bestemmen:
een toevoeging aan de Algemene Reserve ad € 202.605;
vorming van een bestemmingsreserve Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 ad€ 343.100.

Herstel fout jaarrekening 2018
Dotatie aan de nieuw te vormen Bestemmingsreserve:
"Functioneel Leeftijdsontslag (FLO} Gouda"

€

736.617,-

Jaarrekening 2019
Toevoeging aan de Algemene Reserve
Vorming bestemmingsreserve Reparatie FLO-overgangsrecht 2018
Totaalresultaat 2019

€
€
€

202.605,343_100545.705,- positief

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020.
De secretaris,

de voorzitter,

J.J. Zuidijk

H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 25 juni 2020 aan:
Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
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Organisatie en Beleidsontwikkelingen

De nieuwe organisatie van de VRHM
Per 1 september 2018 heeft een reorganisatie plaatsgevonden van de organisatie van de
veiligheidsregio. In 2019 hebben we invulling gegeven aan onderstaande doelen uit het nieuwe
organ isatieplan.
Verbinding in samenwerking
We willen meer verbinding aanbrengen in de samenwerking buiten en binnen onze organisatie. Vanuit
het besef dat de veiligheidsregio (ook) een netwerkorganisatie is, willen we inzetten op de versterking
van ons alliantievermogen. Het gaat daarbij om het bijeen brengen van relevante actoren op het
terrein van risico- en crisisbeheersing en deelname van de veiligheidsregio in andere regionale en
landelijke netwerken. Ook binnen de organisatie wordt ingezet op verbinding in samenwerking. De
samenwerking in onze organisatie wordt soms bemoeilijkt doordat de afstemming en besluitvorming
over te veel schijven c.q. binnen te veel organisatieonderdelen is belegd, door het ontbreken van de
noodzakelijke samenwerkingscompetenties of door het niet hebben van voldoende gezamenlijke
doelen. We willen organisatieonderdelen c.q. -taken die nauw met elkaar verbonden zijn dichter bij
elkaar organiseren. Dit uitgangspunt doet ook meer recht aan ons inrichtingskader van een
procesgestuurde organisatie.
Blos op de wangen' veiligheidsregio
We willen alle taken die bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zijn
belegd, onderbrengen binnen één organisatie. Nu zijn deze taken nog belegd binnen verschillende,
losstaande organisatieonderdelen zoals de Brandweer, het Veiligheidsbureau en het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Hierbij lopen ook nog eens mono- en multidisciplinaire taken
op verschillende wijzen door de organisatie. Door alle taken binnen één organisatiestructuur onder te
brengen, kan ook meer recht worden gedaan aan de positie en zichtbaarheid van de taken en
netwerkfunctie van de veiligheidsregio, anders dan de brandweer. Deze taken zijn wel te
onderscheiden, maar niet te scheiden als taken van de veiligheidsregio. De uitvoering van de
brandweertaken blijft plaatsvinden onder de merknaam Brandweer.
Compacte en meebewegende organisatie
We willen onze organisatie compacter maken door een structuur met minder afdelingen en minder
leidinggevenden. Hoewel er een bezuinigingsopgave is op het aantal leidinggevenden, is dit geen doel
op zich. Gezien de ontwikkeling van onze organisatie, maar ook de ontwikkeling naar meer
verantwoordelijkheid bij medewerkers en het vergroten van het eigenaarschap, kan onze organisatie
compacter zijn. Hiermee verandert ook de rol van de leidinggevenden. Daarnaast moet de nieuwe
organisatiestructuur passen en meebewegen bij de (verander)opgaven die wij zien voor de
veiligheidsregio, niet alleen in de huidige beleidsplanperiode (-2019), maar ook voor de komende
beleidsplanperiode (2020-2024 ).
Om als organisatie in staat te zijn bovenstaande doelen te realiseren zijn organisatorische kaders
opgesteld, waarbinnen de doorwikkeling van onze organisatie plaatsvindt. Het uiteindelijk doel is om
als organisatie in staat te zijn onze taken en de inhoudelijke missie, visie en ambities uit onze
beleidsplannen te realiseren.
Nieuw regionaal beleidsplan
De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar
aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving wordt in het nieuwe
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regionaal beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio in de periode 2020-2023. Voor het
eerst zijn alle (wettelijke) taken van de veiligheidsregio in samenhang vertaald in het beleidsplan.
Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda
van de veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners. Samenhang en
samenwerking zijn de uitgangspunten om deze beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te
realiseren en om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio.
Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, risico- en
crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweerzorg), zijn in dit beleidsplan ook gezamenlijke
doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit
alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd.
De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en
positionering van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele
dagelijkse werk. Als veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staan wij altijd paraat om de
burger in nood te helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie wij zijn en wat wij
doen.
De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In
het jaarplan geven wij aan welke activiteiten wij gaan doen om deze doelen te realiseren. Hierover
blijven wij in gesprek met de gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. Samen

sterk voor veiligheid!
Voor de periode 2020 - 2023 zijn onze doelen:
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de
hele veiligheidsketen.
Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

Doelen voor de meldkamer
Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS.
Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer.

Doelen voor risico- en crisisbeheersing
Wij versterken het risicomanagement.
Wij moderniseren onze crisisorganisatie.

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

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

Doelen voor brandweerzorg
Wij werken met paraatheid op maat.
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Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen.
Wij staan in de (lokale) gemeenschap.

Doelen voor bedrijfsvoering
Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
Wij werken aan een presterende organisatie.
Wij werken aan een wendbare organisatie.

Elmira

Directeur Veiligheidsregio/
Regionaal Comm andant

Strategie en beleid
Aans

iring

Bedrijfsvoering

Risicoduiding

plannen, procedures en
ontwi kkeling

/ Person eel, organisatie en

Natte;n»roe
ee

Risicoadvisering
Informatiemanagement

#ESE roes en
#;±@roe«ondersteunt¢
pg$£$ES$;inteerale
37 p»tanning

I
I

edr/f%orins

:»

Facilitaire zaken
Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing (BGc)

Beroepskazernes
Financién

Omvang formatie VRHM

Sector Brandweerzorg

233,8

372
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Programmaverantwoording
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2 Programma Brandweer en Crisisbeheersing

2.1 Algemeen
Binnen de VRHM vindt de regie op de samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de
brandweerzorg en multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing plaats vanuit het
programma Brandweerzorg en Crisisbeheersing.
Ambitieniveau
De VRHM wil meer verbinding aanbrengen in de samenwerking buiten en binnen de organisatie.
Vanuit het besef dat de veiligheidsregio (ook) een netwerkorganisatie is, willen we inzetten op de
versterking van ons alliantievermogen. Het gaat daarbij om het bijeen brengen van relevante actoren
op het terrein van risico- en crisisbeheersing en deelname van de veiligheidsregio in andere regionale
en landelijke netwerken. Ook binnen de organisatie wordt ingezet op verbinding in samenwerking. We
willen organisatieonderdelen c.q. -taken die nauw met elkaar verbonden zijn dichter bij
elkaar organiseren.

2.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2019

Strategisch doel

Operationeel doel

Afstemmen van

Zorgen voor passende

materieel- en

materieelsterkte bij de huidige

personeelssterkte op

risico's binnen de brandweer

de risico's

Prestaties
- Uitfasering niet noodzakelijk
materiaal
- Uitbreiding Operationele
Ondersteunende Voertuigen
- Invoering strategische voorraad
voor extreme
weersomstandigheden
- Aanschaf van ontbrekend
materiaal
- Harmonisatie van de
adembescherming

Realisatie
Deels.
Op basis van het inkoopplan
zijn de belangrijkste
aanbestedingen inmiddels
gestart.
Harmonisatie van de
ademlucht is afhankelijk van
nog nader uit te weken
businesscase.
Invoering strategische
voorraad extreme
weersomstandigheden is
gereed. Deze zijn geplaatst
op Oegstgeest en
Bodegraven

Verdere implementatie nieuw
formatie- en functieplan

Minder leidinggevenden kantoor

Ja.

Minder leidinggevenden

De prestaties zijn bereikt.

repressief

De evaluatie van het

Minder formatieruimte kantoor- en

huidige formatieplan start

beroeps

waarbij er wordt gekeken
naar restpunten en
weeffouten.

- Realisatie/toelichting op afwijking: Het afstemmen van materiaal- en personeelssterkte op risico's is een continue
proces. In een veranderende omgeving worden risico's cyclisch gemonitord zodat de bijbehorende operationele slagkracht
(materieel en personeel) op basis van het risico kan worden bepaald.
Deels.
Optimaliseren van de
Na inventarisatie van de
Samen met de buurregio's de
- VRHM neemt deel aan de
dekking en
risico's in het
dekking aan de randen van de
landelijke Pilot
'Gebiedsgerichte
specialismeverdeling
verzorgingsgebied werken met
regio optimaliseren
opkomsttijd'. Het nieuwe
dekkingsplan zal hierop
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afgewogen, realistische en

Vanuit meer kazernes

aanvaardbare opkomsttijden

specialistische taken uitoefenen,
maar wel optimaal gespreid
Invoeren Rietenkapbrandbestrijding
Invoeren werken op hoogte

worden gebaseerd
waarmee de dekking
wordt geoptimaliseerd.
- Bij de optimale spreiding
van specialismen wordt
de huidige basis
gehandhaafd. Dit vindt
nog plaats op basis van
oude dekkingsplan en
specialismeverdeling. De
verw achting is dat de
invoering van de W NRA
en veranderende
(Europese) wetgeving
omtrent vrijwilligheid zal
leiden tot een andere
verdeling vanwege het
maximaliseren van het
aantal specialismen.
- Rietenkapbrandbestrijding
wordt naar verw achting in
2020 geïmplementeerd.

-

Bij het thema 'werken op

hoogte' sluiten we aan
bij landelijke ontwi kkelingen.

- Realisatie/toelichting op afwijking: Het in 2019 opgestelde dekkingsplan wordt overgenomen in 2020. Daarmee
wordt de huidige vakindeling bevroren. De deelname aan de pilot 'Gebiedsgerichte opkomsttijden' leidt naar alle
waarschijnlijkheid tot een meer accurate plaatsbepaling waarbij de snelst beschikbare hulp op een specifieke locatie wordt
gegeven. Daarmee wordt de dekking binnen het verzorgingsgebied van VRHM verder geoptimaliseerd.
- De invoering van de WNRA en de veranderende regelgeving in relatie tot de juridische houdbaarheid van het vrijwillig
brandweersysteem in Nederland zal leiden tot een andere (noodzakelijke) verdeling van specialismen. Aangezien in de
loop van 2019 al duidelijk werd dat mogelijke oplossingen het aantal specialismen wat een vrijwilliger kan en mag
uitvoeren zal beperken is aekozen pas op de plaats te maken bij het herverdelen van specialismen.
Slim samen werken
Op basis van risico- Implementeren van resultaten
Deels
van het project Logistiek en
- Het landelijk specialisme
binnen Brandweer
inventarisatie en -evaluatie
Ondersteuning
logistiek heeft geen
- Constructief samenwerken met
doorgang gevonden. In
Nederland
bekijken hoe expertise en
de LMO
2020 wordt beoordeeld
bijzonder materieel in
- Binnen een uur Specialistische
hoe we dit regionaal
Nederland het beste verspreid
Technische Hulpverlening aan
kunnen invullen.
de omliggende regio's bieden
- De landelijke
kunnen worden. Zodat we
op basis van
meldkamerorganisatie is
efficiënter, doelmatiger en zo
dekkingsberekeningen door de
omgezet in een landelijk
programmaraad
meldkamersysteem.
veilig mogelijk kunnen
Incidentbestrijding
- Het specialisme
optreden.
- De in juni 2016 door de RBC
Technische Hulpverlening
vastgestelde visie
is ingeregeld
Natuurbrandbeheersing werken - De uitwerking van de
wij uit in verschillende
projectplannen
projectplannen
Natuurbrandbestrijding
heeft vertraging
opgelopen.

Realisatie/toelichting op afwijking: De samenwerking in Brandweer Nederland krijgt steeds meer vorm. Dit vindt
veelal plaats op grote en complexe vraagstukken. De verwachtte doorlooptijd is te positief ingeschat. Daarnaast zijn een
aantal ontwikkelingen (zoals het landelijk meldkamersysteem en het landelijk specialisme Logistiek) anders verlopen dan
verwacht.
Natuurbrandbestrijding is opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel 2020-2023.
Informatiegestuurd

Nauwe samenwerking met

Bijzondere aandacht voor het

Ja

werken door de juiste

ketenpartners met behulp van

versterken van de verantwoording

informatie op het

betrouwbare en moderne

over de prestaties van de

juiste moment bij de

informatiesystemen

- Informatiegestuurd
werken in de warme
situatie, via bijvoorbeeld
LCMS, werkt goed.
Informatiedeling in de

V6 Voorlopige jaarstukken 2019 VRHM dd 11 juni 2020

Pagina 10

juiste persoon te

brandweer aan de

brengen

gemeentebesturen

koude situatie krijgt veel
aandacht maar is nog niet
uitontw ikkeld en
geïmplementeerd.

Realisatie/toelichting op afwijking: Informatiegestuurd werken kent zowel een bewustwordingsproces als een
technische uitvoering. De operationele informatie in de voertuigen (DBK) werkt goed en voorziet in een behoefte. Dit geldt
evenzo voor de samenwerking met ketenpartners in de warme fase via LCMS en de crisisstructuur. De uitbreiding van deze
werkwijze naar de koude fase door middel van netwerken, informatiedeling en verantwoording krijgen veel aandacht in het
Regionaal beleidsplan en hei jaarplan 2020. We gaan in gesprek!
Investeren in

De visie op vrijwilligheid

Wervingssysteem vrijwilligers

medewerkers

bepaalt, in combinatie met het

ontwikkelen en waar nodig per

Verbeteren

Verbeteren hygiëne rond

- Implementeren maatregelen op
landelijk niveau gericht op
aanpassing van gedrag
(risicobewustzijn) en
brandweerkazernes
- Schoon werken bij
incidentbestrijding
- Aanbevelingen voor
oefeninstructeurs
- Verbeteringen logistieke proces
"verwerking van vervuilde
beschermingsmiddelen"

Ja
- Goed op koers. Het
logistieke proces is
geïmplementeerd.

- Per kazerne de te leveren
producten bepalen
- Vanaf 2018 werken met de in
2017 gedefinieerde
productenstructuur
- Per risico verfijnde
kazernevolgordetabel,
uitrukconfiguraties en
uitrukvoorstellen

Ja
- De genoemde prestaties
zijn afgerond.

Ja
- Dit verloopt naar wens. In
2019 zijn er op lokaal
formatiemodel voor vrijwillige
kazerne toepassen
niveau verschillende
soorten
kazernes, het aantal
wervingscampagnes
benodigde vrijwilligers
toegepast waarbij de
lessen met elkaar worden
gedeeld. Daarnaast is in
2019 gestart met het
uitwerken van de ideeën
over de Zelfstandige
Kazerne.
- Realisatie/toelichting op afwijking: Het investeren in medewerkers staat hoog in het vaandel. De zoektocht naar wat
regionaal moet en lokaal kan wordt samen met de kazernes gemaakt.

arbeidshygiëne

brandbestrijding en voorkomen
opname van
kankerverwekkende stoffen
door de huid, waarbij toename
van lichaamstemperatuur als
gevolg van werken in hitte en
daarmee het openstaan van

de poriën, dit proces versnelt
- Realisatie/toelichting op afwijking: De aanbevelingen zijn geïmplementeerd. Zowel kleding als ademlucht kan op de
incidentlocatie worden gewisseld. De bewustwording over schoon werken en hygiëne zijn onderdeel van het opleiding en
oefenprogramma.
We werken meer

Productverfijning biedt ons de

risicogericht

mogelijkheid om beter te
sturen op risico's, kosten te
beheersen en interne
processen te optimaliseren

Realisatie/toelichting op afwijking: De in 2017 en 2018 voorgenomen acties zijn afgerond. Inmiddels dient de
productenstructuur aangepast te worden aan het huidige organisatiemodel. In 2020 wordt gestart met een
Brandweerrisicoprofiel. Samen met een actueel inzicht in de operationele beschikbaarheid kan er worden toegewerkt naar
risicogerichte slagkracht.
We introduceren

Zorgen voor een

Met gemeenten en partners een

Ja

innovatieve

(kosten)efficiënte invulling voor

projectplan kostenefficiënte

werkwijzen

bluswatervoorziening

bluswatervoorziening maken

- De planvorming is
afgerond. Er wordt nu
gewerkt aan de
uitvoering.

Werken met variabele

Implementeren resultaten

voertuigbezetting (besluit

onderzoek naar de mogelijkheden

MAM)

van variabele voertuigbezetting
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I

I

I

afspraak en planning met
Ministerie van V&J.

Realisatie/toelichting op afwijking: De al jarenlang in gebruik zijnde zomerregeling wordt aangepast op landelijke
uitgangspunten en het jaar rond geïmplementeerd. Dit wordt 'Uitruk op Maat' genoemd. Hierbij is er voor diverse
incidenttypen geen 6 persoons voertuigbezetting meer noodzakelijk. Door te werken met een flexibele bezetting verhogen
we de paraatheid binnen VRHM.

2.3 Lasten en baten
De realisatie is binnen het budgettaire kader van de begroting 2019 gebleven. De afwijking van het
saldo ten opzichte van de programmabegroting en de mutaties in de reserves worden toegelicht in de
toelichting baten en lasten per programma in de jaarrekening.

Programma Brandweer en
c risi sbe hee rsi ng

Programmabegroting 2019

(x€1.000)

Taakveld

Primair

Bestuur
Treasury

0.1

168.400

0.5

550.000

Onvoorzien

0.8

69.000

Brandweer en Crisisbeheersing
KF-Slachtofferhulp
KF-Vei I ighe ids huis

1.1
1.1

41.769.001
155.521

1.2

187.933

Advisering Brandveiligheid

8.3

SO.ODO

-

42.949.855

245.000

Subtotaal Lasten

Wijziging

245.000

Realisatie 2019
Saldo

Lasten

168.400
550.000

Baten

Verschil
Saldo

Saldo

71.485

71.485

96.915

380.530

380.530

169.471

40.389.195

1.624.806

69.000
42.014.001

69.000

155.521

155.521

40.389.195
155.521

187.933

207.919

207.919

-19.986

50.000
43.194.855

32.910

32.910
41.237.559

17.090
1.957.296

41.237.559

Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdrage

1.1

-44.837.416

-44.837.416

Rijksbijdrage (BOUR)
Ov. Baten - primair

1.1

-6.493.869
-2.188.000

-6.493.869
-2.188.000

-53.519.285

- -53.519.285

1.1

Subtotaal Baten
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Vennootschapsbelasting
Na belasting

-44.837.407
-6.657.796

-44.837.407

-9

-1.836.005

-6.657.796
-1.836.005

163.927
-351.995

-53.331.207

-53.331.207

-188.078

-53.331.207

-12.093.648

1.769.218

-781.017

-781.017

-190.483

-10.569.430

245.000

-10.324.430

-726.500

-245.000

-971.500

-11.295.930

-

-11.295.930

41.237.559

-54.112.224

-12.874.665

1.578.735

-11.295.930

-

-11.295.930

41.237.559

-54.112.224

-12.874.665

1.578.735

41.237.559

0.9
0.11
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2.4 Deelprogramma Staf
Binnen het deelprogramma Staf zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de stafafdelingen
Strategie & Beleid en Planning & Control.
Het deelprogramma is verantwoordelijk voor:
- Het ontwikkelen van het strategisch beleid van de organisatie, de advisering en ondersteuning van
de voorzitter, directeur veiligheidsregio/regionaal commandant (in zijn onderscheiden rollen) en de
(leden van de) directieteams.
- Het sturen op, beheersen van en verantwoorden over de integrale realisatie van de
organisatiedoelstellingen.
Bron: GR VRHM (art. 28, 42 /m 45).

Ambitieniveau
Een belangrijke ontwikkelopgave, naast de realisatie van de inhoudelijke taken en ambities, is het
beter in besturing komen door het vertalen van het strategisch beleid in een samenhangende reeks
activiteiten (strategie) om de beleidsdoelen te behalen en op de uitvoering hiervan te sturen. Ook ligt
een belangrijke ontwikkelopgave in het beter in besturing komen door het verbreden van de controltaak van financial control naar (ook) performance- en quality-control en risicomanagement.
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Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij ervoor doen

Strategisch

Operationeel doel

Prestaties

Realisatie

Bevorderen van

Meedenken over de

-

Ja

een veilige

betekenis van ontwikkelingen

directie

samenleving in

in de samenleving en

-

de regio door

veranderingen in wet- en

opstellen van strategische

slagvaardige

regelgeving voor de koers

documenten. Verzorging van en

operatie van de

van de VRHM.

doel

Advisering van de
Koersbepaling door het

regie op de totstandkoming van

bestuurlijke en

beleidsplannen en de daarin

operationele

opgenomen projecten. Herijking

crisisorganisatie

'

van:

-

Regionaal Beleidsplan

-

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Crisisplan

-

Borging van de

Ja

uitvoering van de actiepunten
genoemd in het Regionaal
Beleidsplan 2016-2019 en het
Korpsbeleidsplan BHM, vertaald in
jaarlijkse werkplannen van de
multidisciplinaire werkgroepen en
afdelingen
Borging uitvoering aanbevelingen
Zorgdragen voor een
zorgvuldige besluitvorming
door borging van een

interne en externe evaluaties
Vergaderingen
Ondersteuning landelijke en
provinciale overleggen:
Rapportages
-

Ja

multidisciplinaire en integrale
voorbereiding van de
adviezen aan de
verschillende vergaderingen,
bewaking van het ambtelijke
en bestuurlijke
besluitvormingsproces en
regievoering op de
implementatie, monitoring en
borging van genomen
besluiten

Realisatie/toelichting op afwijking:
Het Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 november 2019. Het conceptRegionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 is in 2019 opgesteld en vastgesteld in het AB van 20 februari 2020.
Het opzetten en

Het leggen van een koppeling

Het verbeteren van transparantie

implementeren

tussen beleidsplannen,

van zowel verantwoordings- als

van een

jaarplannen en werkplannen

stuurinformatie door het creëren

transparante

die de organisatie beter in

van inzicht in de prestaties en

integrale

staat stelt te sturen op het

kwaliteit als output, gekoppeld aan

planning &

realiseren van de

de daarvoor benodigde middelen

control cyclus

oraanisatiedoelstellinaen

met verbrede

Qlickview meer inzetten ter

sturing op de

ondersteuning van de

realisatie van

informatievoor-ziening

als input
Rechtstreeks aanlevering aan
CBS van de gewenste IV-3
kwartaalrapportages

-

Ja

Ja
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onze plannen

Verhogen informatiewaarde

en planningen

en leesbaar-heid van de PCK
producten, zo efficiënt
mogelijk digitaal ondersteund
Versterken projectmatig
werken, de ontwikkeling en
verbetering van eigen
projectmanagementcapaciteit

Doorlooptijd opstellen
rapportage -50%
- Verminderen handmatige acties
bij samenstellen informatie
- 100% toelichting op de
indicatoren
-

Versterking Projectmatig werken:
- keuze organisatiebrede
projectmethodiek
- poule van opgeleide
projectleiders
- ontwikkeling sjablonen en een
digitale projectomgeving
- opleiding medewerkers die het
projectmatig werken
implementeren

Deels

- Ja, de VRHM projectmethodiek
is ontworpen en bekrachtigd
door de directie. Op dit moment
worden projectmedewerkers
erin getraind;
- Deels;
- Deels;
- Ja, de projectleiders enmedewerkers worden intern
geschoold.

Realisatie/toelichting op afwijking:
Het duiden van de operationele prestatie indicatoren (rapportage) verdient nadere inzet. Dit wordt in 2020 opgepakt.
We zijn nu projectleiders aan het trainen. Dit is in het werkplan 2020 opgenomen.
De sjablonen zijn af en beschikbaar via Plein16. De Digitale projectomgeving is stopgezet vanwege beëindiging van het
project digitaal werken.
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2.5 Deelprogramma Risico- en crisisbeheersing
De regie op de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing vindt plaats vanuit het deelprogramma Risico- en crisisbeheersing. Binnen dit
deelprogramma zijn de taken van de sector Risico- en crisisbeheersing belegd.
Ambities
In het kader van de doorontwikkeling van risicobeheersing, die zich onder andere richt op de
doorvertaling van de nieuwe omgevingswetgeving, wordt een nieuw producten- en dienstenpakket
voor de veiligheidsregio ontwikkeld, in nauwe samenwerking met betrokken partners. We ontwikkelen
een nieuw takenpakket waarbinnen twee sporen te onderscheiden zijn, te weten:
- producten en diensten gericht op het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid
(zelfredzaamheid) en het stimuleren van brandveilig gedrag. (doelgroepen-benadering; brandveilig
leven);
- producten en diensten gericht op duiden van gevolgen en het aandragen van
handelingsperspectieven op basis van geïnventariseerde risico's.

Wat willen wij bereiken
Strategisch doel

Wat gaan wij ervoor doen
Operationeel doel

Prestaties

Realisatie
Ja

Going concern
Veiligheidsrisico's zijn

Overheden, burgers, bedrijven en

We geven inzicht door

inzichtelijk en iedere

instellingen hebben inzicht in de

gebeurtenissen te

belanghebbende binnen

veiligheidsrisico's

inventariseren, ordenen en

Hollands Midden kent

beoordelen op impact en

deze

waarschijnlijkheid door het
opstellen van een

Maatregelen om

risicoprofiel en

bestuurlijk vastgestelde

risicocommunicatie

veiligheidsrisico's te

Overheden, burgers, bedrijven en

We adviseren over

beïnvloeden zijn in beeld

instellingen weten welke maatregelen zij

veiligheidsrisico's en

en hierover wordt

kunnen nemen

Ja

maatregelen om deze te

geadviseerd, zodat deze

voorkomen en te beperken.

onderdeel kunnen

En daarmee over verdeling

uitmaken van keuzen

van daarvoor benodigde
middelen binnen VRHM
Het bevoegd gezag is in staat om in

We adviseren het bevoegd

landelijke wetgeving vastgestelde

gezag over

veiligheidsrisico's mee te wegen bij het

veiligheidsrisico's in

maken van keuzen

Ja

samenhang met het:
Besluit risico's en zware
ongevallen;

-
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Besluit
bedrijfsbrandweren (art.
31Wvr);
- Besluit externe veiligheid
inrichtingen;
- Besluit externe veiligheid
buisleidingen;
- Besluit externe veiligheid
transportroutes;
- Vuurwerkbesluit
-

BHM voert brandveiligheidstaken uit in

We toetsen en controleren

opdracht van het bestuur van VRHM daar

op brandveiligheid op basis

waar het geen wettelijke taak is van de

van procesafspraken met

brandweer

gemeenten en

Ja

omgevingsdiensten
BHM bestrijdt veilig en effectief incidenten

Advisering m.b.t. veilig en

door veiligheidsrisico's mee te wegen bij

effectief optreden

Ja

uitvoering van haar taak

Realisatie/toelichting op afwijking:
De prestaties: 'We geven inzicht door gebeurtenissen te inventariseren, ordenen en beoordelen op impact
en waarschijnlijkheid door het opstellen van een risicoprofiel en risicocommunicatie' en 'We adviseren over
veiligheidsrisico's en maatregelen om deze te voorkomen en te beperken. En daarmee over verdeling van
daarvoor benodigde middelen binnen VRHM". Dit zijn voortdurende processen en blijven zich de komende
jaren ontwikkelen. De komende jaren worden er verdere verbeterslagen gerealiseerd.

Projecten

Realisatie

Organisatie

RCB toekomstgericht

We implementeren de uitkomsten van het project

in

organiseren. De

doorontwikkeling risicobeheersing [2018/19)

ontwikkeling

Deels

professionals van RB
voeren deze taken uit
in samenwerking met
partners en inwoners
in Hollands Midden

Realisatie/toelichting op afwijking:
Door de reorganisatie is dat niet allemaal opgepakt. Sommige elementen zijn wel doorgelopen (bv van
regel- naar risicogericht). Andere elementen zijn meegenomen in het Expeditie traject voor heel RCB.
Verkennende onderzoeken en gesprekken met partners zijn gevoerd en de uitvoering / borging gaat
worden vormgegeven in 2020.
Structureel

Inzet van middelen en

terugdringen

materieel bij échte

ongewenste

noodgevallen

Deels

Uitvoeren van STOOM

en onnodige
automatische
brandmeldin
gen

Realisatie/toelichting op afwijking:
In 2019 is er ingezet op STOOM. Echter het eindresultaat is dat er een hele kleine stijging heeft plaats
gevonden van meldingen en alarmeringen t.o.v. 2018. Niet schrikbarend, maar wel een aandachtspunt
voor 2020!
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De afdeling

Voorbereiding op specifieke risico's via planvorm ings- en

W erkplan

Crisisbeheersing is

informatieproducten en door middel van kennisvorming en

MDOP

belast met de integrale

-overdracht

voorbereiding van de

In aanvulling op risico-specifieke voorbereidingen borgen

Werkplan

crisisorganisatie van

van de vakbekwaamheid van alle crisisfunctionarissen in de

MDOTO

VRHM. In deze rol

hoofdstructuur, zowel op individueel als op teamniveau

Ja

Ja

initieert, realiseert en
beheert het team alle

Coördinatie van de instandhouding en werking van de

Beheer

vormen van

hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Dit betreft zowel de

crisisfaciliteiten

operationele

crisisfaciliteiten als de werkwijze- en organisatieaspecten

Ja

en generieke

voorbereiding binnen

plannen

het domein van

Multi

crisisbeheersing

Piketbeheer
Het vakgebied OIV is eveneens bij het team belegd. Dit

Werkplan

hangt nauw samen met de netcentrische werkwijze binnen

MDNCW

de crisisbeheersing. De digitale ontsluiting en

Beheer MAB

Ja

beschikbaarstelling van OV-producten maakt hier deel van
uit
Door de toenemende rol van VRHM als spilactor op

Beheer

veiligheidsgebied in Hollands Midden beheren van de

partnerschapp

Ja

relaties en samenwerkingsafspraken met de betrokken

en

crisispartners en vitale sectoren

Beheer
interregionale
relaties

Realisatie/toelichting op afwijking:
De werkplannen van MDOP, MDOTO en MDNCW zijn allen grotendeels uitgevoerd. Enkele trajecten
lopen door naar 2020 voor de afronding. Er is een grote stap gemaakt door geo-informatie nu ook digitaal
te ontsluiten in LCMS. Daarnaast is gestart met het opstellen van het partnerprofiel. Doormiddel van een
netwerkanalyse worden de partners in beeld gebracht en gewaardeerd. Hierdoor hebben wij beter beeld
wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit traject wordt in 2020 vervolgd.

Prestatieverloop
--

GRIP INDICATIE
GRIP 1
GRIP2
GRIP3
GRIP4
Totaal

2017
5

-- - - - - -- --

~------

- -

- -

-

-----

--

2017

2018

2019

Adviezen WABO
Adviezen evenementen
Adviezen bereikbaarheid
Adviezen overia
Controles brandveiligheid
Hercontroles brandveiligheid

1.629
659
1.618
2.042
2.146
276

1.612
570
1.678
1.975
1.827
221

1.605
502
1.862
1.646
1.539
160

2018
7
1

2019
10
2

-

-

-

5

8

12

-

-

Aantal registraties
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2.6 Deelprogramma Brandweerzorg
De regie op de Brandweerzorg vindt plaats vanuit het deelprogramma Brandweerzorg (uitvoerende en
de voorbereidende en ondersteunende taken ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening).
Binnen het deelprogramma Brandweerzorg zijn de taken ondergebracht die belegd zijn bij de sector
Brandweerzorg.
Ambitieniveau
De ambities binnen Brandweerzorg liggen bij de volgende onderwerpen:
Meer zelfstandigheid van de kazernes;
Het bereiken van een zo optimaal mogelijke paraatheid;
Inzet en tijdbesteding van het personeel in 24-uursdienst;
Implementatie en uitvoering van de principes onder Vakbekwaamheid 2.0, neerkomend op het
meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd organiseren van het vakbekwaamheidsprogramma,
waarbij het minimale vakbewaamheidsniveau wordt bewaakt;
Opbouwen van een systeem van integrale planning met als doel de operationele beschikbaarheid
en verdeling van schaarse middelen te optimaliseren.
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Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Leed en schade door brand en

24/7 paraatheid leveren

ongevallen voorkomen of te

Vakbekwaam personeel

Zie kengetallen
Vakbekwaamheidsmomenten
Functie Opleidingen
- Trainingen

Realisatie

Going Concern

beperken

-

Kwaliteitsbewaking

-

Jaarlijkse update van de KVT
Evalueren Mono en leveren
bijdrage aan Multi-evaluatie

-

-

Ja
Dit betreft een
structureel
proces in de
going concern.
De kengetallen
geven de
prestaties weer.
Ja
De update van
de KVT heeft in
2019
plaatsgevonden.

Realisatie/toelichting op afwijking: De opleidingen, trainingen en oefeningen zijn in 2019 gerealiseerd.
Voor wat betreft de update van de KVT kan worden aangegeven dat deze in 2020 is bevroren vanwege de deelname aan
de pilot 'Gebiedsgerichte opkomsttijden.
-

Verbeterprojecten

Ja
Dit wordt
afstemmen op de risico's
paraatheid met als inzet
zichtbaar in een
project als 'Uitruk
het kunnen garanderen
op Maat' waarbij
van de brandweerzorg
de
voor onze burgers
personeelssterkte
wordt afgestemd
op de taak.
- Het monitoren
van de
paraatheid wordt
steeds beter
mogelijk door
digitale tools
waarop de
beschikbaarheid
kan worden
aangegeven.
Realisatie/toelichting op afwijking: Doordat paraatheid (beschikbaarheid) beter in beeld kan worden gebracht kan er op
termijn beter onderbouwd worden welke sterkte op welke locatie noodzakelijk is. De volgende stap is het organiseren en
inregelen van de noodzakelijke acties die voorkomen uit de geanalyseerde data
Deels
- Uitvoering geven aan het
Optimaliseren van de dekking en de
Harmoniseren en taken
- Het materieelplan
Materieel plan
specialismeverdeling
verdelen op basis van de
Het benodigde materieel in
is uitgevoerd.
topconditie houden en
- De grootschalige
te leveren zorg en in
verbeteren wanneer nodig
aanbesteding
samenhang met de
voor nieuw
personele mogelijkheden
materieel is in
gang gezet. Het
bestaande
materieel bevindt
zich aan eind van
de cyclus en is
niet altijd in
topconditie.
Materieel- en personeelssterkte

Onderzoek naar de huidige
sterkte om te komen tot een
strategische planning
Voorstellen om paraatheid te
monitoren en te
optimaliseren

Versterken van de

-

Ter vervanging van de

Onze nieuwe

kazernes Leiden-Noord ,

brandweerkazerne Leiden-

Leiderdorp en Oegstgeest

Noord is in 2020 operationeel

een kazerne bouwen aan
de Schipholweg in Leiden
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Nee
- De doorlooptijd
van de bouw van
de nieuwe
kazerne Leiden
Noord duurt
langer dan vooraf
ingeschat.
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Realisatie/toelichting op afw ijking: De grootschalige aanbestedingen van het materieel zijn inmiddels in gang gezet.
De herverdeling van specialismen hangt samen met deze aanbestedingen. Daarnaast is de invoering van de WNRA en de
veranderende (Europese) regelgeving omtrent de positie van de vrijwilliger van invloed op de verdeling van specialismen.
(Zie eerder vermelde informatie)
Uitbreiding First Responder (besluit

Als brandweer een

Op verzoek van de RAV

Ja

MAM)

belangrijke

breidden wij sinds 2016 het

-

voorpostfunctie vervullen

aantal kazernes met First

bij reanimaties. Onze

Responder-taken uit van 13

medewerkers worden

naar 28. De resultaten hiervan

aanvullend opgeleid door

monitoren wij in 2019 verder.

In 2019 zijn er 28
First Responders
beschikbaar. In
2020 zullen dit er
29 worden.

de RAV

Realisatie/toelichting op afwijking:

Investeren in medewerkers

Inzetten van specifieke

We zorgen ervoor dat onze

kennis en kwaliteit van

medewerkers op een slimmere

onze vrijwilligers ten

manier vakbekwaam worden en

behoeve van het facilitair

blijven.

proces

Belangrijk uitgangspunt

Uitwerken samenhangende

voor komende jaren is:

actiepunten uit de visie op

centraal doen wat moet,

vrijwilligheid

Deels
- Dit betreft een
continue proces.
De eerste
verbetertappen
zijn echter
gemaakt. De
invoering van het
concept van de
'zelfstandige
kazerne' zal
bijdragen aan
deze doelstelling.
Deels
- Idem

en lokaal doen wat kan

Realisatie/toelichting op afwijking: In 2020 (en verder) zal het concept van de zelfstandige kazerne worden uitgerold.
Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt 'centraal wat moet, maar lokaal wat kan'. De verwachting is dat
hiermee de kennis en kwaliteit van de vrijwilliger beter tot zijn recht komt. Daarmee wordt invulling gegeven aan deze
doelstelling en prestatie. Het betreft echter een continue proces wat nooit 'af is.
De investeringen die in 2019 zijn gedaan in het Leidinggevendenprogramma zullen in 2020 via de VRHM-academie worden
doorvertaald naar alle medewerkers van de VRHM.
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--

..

-

Vakbekwaamheid
Slim samen

Op basis van

Landelijke les- en leerstof en regionale lesplannen

werken binnen

landelijke

voor opleiden, bijscholen en oefenen van

Brandweer

ontwikkelingen en

personeel gebruiken

Nederland

I

Realisatie

t'

Ja
.

behoefte uit het
werkveld worden

De samenwerking met
Brandweer Nederland,
West4 en
aangrenzende VR's
brengen meerwaarde.

bestaande opleidingen
en oefeningen continu
verbeterd
Vanuit diverse

Focus op kantoor-, uitruk-personeel en sleutel-

werklocaties wordt

functionarissen multidisciplinaire en bestuurlijke

actief samengewerkt

crisisbeheersing

Deels
De samenwerking
tussen de verschillende
sectoren is sterk
verbeterd. Er is echter
nog geen sprake van
een optimale situatie.

Zitting in Programmaraad VBK & Kennis

Ja

met de andere
sectoren van BHM om
opleidingen en
oefeningen te plannen,
te organiseren en uit
te voeren
Voor opleidingen

.

werken wij intensief

Dit verloopt goed

samen met
omliggende
Veiligheidsregio's in
het
samenwerkingsgebied
West4

Realisatie/toelichting op afwijking: De investering in samenwerking werpt vruchten af. Het over en weer gebruiken
van elkaars producten c.q. het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten biedt zichtbare voordelen. Dit leidt tot een
kwaliteitsverbetering en zorgt voor ruimte voor doorontwikkeling. De volgende stappen zijn het optimaliseren van de interne
afstemming en het implementeren van nieuwe (risicogerichte) les en leerstof.
Investeren in

Vanwege nieuwe

medewerkers

werkwijzen, nieuwe

Deels
Dit is een continue
proces wat aanvullende
aandacht krijgt in het
nieuwe VRHM
beleidsplan 2020-2023.
Het inregelen van
nieuwe werkwijzen en
de aanvullende
aandacht voor
netwerken blijft continue
aandacht vragen.

samenwerkingsverban
den en nieuwe
technologieën gaan
we onze medewerkers
beter toerusten op
toekomstige
ontwikkelingen
Brandweervrijwilligers

Deels
Met de reorganisatie
'Samen Verder' is hier
een stevig fundament
voor gelegd. De
vertaling in de visie
omtrent de zelfstandige
kazerne is de volgende
stap. In 2020 start de
implementatie.

.

zijn belangrijk voor de
repressieve capaciteit
van de brandweer.
Daarom investeert
VRHM in hen en hun
omgeving. Belangrijk
uitgangspunt voor de
komende jaren:
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centraal wat moet, en
lokaal wat kan

Realisatie/toelichting op afwijking: Naast het scheppen van de facilitaire randvoorwaarden investeren we ook in de
competenties van medewerkers. Naast het gebruik maken van de bestaande kennis en kunde van vrijwilligers door middel
van de zelfstandige kazerne bieden we structureel ruimte voor ontwikkelingen en groei.
Verbeteren

Meewerken aan

arbeidshygiëne

implementatie

Uitvoeren van het landelijk plan van aanpak

Ja
- Landelijke voorstellen
zijn geïmplementeerd.

In 2019 wordt het nieuwe programma geëvalueerd

Deels
- De verbeteringen in het
vakbekwaamheidsprogramma hebben nog
niet geleid tot een
volledig
persoonsgebonden
programma. Dit is een
langdurig traject.

landelijke
maatregelen gericht
op
gedragsaanpassing
en aanpassing van
brandweerkazernes

Realisatie/toelichting op afwijking:
Verbeteren

Werken met een

planmatig

systeem om meer

werken

resultaatgericht te
oefenen; een
persoonlijk
vakbekwaamheidsprogramma gebaseerd
op de operationele
functie, de aard van
het verzorgingsgebied
en de competenties
van de medewerker

Realisatie/toelichting op afwijking: Het blijft de doelstelling een vakbekwaamheidsprogramma in te richtingen wat
toegesneden is op persoonlijke leerdoelen, leerstijlen en lokale risico's. Inmiddels is er ruimte in het programma voor de
specifieke risico's in het eigen verzorgingsgebied. De volgende stap is de verdere verpersoonlijking van het programma. Dit
vergt veel van de organisatie. Tevens vraagt het om inzicht in de competenties en een kwaliteitsnorm.
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W at w ill en w ij

W at gaan w ij erv oor doen

bereiken
Strategisch

O perationeel doel

Prestaties

Realisatie

doel
Pl anvormi ng

De

Het team verzorgt alle vormen en

Zie jaarplan PV mono en acteren op

Ja

monodisciplinaire

soorten van monodisciplinaire

vragen die zich in 2019 voordoen

- Dit betreft de going

planvorming is

plannen, procedures, werkinstructies

georiënteerd op

voor het brandweeroptreden
Ja

concern.

de 'eigen'

Daarbij wordt nauw samengewerkt met

Zie jaarplan PV mono en aansluiten

brandweerdiscipli

de sector IB om op basis van

bij het werkplan van de

De

ne, waarbij de

behoeften en prioriteiten te komen tot

ontwikkelgroep

organisatiestructuur

focus ligt op het

een werkpakket

als gevolg van 'Samen

ondersteunen

verder' heeft

van het veilig en

bijgedragen aan de

adequaat

verbetering van de

optreden van de

samenwerking.

repressieve

Namens de brandweer deelnemen aan

Werkplan MDOP en

medewerkers

multidisciplinaire

evenementenkalender

planvormingstrajecten en de

Ja
- Dit vindt
( structureel) plaats.

voorbereiding op evenementen
Ontwikkelen van afspraken over
operationele grenzen met omliggende
regio's en het uitwerken van
grootschalig brandweeroptreden in het

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

Ja
- Is uitgevoerd.

Regionaal Crisisplan
De verbinding naar de GMK-MKB

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

Deels
- De verbinding
tussen de GMK,
MKB en de
vakafdelingen is
verbeterd. In 2020
en 2021 ontwikkelt
dit verder.

Realisatie/toelichting op afwijking: Planvorming is een regulier proces binnen de taken van Brandweerzorg. Hoewel
de plaats in de organisatie is gewijzigd heeft de inhoud van het werk geen verandering doorgemaakt.
Efficiënter

We werken met digitale,

Samen met CAB DBK-RIS

beschikbaar

gebruiksvriendelijke

doorontwikkelen OIV

stellen van

planvormingsproducten en zorgen

operationele

ervoor dat beschikbare operationele

informatie

informatie tijdig bij de juiste persoon op

volgens nieuwe

elke plek benut kan worden

(informatie)techn
ologische
ontwikkelingen

- Planvormingsapp vullen en
beschikbaar stellen
- Evalueren gebruik bepalen
doorontwikkeling

Ja
- De nieuwe
aanbesteding van
de DBK is
afgestemd op de
aanschaf van de
nieuwe operationele
voertuigen.

Ja
-

-

Opstellen/onderhouden
Dekkingsplan en KVT
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Dit BAHM-app
betreft regulier
werk.
De gebruikers zijn
middels een
enquête benaderd.

Ja
- In 2019 is een
nieuw Dekkingsplan
/KVT opgesteld.
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Realisatie/toelichting op afw ijking: De aanbesteding van het nieuwe materieel bood een kans de huidige vorm van
het beschikbaar stellen van operationele informatie (DBK) eveneens tegen het licht te houden. De technologische
vooruitgang in de afgelopen 5 jaar biedt nieuwe kansen. In 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe visie zodat in 2021 kan
worden overgegaan tot aanschaf en implementatie.

Kerngegevens
2017
2018
2019
Incidenten
6.596
6.705
6.852
Doden bii brand
0
1
2
Gewonden bii brand
74
21
20
Reddinaen
449
23
87
A.g.v. omissies in het registratieformulier van het aantal reddingen is het werkelijke aantal reddingen in 2018 en 2019 hoger.
Eind 2019 is dit formulier aangepast.
INCIDENTEN
Brand
Automatische brandmelding
Ongeval en dienstverlening
Ongeval gevaarlijke stoffen
Waterongeval
Totaal

-·

:

a

2017
1.456
1.663
3.338
2
137
6.596

i

Hooate assist. Ambulance
BRW First Responder
Totaal

I
I
I

•

571 I
194 I
765 I

2018
1.576
1.372
3.630
3
124
6.705

2019
1.512
1.371
3.816
1
152
6.852

0Kt

4HK

607 I
206 I
813 I

547
180
727

Uitbreiding leidt tot meer assistentie Ambulance

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

K erngegevens p araatl h 1eiid
»a

I

Tankautosuiten
Hulpverleningsvoertuigen
Autoladders
Waterongevallenwagens
GSE-eenheden
WVO ploegen
STH-teams
25kV teams
BRW First Responder teams
Totaal
PERSONEEL EN KAZERNES
Beroeps
Vriiwilliaers
Kazernes

2017
67
8
2
7

4
2
90

• 52

2018
46
6
7
1
7
1
4
4
76

2019
54
13
9
8
1

6
1
92

Mt

Hy!

4
8
5
2
6
1
2
28
108

52
4
8
5
2
6
1
2
28
108

52
4
8
5
2
6
1
2
28
108

2017
136
974
47

2018
138
987
47

2019
136
993
47

Inclusief verwerkingstijd meldkamer
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2.7 Deelprogramma Bedrijfsvoering
Inleiding
De VRHM richt zich op 'Samen Sterk voor Meer Veiligheid' ten behoeve van de burgers in onze regio
en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van
productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie,
automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het
organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten.
Burgers van bij de VRHM aangesloten gemeenten verwachten dat deze rechtmatig handelt en
betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit vloeien criteria voort voor
de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid van de VRHM direct
zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van hulpdiensten en de
adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke meldkamer.

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Realisatie

Inzetten van de functionerings-

De functionerings- en

Deels

en beoordelingscyclus

beoordelingscyclus ( F&B

Personeel
Efficiënte bedrijfsvoering

Inzetten van medewerkers waar

(jaarlijks) en de schouw

cyclus) wordt in 2019

zij de grootste meerwaarde voor

(tweejaarlijks)

uitgevoerd voor alle

de organisatie realiseren

medewerkers als een
integrale cyclus, waarbij de
aanpalende instrumenten

Het optimaal bezetten van de

(POP, opleidingsbeleid,

formatie. (juiste man op de juiste

mobiliteit, 2° loopbaan en

plek)

schouw), toegepast
kunnen worden
De herziening van de
hoofdstructuur en fijnstructuur
van onze organisatie (2017) in
samenhang met overige
ontwikkelingen binnen de
organisatie uitwerken

- Opengevallen plekken
herbezetten
- Herplaatsen van niet
geplaatste medewerkers
(mobiliteit)
- Aandacht het werken
langs de
sturingsprincipes

Deels

Realisatie/toelichting op afwijking:
De F&B-cyclus is ter beschikking gesteld aan de organisatie. Aanpalende instrumenten als POP (integraal onderdeel van het
F&B gesprek), 2de loopbaan en schouw zijn in de afgelopen periode ingezet. Opleidingsbeleid en mobiliteit als een systeem
nog niet. Hiertoe moet eerst nader stilgestaan worden bij de strategische personeelsplanning (2020)

De opengevallen plekken zijn, voor zover opengesteld, herbezet. De niet geplaatste medewerkers hebben tijdelijke
werkplekken gekregen.
Aandacht voor werken langs de sturingsprincipes is opgepakt en wordt nader vormgegeven in 2020.

Het laten aansluiten van de
competenties van de

Opstarten ontwikkeltrajecten

Het ontwikkelprogramma

Ja

voor leidinggevenden is

medewerkers op de ambities van

opgestart in 2018 en loopt

de organisatie

door in 2019. Aansluitend
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vindt verdere ontw ikkeling
en borging plaats
(Medewerkers waarvan
nieuwe/andere kennis en
vaardigheden worden
gevraagd
Leidinggevenden
faciliteren in het invulling
geven aan integraal
manaqem en t).

Realisatie/toelichting op afwijking:
Het ontwikkelprogramma is uitgevoerd en liep door tot januari 2020.
Het faciliteren van de leidinggevende bij de invulling van integraal management, waaronder de aandacht voor ontwikkeling
voor hun medewerkers, is een continu proces.
Inzetten op een veilige en

Driejaarlijks uitvoeren

Het

duurzame werkomgeving

Medewerkers-onderzoek

Medewerkersonderzoek is

Nee

in 2018 voorbereid en
wordt in 2019 uitgevoerd

Realisatie/toelichting op afwijking:
Het DT heeft geconstateerd dat dit medium niet aansluit op het beoogde doel. In 2020 komt een advies over welke vorm en
inhoud aansluit op de ambities van de organisatie.
Optimale beheersing risico's

Regelmatig uitvoeren PPMO,

De resultaten van de

Fysieke test en

evaluatie in 2017 worden

Aanstellingskeuringen (AK)

verder opgepakt

Implementeren Resultaten van

Wij werken deze

de Rl&E en Schoon werken

speerpunten uit in 2019:
- Veilig werken
- Schoon werken
- Arbo organisatie

Ja

Deels

Realisatie/toelichting op afwijking:
De PPMO en de JFT zijn ingeregeld. Landelijk loopt er nog een discussie rondom de traplooptest. Deze ontwikkelingen
worden gevolgd en hiervoor zijn voorlopig passende maatregelen genomen. Binnen BHM loopt nog een discussie rondom
de consequentie bij het niet verschijnen op een JFT moment en de uitvoering van de JFT door de beroepsploegen.
Veilig werken: Het programma arbeidsveiligheid is goedgekeurd in het DT;
Schoon werken: Gedeeltelijk gereed. Dit betreft een continu proces. O.a. de herinrichting PFU-werkplaatsen en
arbeidshygiëne in Koudekerk zijn gereed;
Arbo organisatie: Gereed. De adviseur arbeidsveiligheid en preventiemedewerker is aangesteld.
Efficiënte bedrijfsvoering

Inzetten van marktconforme

Het project mobiliteit en 2°

klantgerichtheid

en actuele

loopbaanbeleid wordt in

arbeidsvoorwaarden

Deels

2019 verder
qeimplementeerd
- Het
onderhandelaarsakkoord
FLO-overgangsrecht
uitvoeren;
- Voorbereiden van de
uitvoering van
normaliseren van de
ambtenarenstatus;
- Uitvoeren
onderhandelde caoakkoord;
- Brandweerkamer voert
overleg over de 20-jarige
contracten
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Realisatie/toelichting op afw ijking:
Het project 2" loopbaan is ontkoppeld van mobiliteit. Beleidsontwikkeling, voorbereiding van de uitvoering en besluitvorming,
inclusief OR-traject, heeft plaatsgevonden in 2019. Implementatie vindt plaats vanaf januari 2020.
M.b.t. de landelijke ontwikkelingen volgen we het tempo van de voortgang daarin. Dit betekent dat er nog maar zeer beperkt
is gestart met de voorbereiding op de WNRA. We houden hierin vinger aan de pols. Overige arbeidsvoorwaardelijke thema's
zijn uitgevoerd.
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W at w illen w ij bereiken

W at gaan wij erv oor

doen
.

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Realisatie

Versterken van de externe

In 2018 staat het ontwikkelen van

Nee

communicatie

een visie op externe communicatie

(Communicatie 2.0)

op het programma. Deze visie zal

- Werving van personeel
- Nieuwe bladformule en
vormgeving nieuwsbrief
VRHM
- Ontwikkelen nieuwe
communicatiemiddelen
zoals een corporate
video
- Doorontwikkelen van
het Partnerportaal

Communicatie

resulteren in een verbeterplan voor
de externe communicatiemiddelen.

Realisatie/toelichting op afwijking:
Door veel andere vragen aan het team communicatie is de visie op externe communicatie doorgeschoven naar 2020. Wel
is sociaal mediabeleid ontwikkeld en geïmplementeerd en zijn monitoringtools ingezet, zodat alle medewerkers dagelijks
kunnen zien hoe we in het nieuws komen en communicatie dagelïks checkt en hierop, indien gewenst, reageert.
Versterken van de Interne

De organisatie communicatiever

Communicatie

maken. Team Communicatie helpt

(Communicatie 2.0)

daarbij: het zorgt ervoor dat anderen

Vergroten van de

binnen de organisatie (directie,

medewerkerstevredenheid

leidinggevenden, projectleiders)

- Advies en
ondersteuning bij de
projecten die prioriteit

-

goed worden ondersteund bij het
brengen van hun boodschap.
-

-

De overlegstructuren verbeteren

De interne communicatiemiddelen
verbeteren en nieuwe middelen

-

-

ontwikkelen
Duidelijkheid geven over wie welke

-

rol heeft in de interne communicatie:
Team Communicatie maakt sinds
2016 een veranderingsproces door:
van 'middelenfabriek' naar een team
dat op strategisch niveau meedenkt
om de organisatiedoelstellingen te
bereiken.

-

hebben in het
Korpsbeleidsplan
Ondersteuning
leidinggevenden en
projectleiders bij het
brengen van hun
boodschap (maatwerk)
Comm unicatief
leiderschap wordt een
apart thema binnen het
leiderschapsprogramma
Tools ontwikkelen om
onze leidinggevenden
communicatiever te
maken. O.a. Pilot met
pictogrammen voor
interne communicatie
Afdeling Personeel en
team Communicatie
helpen leidinggevenden
het werkoverleg met
hun medewerkers te
verbeteren
Doorontwikkelen nieuw
sociaal intranet;
Doorontwikkelen
overige interne
communicatiemiddelen
Borgen in het
leiderschapsprogramma
/onderdeel
communicatief
leiderschap
Om ervoor te zorgen
dat team Communicatie
in de gewenste rol
komt/blijft dienen alle
spelers binnen de
organisatie te weten
wat hun rol is als het
om interne
communicatie aaat

Ja

Ja

Ja

Ja

Realisatie/toelichting op afwijking:
•

•
•
•

De volgende projecten zijn ondersteund door communicatie: awarenesscampagne informatieveiligheid,
PIOFACH studiegids, huisvestingspagina, jaarverslag, VIMS, bluswatervoorziening, Regionaal Beleidsplan,
missie-visie Bedrijfsvoering, back to the future, partnerprofiel en GMK projecten
In de studiegids PIOFACH is een workshop opgenomen 'effectief communiceren'
Deze workshop is een aanzet ter verbetering van het overleg. Verdere ondersteuning is niet gevraagd
In 2019 is het sociaal internet doorontwikkeld. Ambitie is om dit in 2020 te implementeren.
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•

Ter bevordering van verduidelijking rollen zijn infographies ontwikkeld en besproken in 2019.

Informatiemanagement (IM)
Efficiënte bedrijfsvoering

Hernieuwde aanbesteding
informatiesystemen

Optimale ondersteuning
bedrijfsvoeringsprocessen

Realisatie
-

Documentmanagement- en
samenwerkingssysteem
- Personeelssysteem (start
aanbesteding)
- Facilitair management systeem (start
aanbesteding)

- Ja (ZORRO
loopt op
schema);
- Nee
-

Nee

-

Nee

- Realisatie/toelichting op afwijking:
De start met deze nieuwe aanbestedingen is nog niet gemaakt, i.v.m. langer lopende andere
aanbestedinaen (ZORRO en VIMS).
Introduceren innovatieve
werkwijzen

Vernieuwing ICTinfrastructuur

-

Overdracht/afsluiting project Digitaal
werken
- Uitvoeren Project
Informatiebeveiliging

- Ja

Binnen de hele organisatie
wordt digitaal de norm
Medewerkers worden zelf
verantwoordelijk voor
registratie, archivering,
opslag en informatieuitwisseling

Realisatie/toelichting op afwijking:
Het project Digitaal Werken bleek in de loop der tijd zo omvattend te zijn dat, na een heroverweging
van de stuurgroep, er 4 deelprojecten van zijn gemaakt om te komen tot een resultaat.
Het resultaat van het besluitvormingstraject heeft uiteindelijk in 2019 geleid tot de keuze om gefaseerd
verder te gaan met de deelprojecten, maar de consequentie van de keuze was dat het voorwerk op de
verschillende deelprojecten amper/niet herbruikbaar is of dat de aanpak anders gaat worden.

Er is dus sprake van voortschrijdend inzicht m.b.t. deelproject Brein/RCB (1 ): we zijn gestopt met het
product van Greenvalley in het jaar 2018 en hebben een heroverweging gedaan op het vervolg. In het
vervolgproject ZORRO (waarin we Squit2020 van Roxit introduceren als vervangend product) is nu
gebleken dat het ontwerp en de inrichting van het systeem volledig opnieuw moet worden gedaan.

Voor het deelproject Registreren en archiveren (2) geldt ook dat het voorwerk in het project Digitaal
werken over moet worden gedaan. Als we dit project al gaan doen dan zal dit waarschijnlijk ook in
Squit2020 worden gedaan. Voor deze bredere introductie van Squit2020 is nog minder voorwerk
gedaan dan voor deelproject 1 (Brein/RCB).

Het deelproject Digitaal Samen Verder (3) en het deelproject Intranet (4) gaan we niet afnemen van
Roxit. Hiervoor oriënteren we ons sinds dit jaar op Sharepoint. De inrichting moet ondanks het
voorwerk opnieuw gebeuren. Ook het ontwerpwerk moet opnieuw.
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-

Klantgericht werken

-

Continue verbetering
onderlinge samenhang
informatielandschap en
ondersteuning
gebruiker

Informatie moet binnen

Aansluiten bij actuele systemen en

handbereik van onze

mobiele apparatuur van gebruikers

Ja

gebruikers zijn
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Prestatieverloop
Indicator

2017

Verzuim percentage*

2018

2019

5,30% 4,95% 6,18%

Instroom*
Instroom (vrijwilligers)
Uitstroom*
Uitstroom (vrijwilligers)

4

17

26

27

59

112

1

15

26

17

60

83

2017

2018

beroeps en kantoorpersoneel

Toelichting
Het ziekteverzuim is in 2019 t.o.v. 2018 toegenomen als gevolg van de toename van het
langdurig ziekteverzuim.
De instroom en uitstroom van beroeps en kantoorpersoneel is per saldo gelijk. De toename van
de instroom vervanging van personeel dat de VRHM heeft verlaten. De oorzaak van de toename
van de uitstroom is voornamelijk onnatuurlijk verloop.
De instroom van vrijwilligers is bijna verdubbeld t.o.v. 2018 en compenseert de toename van de
uitstroom volledig.

2019

IER

Facturen en declaraties< 30 dagen betaald(%)
Toelichting

BIG-score (=Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten-score)
Toelichting
De BIG-score is in 2019 toegenomen als gevolg van de extra energie die is ingezet in het project
Informatiebeveiliging in 2018-2019.
Norm lnformatiebeveiligingsbenchmark: voor standaard op niveau 2 en niveau 4 voor kritische systemen
(persoonlijke gegevens, commercieel vertrouwelijke gegevens, zoals inkoop)
2018 betreft een indicatie. In april 2019 wordt een nieuwe score berekend.

Leeftijdsopbouw personeel 2019
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

■

15-24

25-34

35-44

45-54

I

55-64

65+
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3 Programma Meldkamer Brandweer Hollands Midden (MBHM)

3.1 Algemeen
Ontwikkelingen 2019
Wijzigingswet meldkamers
2019 heeft geheel in het teken gestaan van de voorbereidingen op de Wijzigingswet meldkamers. De
beoogde ingangsdatum van de wet was 1 januari 2020, maar lopende het jaar werd de behandeling
van de wet in de Tweede Kamer steeds verder naar achteren geschoven. Uiteindelijk is het
wetsvoorstel in 2019 niet in de Tweede Kamer behandeld.
In deze wet wordt geregeld dat het beheer van de meldkamers niet meer door de meldkamers zelf
wordt uitgevoerd, maar door de LMS, de Landelijke Meld kamersamenwerking. De minister van Justitie
en Veiligheid heeft alle partijen per brief geïnformeerd dat de verantwoordelijkheid voor het beheer
van de meldkamers al per 1 januari 2020 wordt belegd bij de LMS, ondanks dat de behandeling van
de wet nog aanstaande is. Via de Rijksbegroting waren ook de geoormerkte geldstromen al
omgebogen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Onderdeel van de overgang van het beheer is de overgang van het personeel dat deze
beheerwerkzaamheden uitvoert, naar de LMS. De overgang van geld, goederen en medewerkers is
zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Het bijbehorende overdrachtsdossier is door alle betrokken
besturen en de LMS getekend.
De komende jaren werkt de LMS in een zogenaamde bouwplaats aan het optimaliseren van het
beheer, tot een betrouwbare ondersteuning voor de meldkamers.
De Wijzigingswet en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling zullen naar verwachting in de eerste
helft van 2020 door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De veiligheidsregio's worden
betrokken bij het opstellen van de ministeriële regeling ten behoeve van het beheer. Deze regeling
wordt voorafgaand aan de besluitvorming door beide Kamers voorgelegd aan het Veiligheidsberaad.
De operationele en tactische afstemming is geborgd door deelriame van vertegenwoordigers van de
LMS aan het managementteam en de ambtelijke stuurgroep van de GMK Den Haag. De bestuurlijke
afstemming inzake het beheer is onderdeel van de ministeriële regeling. Het gezag blijft ongewijzigd.
Jaarwisseling 2020
De jaarwisseling was zoals ieder jaar een drukke nacht met veel meldingen, maar is zonder ernstige
problemen verlopen. De wisseling was terdege voorbereid en de samenwerking tussen alle betrokken
partijen was goed. De techniek heeft goed gefunctioneerd.
Het nieuwe jaar begon met een GRIP 2 door een grote brand in Zoetermeer.
Implementatie Vernieuwing C2000 (IVG)
Met IVC wordt het programma aangeduid dat zich bezighoudt met de voorbereiding op en de
daadwerkelijke migratie naar het nieuwe C2000 netwerk. C2000 is het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het einde van de technische levensduur van
de hard- en software van het oude systeem kwam in zicht. Om ook in de toekomst een stabiel en
betrouwbaar netwerk te kunnen garanderen, hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en de
hulpdiensten het communicatienetwerk C2000 vernieuwd. In de nacht van 27 op 28 januari 2020 is de
migratie van het oude naar het nieuwe communicatienetwerk C2000 succesvol verlopen.
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Technische voorzieningen in de GMK Den Haag

De techniek in de GMK Den Haag werkt naar behoren. Zoals bij alle technische voorzieningen is er af
en toe sprake van storingen. De storingen in de GMK die het afgelopen half jaar hebben
plaatsgevonden waren wel lastig voor de centralisten, maar hebben voor melders geen
belemmeringen opgeleverd. Met ingang van 2020 is het beheer van de techniek in handen van de
LMS. De LMS is al langer actief met het beheer van de landelijke systemen, dus dit is geen nieuwe
situatie.
Een voor de centralisten vervelende storing was die van het GIS (Geografisch Informatiesysteem),
waardoor de locaties van voertuigen niet of niet juist werden weergegeven. De storing was
veroorzaakt door een systeemupdate en het heeft enkele weken geduurd voordat GIS weer helemaal
goed functioneerde.
De CaCo in de GMK Den Haag
De samenwerking van de betrokken disciplines in de GMK Den Haag vindt plaats op verschillende
vlakken. Bij opschalingen in crisissituaties heeft de calamiteitencoördinator (CaCo) een belangrijke rol.
De CaCo monitort voor alle partijen het veiligheidsbeeld en verzorgt de coördinatie op de
samenwerkende disciplines bij grotere en complexere incidenten. De CaCo verdient daarom een
stevige positie in de meldkamer.
De organisatie van de CaCo kent in het land verschillende varianten van werkgeverschap en
inrichting. Op basis van een rapport van het IFV, waarin staat beschreven dat de verantwoordelijkheid
voor inrichting en financiering van de CaCo ligt bij de veiligheidsregio, zien we dat de organisatie in
het hele land verschuift richting de veiligheidsregio's, voor zover dat nog niet het geval was. De
nationale politie onderschrijft dit standpunt.
De GMK Den Haag vindt de rol van de CaCo bij uitstek een voorbeeld voor het gezamenlijk optrekken
in organisatie. Dat betekent dat de eenheid Den Haag van de nationale politie de komende drie jaar
nog (financiële) steun geeft aan de samenwerking op dit onderwerp. In 2022 moeten de disciplines in
de GMK Den Haag met elkaar nieuwe afspraken maken over de invulling van deze rol en het aandeel
van de betrokken partijen.
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3.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2019
Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij ervoor
doen

Maatschappelijk
effect

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Realisatie
Ja

i

Directe toegang

Het bestuur van VRHM

De MBHM heeft een

Het uitoefenen van de

tot hulp van de

heeft de beschikking over

faciliterende en

hulpdiensten

een gemeenschappelijke

informerende taak aan de

meldkamer die is ingesteld

besturen in de

en in stand wordt

veiligheidsregio

kernfuncties:
- Intake
- Regie
- Informatievoorziening
- Opschaling
- Ontvangen,
registreren en
beoordelen van alle
acute hulpvragen
voor brandweer,
geneeskundige
hulpverlening,
ambulancevervoer
en politie
- Het bieden van een
adequaat
hulpaanbod, en het
begeleiden en
coördineren van de
hulpdiensten

gehouden ten behoeve

De RAV zorgt voor het in

van de brandweertaak, de

stand houden van de

geneeskundige

meldkamer voor

hulpverlening, het

ambulancezora

ambulancevervoer en de

De korpschef van de

politietaak

Nationale Politie zorgt
voor het in stand houden
van de meldkamer voor
politie

Faciliteren niet-

Ontvangen en

spoedeisende

registreren van het

ambulancezorg

zogenaamde 'besteld

Ja

Ja

vervoer
Realisatie/toelichting op afwijking:

Goed en snel

Heroriëntatie vorming

Samenvoegen regionale

Van 25 tot 10

contact met de

landelijke

meldkamers

meld kamerlocaties

meldkamer

meldkamerorganisatie

Deels

(minimaal tussenbeeld

(LMO)

2020) komen.
Ontwikkelen

Gericht op het landelijk

multidisciplinaire

ontwikkelen van de

samenwerking

multidisciplinaire

N.v.t.

samenwerking en
taakuitvoering voor de
meldkamer van de
toekomst aangaande:
- Multi-intake
- Landelijke
functionaliteit
- Multidisciplinaire
opschaling
De burger wordt in het

Bepalen van de optimale

Het adviesrapport over

eerste contact met de

reikwijdte van de

de pilot MDI is eind 1°

meldkamer zo goed en

multidisciplinaire intake

kwartaal 2017

snel mogelijk geholpen

N.v.t.

aangeboden aan de
disciplines en
besproken in
Stuurgroep en
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Regiegroep. Een
besluit nemen over
vervolgstapp en
Vernieuwing netw erk

Implementatie van het

C2000

nieuwe netw erk

Deels

Realisatie/toelichting op afwijking:
In verband met ontwikkelingen na het opstellen van de programmabegroting 2019 zijn een aantal van de opgenomen doelen
door de lijd achterhaald.
Implementatie van het nieuwe netwerk heeft in 2020 plaatsgevonden.

Prestatieverloop en ken etallen 2019
Intake totaal
Intake politie totaal
Intake brandweer totaal
Intake MKA/ RAV totaal

2018 Verdeling in 2018
638.949
100%
348.602
55%
73.778
12%
34%
216.569

2019 verdeling in 2019
645.344
100%
352.493
55%
73.585
11%
34%
219.266

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

330.804
193.498
20.991
116.315

330.937
191.088
21.061
118.788

100%
58%
6%
35%

2018
gem. opnametijd politie
gem. opnametijd brandweer
gem. opnametijd MKA
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand
% overloop politie
% overloop brandweer
% overloop MKA
O.b.v. ongewogen gemiddelde per maand

8,4

9,9
9,8

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

100%
58%
6%
36%

2019
8,4 in seconden
9,9 in seconden
10,6 in seconden
3,6
10,1
3,1

In de tabel is het totaal opgenomen van alle spoedtelefonie binnen de GMK Den Haag van de veiligheidsregio's Haaglanden en
Hollands Midden (Politie, Brandweer, MKA/RAV). Onder spoed wordt verstaan: alle doorverbonden 112-telefonie (mobiel +
vast), respons op burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van professionele partners zoals huisartsen,
particuliere alarmcentrales en openbaarvervoerbedrijven.
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3.3 Lasten en baten
De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde 'gekorte
herijkte' beheersbegroting. De facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt
hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). Het verschil wordt jaarlijks
gedekt door een onttrekking aan de Reserve GMK.
Het negatieve resultaat in de jaarrekening van 2019 wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven.
Program mabegroting 2019

Lasten en baten MBHM
(x

€1.000)

Taakveld

Primair

wijziging

Realisatie 2019

Verschil
Saldo

Saldo

1.527.646

1.527.646

-7.819

1.527.646

1.527.646

-7.819

Saldo

Lasten

1.519.827
1.519.827

Baten

Product Alarmering
Uitvoering convenant

1.1

Subtotaal Lasten

1.519.827
1.519.827

-

Dekkingsbronnen:
Gem. bijdragen

1.1

-1.370.897

-1.370.897

Rijksbijdrage (BDUR)

1.1

-31.000

-31.000

-1.370.897
-31.000

-1.370.897
-31.000

-1.401.897

-1.401.897

-1.401.897

Subtotaal Baten

Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Venn oats cha psbel asti ng
Resultaat na belasting

-1.401.897

-

117.930

-

-117.930

117.930

1.527.646

-1.401.897

125.749

-117.930

-117.930

-117.930

-7.819

-

-

-

1.527.646

-1.519.827

7.819

-7.819

-

-

-

1.527.646

-1.519.827

7.819

-7.819

0.9
0.11
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4 Programma Oranje Kolom

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

4.2 Wijze van realisatie van de beleidsvoornemens in 2019

Realisatie

Realistische

Deze

Een (sub)regionale

Uitvoeren jaarlijks

hulpverlening bij

hulpverlening is

hulpverleningsorga

werkplan Bevolkingszorg

rampen en crises voor

informatie

nisatie die

plus het opstellen en

niet- of verminderd

gestuurd, risico-

opgeleid, geoefend

uitvoeren van het

zelfredzamen die

en

en ervaren is om

programma

aansluit bij het

omgevingsgeric

de

bevolkingszorg 2020-2023

verwachtingspatroon

ht

bevolkingszorgpro

Afronding peerreviews en

cessen

monitoren prestatiekader

van de samenleving

communicatie,

Bevolkingszorg en het

publieke zorg,

ontwikkelen van een

ondersteuning,

nieuwe wijze van meten en

omgevingszorg en

monitoren.

nafase zo efficiënt

Jaarlijks opleidings- en

en effectief

oefenprogramma voor

mogelijk uit te

bevolkingszorgfunctionaris

voeren

sen
Actualiserin Planvormin
Certificering van

Deels

Deels

Ja

Ja
Ja

bevolkingszorgfunctionaris
sen (vakbekwaamheid
ver roten
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Verstrekken

Ja

piketvergoedingen
- Sectie Bevolkingszorg
- Inform atiem ana ger BT
- Informatiecoördinator
TBZ

Crisiscommunicatie
Onderhoud OOV-Alert
- Onderhoud Crisisapp
- Landelijke afdracht
Vakbekwaamheid
- Samenwerking en het
onderhouden van
contacten met MOV-ers
-

-

Ja

Realisatie/toelichting op afwijking:
Werkplan 2019: het werkplan is grotendeels uitgevoerd, muv:
- Thema weerbaarheid: nog verder uitwerken. Dit thema is landelijk door het
veiligheidsberaad opgepakt, echter nog onvoldoende uitgewerkt om in ons beleid in te
passen.
- Overzichten tbv gemeentesecretarissen kosten nog veel handwerk en de overzichten van
deelname aan OTO zijn niet up-to-date, daar er nog steeds geen werkbaar model is voor
registratie binnen de VRHM.
- Het voorwaarts roterend plannen van OTO zal pas in 2020 worden opgepakt.
- Aanpassen crisis-app zal door de bouwer van de app pas in 2020 geschieden.
- Inzicht van BGC in eigen hoofdprocessen wordt in 2020 opgepakt met de lean-methode
Programma Bevolkingszorg 2020-2023: er zal geen apart programma Bevolkingszorg worden
opgesteld, het programma voor deze periode is geïntegreerd in het Regionaal beleidsplan,
hoofdstuk Bevolkingszorg.
Peerreview: de peerreview is afgerond en er is een eindrapportage opgeleverd. Een nieuwe
wijze van meten zal in 2020 worden ontwikkeld en is onderdeel van het jaarplan 2020 voor
Bevolkingszorg.
Crisiscommunicatie

.

·'"

Tijdige en adequate

De

De

Uitvoeren jaarlijks

overheidscommunicati

burgemeester

crisiscommunicatie

werkplan van de regionale

e bij van rampen of

wordt

-organisatie is

crises dragen bij aan

ondersteund

opgeleid, en

werkgroep risico- en

Crisiscommunicatie'

de zelfredzaamheid in

door een 24/7

geoefend om de

Opstellen van een nieuw

de samenleving en

operationele

crisiscommunicatie

plan van aanpak voor

kunnen

regionale

efficiënt en

crisiscommunicatie in het

maatschappelijke

crisiscommunic

effectief uit te

eerste uur.

onrust doen

atie-organisatie.

(doen) voeren door

Afstemming met afdeling

de burgemeester.

risico- en crisisbeheersing

beperken.

Ja

Ja

>------------+-----------Ja

over overdracht van taken
en samenwerking
aangaande risico- en
crisiscommunicatie.

Realisatie/toelichting op afwijking:
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4.3 Lasten en baten

Uitvoering programma

1.1

Subtotaal Lasten

579.990

579.990

586.594

586.594

-6.604

579.990

579.990

586.594

586.594

-6.604

10

Dekkingsbronnen:
Gem. bijdragen

1.1

-593.990

-593.990

-594.000

-594.000

Rijksbijdrage (BDUR)
Ov. Baten -primair

1.1
1.1

-66.000

-66.000

-66.000

-66.000

-28.776

-28.776

28.776

-659.990

-659.990

-688.776

-688.776

28.786

-80.000

-80.000

586.594

-688.776

-102.183

22.183

-80.000

-80.000

586.594

688.776

-102.183

22.183

-80.000

-80.000

586.594

688.776

-102.183

22.183

Subtotaal Baten

Voor bestemming

Mutatie reserves

0.10

Na bestemming

Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting

0.9
0.11

De realisatie van het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2019
gebleven.

Kerngegevens
Formatie 2019

Fte

Coördinerend Functionaris

0,44

Beleidsmedewerker

2,39

Ondersteunend medewerker

0,72

I
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5 Overzicht Overhead

5.1 Algemeen
Overhead bestaat uit alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies,
ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten
bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire
proces. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten
van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:
-

Financiën, toezicht en controle organisatie
Personeel en Organisatie
Inkoop (incl. aanbesteding en contractman.)
Interne en externe communicatie
Juridische zaken
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
Informatievoorz. en automatisering PIOFACH
Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
Documentaire informatievoorziening (DIV)
Managementondersteuning primair proces

Prestatieverloop en kerngegevens
De totale overheadkosten 2019 bedragen€ 12,4 mln. zijn€ 1, 1 mln. hoger dan begroot. De
voornaamste oorzaak is de toename van de overheadkosten van het onderdeel 'leidinggevenden
primair proces' met€ 0,6 mln. Deze stijging binnen de kosten voor 'leidinggevenden primair proces'
hangt samen met de gewijzigde functie van 'Ploegchef-vrijwillig'. De 'Ploegchef-vrijwillig' heeft nu ook
P(ersoneel)-verantwoordelijkheid en het gevolg is dat deze salariskosten tot Overhead worden
gerekend. Dit was in de begroting 2019 niet verwerkt.
Daarnaast zijn er vanwege de reorganisatie van 2018 verschillen ontstaan binnen de diverse
organisatieonderdelen. Deze verschillen zijn niet in de begroting 2019 aangepast.
Overhead naar arganisatieonderdee/ (x € 1.000}

Begroting 2019

Financiën, Toezicht en Controle
Personeel en organisatie

Realisatie 2019

673

959

3.494

3.205

Inkoop, aanbesteding, contractman.

266

265

Interne en externe communicatie

336

442

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

200

381

Informatievoorziening en automatisering

2.063

2.370

Facilitaire zaken en Huisvesting

1.409

1.267

Documentaire informatievoorziening
Leidinggevenden primair proces en MO
Totaal Overhead
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145

2.766

3.397

11.376

12.431
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Ov erhead als % totale begroting VRHM
23.0
22,5
22,0

se
21.5

I

21.0
20.5
2017

Overhead
(x€1 mln.)

2018

2019

2017

2018

2019
0,21

Huisvesting

0,36

0,18

Salarissen

7,77

7,09

8,05

Overige P-kosten

1,52

2,64

2,23

ICT

1, 19

1, 17

1,52

Overig overhead

0,98

0,52

0,42

11,82

11,60

12,43

Totaal

De totale Overheadkosten zijn ten opzichte van 2018 met€ 0,8 mln. toegenomen tot€ 12,43 mln. De
voornaamste oorzaak is de toename binnen de categorie Salarissen. Deze stijging hangt samen met
de gewijzigde functie van 'Ploegchef-vrijwillig'. De 'Ploegchef-vrijwillig' heeft nu ook P(ersoneel)
verantwoordelijkheid en het gevolg is dat deze salariskosten in 2019 tot Overhead worden gerekend.
Daarnaast zijn de salarissen toegenomen als gevolg van de nieuwe CAO per 1-1-2019: CAO-stijging
per 1 oktober 2019 van 3,25% en de eenmalige uitkering van € 750.
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten
van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de
uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële
kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie.
Apparaatskosten

2017

2018

2019

Huisvesting (kant.)

0,36

0, 18

0,21

Huisvesting (prim.)

6,38

6,60

6,04

Subtotaal

6,73

6,78

6,24

23,41

23,95

24,35

7,77

7,09

8,06

31,17

31,04

32,41

Ov.P-kosten

1,52

2,64

2,44

ICT (overh.)

1,19

1, 17

1,52

Ov. overhead

0,98

0,52

0,43

(x€1 mln.)

Salarissen (prim.)
Salarissen (overh.)
Subtotaal

Subtotaal
Totaal

3,69

4,33

4,40

41,60

42,16

43,05
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De totale apparaatskosten bedragen in 2019 € 43,05 mln. en zijn met€ 0,89 mln. toegenomen ten
opzichte van 2018. De oorzaak is de toename van de salarislasten met€ 1,37 mln. als gevolg van de
nieuwe CAO en de gewijzigde functie van 'Ploegchef-vrijwillig'. De huisvestingskosten zijn met€ 0,54
mln. gedaald tot€ 6,24 mln.

De beperkte toename van de kosten per inwoner wordt veroorzaakt door de toename van de
apparaatskosten (+ 2,1%). Het inwoneraantal is eveneens toegenomen (+0,9%).

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

2017

2018

2019

ERAIEIEEERa

E;

IREEIEEEA
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6 Paragrafen

6.1

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV)
6.1.1 Algemeen
Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:
• De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt
of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
• AIie risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen
zijn in relatie tot de financiële positie.
De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
• Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
• Een inventarisatie van de risico's.
• Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's.
In de afgelopen jaren heeft de VRHM in het jaarbericht en in de begroting een gelijkluidende paragraaf
opgenomen omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de
paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld:
• De risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich
voordoen.
• Het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico's van
materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
Het Regionaal Beleidsplan van de VRHM en het huidige Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands
Midden lopen tot en met 2019. Inmiddels is een nieuw Regionaal Beleidsplan 2020-2023 opgesteld en
op basis van dit beleidsplan zal een nieuwe risico-inventarisatie worden opgesteld. Het is voor 2019
weinig zinvol om een nieuwe risico-inventarisatie te houden. De voor 2018 geldende risicoinventarisatie zal ook voor 2019 gelden.
CORONA
Het weerstandsvermogen is berekend naar de situatie op balansdatum. De uitbraak van COVID-19
(Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt
tot ongekende omstandigheden en dit kan een effect hebben om de inschatting van de risico's die op
de VRHM van toepassing zijn, waardoor de hieronder genoemde risico-inschatting niet meer actueel
is. Gezien de onzekerheid van de risico's en omvang is de impact hiervan op het
weerstandsvermogen lastig te kwantificeren (zie ook de 'Gebeurtenissen na balansdatum' op biz. 76).
6.1.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen
zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan worden
uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de
geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's. De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de
organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. Deze middelen bestaan uit de
algemene reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves en ook uit de nog niet ingevulde
begrotingsruimte en de post onvoorzien.
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De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen
de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene
reserve van de VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar
voor het afdekken van de financiële consequenties van risico's.
Ultimo 2019 bedraagt het saldo van de algemene reserve (voor resultaatbestemming 2019)
€ 1.455.000. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de
bestemming en het verloop in de Nota reserves 2017-2018 zijn aangegeven. De Nota reserves 20172018 is met 1 jaar verlengd en geldt ook voor 2019. Het beleid van de VRHM is er op gericht te
werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten
waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is daarom geen 'vrij besteedbare ruimte'
opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden.
6.1.3 Inventarisatie risico's
In onderstaande overzicht zijn de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening
van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's uit 2016 zijn ook voor 2019 als vigerend en
actueel beoordeeld.
Kans en effect

Risico
Opde
Kans I 50,00% middellange
termijn
onvoldoende
gekwalificeerde
mensen op
€ 750.000
functies.
Financiële
Kans [ 10,00% gevolgen
incidenten
€ 1.000.000
Toetreding
Kans I 10,00% marktpartijen

Gevolgen
Als gevolg van de herziening van het organisatieplan met als eis dat
minimale kwaliteiten aanwezig moeten zijn en het feit dat het Bestuur
de ambitie heeft om de organisatie door te ontwikkelen naar een
netwerkorganisatie, is het risico aanwezig dat niet op alle
formatieplaatsen voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is.
Dit moet dan worden ingehuurd, c.q. personeel dat niet voldoet aan
de minimale kwaliteitseisen wordt boven formatief geplaatst.
Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld
verliezen die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en
aanzienlijke aard.

Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld
privatisering van de bouwplantoetsing) treden marktpartijen toe op
het gebied van werkzaamheden die eerder (wettelijk) door de
brandweer werden verricht. Als er geen mogelijkheid is dat 'de mens
het werk volgt' bestaat het risico van boventalligheid c.q. boven
€ 1.000.000
formativiteit.
Verwerving van Het functioneren van specifieke bedrijfsmiddelen in de praktijk is in
Kans I 50,00% niet-functionele de inkoopfase soms moeilijk in te schatten, waardoor eerder op
bed rijf sm iddelen bedrijfsmiddelen moet worden afgeschreven.
€ 250.000
Geen of dubbel De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van
Kans I 10,00% onderhoud aan
materiaal en materieel in extreme situaties en omstandigheden kan
leiden tot aanpassing van onderhoudsconcepten die extra kosten
installaties
met zich meebrengen.
Beheersmaatregelen: Inventarisatie van installaties, demarcaties en
contracten en het analyseren van de verbanden hierin.
€ 100.000

In totaal zijn 133 risico's in beeld gebracht. Op basis van deze 133 risico's is een risicosimulatie
uitgevoerd. Uit het resultaat van de uitgevoerde risicosimulatie (Monte-Carlosimulatie) volgt dat het
voor 90% (norm NARIS) zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van
€ 917.322 (benodigde weerstandscapaciteit).
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6.1.4 Beleid over weerstandscapaciteit en risico's

Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico's zo veel
mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico
(opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto
verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het overdragen van het risico
(bijvoorbeeld door te verzekeren). De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor
aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen, bedrijfsinventarissen en materieel. De
VRHM voldoet hiervoor premie en kent per schade een beperkt eigen risico.
Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden
het risico te accepteren. Als dat risico zich dan voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. Daar
waar de VRHM een risico heeft verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond
het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en bij een derde, een
verzekeringsmaatschappij, belegd.
6.1.5 Beoordeling verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie
Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen
De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM
te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 51
gemeenschappelijke regeling VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd 100%.
Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en acht het vanuit normale
bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de
deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.
Daarom kiest zij ervoor zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn
om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

6.1.6 Financiële kengetallen

Totaal capaciteit

1,46

Risico's

pp

:ttorisico'sQ,920,920,92

Netto Schuldquote

39%

30%

24%

Netto Schuldquote (gecorrigeerd)

39%

30%

24%

Solvabiliteitsratio

19%

16%

15%

-0,9%

-0,7%

1,4%

Structurele exploitatieruimte
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Netto Schuldquote

Rati o Weerstandsv ermo gen

p0

-

1

-

t

L"

g

2017

2013

2019

2019

Structurele exploitatieruimte

Solvabiliteitsratio

•

2015

2017

b.
id

10

2017

2018

2019

2017

2018

2013

Het weerstandsvermogen (voor resultaatsbestemming) is toegenomen van 1 tot 1,58. Hierdoor is de
VRHM {theoretisch) in staat om de financiële consequenties van de geïdentificeerde risico's zelf op te
vangen. De netto risico's zijn gelijk gebleven en de algemene reserve is per saldo toegenomen met
€ 538.000: enerzijds de onttrekking van € 199.000 in 2019 naar aanleiding van de
resultaatbestemming 2018 en anderzijds de toevoeging als gevolg van het foutherstel (zie toelichting
pagina 65) in 2019 van€ 736.617. Op basis van onderstaande normtabel bevindt het
weerstandsvermogen van de VRHM zich in categorie 'B' en kwalificeert zich hiermee als 'ruim
voldoende'.
In het Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2019 ligt een besluit voor ter vaststelling door het Algemeen
Bestuur om de correctie a.g.v. foutherstel 2018 {FLO) te doteren aan een nieuw te vormen
Bestemmingsreserve FLO Gouda. Tezamen met het besluit om het 'regulier' rekeningresultaat 2019
ad€ 202.600 toe te voegen aan de Algemene Reserve bedraagt de Algemene Reserve daarmee (na
resultaatbestemming dus)€ 937.200 met een Ratio Weerstandsvermogen van 1,02. Op basis van
onderstaande normtabel bevindt het weerstandsvermogen van de VRHM zich na
resultaatsbestemming in categorie 'C'en kwalificeert zich hiermee als 'voldoende'.

A
B

> 2.0
1.4-2.0
1.0-1.4

C
D
E

0.8-1.0
0.6-0.8

F

<0.6

Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de VRHM ten opzichte van de
eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
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exploitatie. De netto schuldquote daalt van 30% lot 24% en is hiermee verbeterd. De oorzaken van de
afname zijn voornamelijk een toename van de bezittingen en de toename van de baten.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de VRHM aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. De solvabiliteitsratio is, als gevolg van een afname van het eigen vermogen en een lichte
toename van de passiva (vaste schulden), licht gedaald van 16% tot 15%. Het eigen vermogen is
voornamelijk gedaald door de afname van de bestemmingsreserves.
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele
baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt 1,4% en
laat een positieve ontwikkeling zien. De oorzaak is voornamelijk de toename van de structurele baten.

6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)
De financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het
volgende voor:
- Tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarig onderhoudsplan voor het (de)
bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van de jaarlijkse
storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
Bij de begroting en de jaarstukken doet het Bestuur verslag over de voortgang van het geplande
onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, als de actualisering van het meerjarig onderhoudsplan
daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan.
De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water eh groen.
In de sfeer van gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud
van kapitaalgoederen.
6.2.1 Onroerend goed
Object
Brandweerkazernes
Loods
Crisisruimte RBT
Crisisruimte ROT
GMK, kantoorpand
Parkeerterrein
Kantoorgebouw
ROB

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

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

Leiden, Rooseveltstraat 4a
Eind 2019 is de VRHM volledig eigenaar geworden van een gedeelte van het pand aan de
Rooseveltstraat 4a in Leiden, het onderdeel van de GMK (voorheen Gemeenschappelijke
Meldkamer). Het aangrenzende parkeerterrein was al volledig eigendom van de VRHM. In het pand
zijn ook twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren.

Nieuwbouw Leiden, Schipholweg 130
De start van de nieuwbouw heeft vertraging opgeleverd als gevolg van beroepsprocedures tegen de
nieuwbouw van de kazerne Leiden-Noord. Inmiddels zijn deze beroepsprocedures ingetrokken en is
de start van de nieuwbouw gepland in Q2 2020.
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Nieuwbouw kazerne Bodegraven

Eind september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestemmingsplanwijziging voor de
kazerne Bodegraven. Er moet in de omgeving van de nieuwe kazerne watercompensatie worden
gerealiseerd. Dit verzorgt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
De uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot in Nederland heeft er echter toe geleid dat
het verstrekken van de omgevingsvergunning vertraging heeft opgeleverd. De Omgevingsdienst
Midden Holland (ODMH) moest uiterlijk 25 november 2019 aangeven of er eventuele aanvullende
berekeningen opgesteld diende te worden.
De bezwaren zijn inmiddels ingetrokken en naar verwachting wordt op korte termijn (in Q1 2020) de
Omgevingsvergunning afgegeven en kan de bouw van de nieuwe kazerne starten.
Renovatie en uitbreiding kazerne Leimuiden
In december 2017 is door het Bestuur een krediet van€ 375.000 toegekend om de kazerne in
Leimuiden aan te passen. Met deze uitbreiding wordt een gedeelte achterstallig onderhoud
uitgevoerd. Ook wordt het aantal m2 uitgebreid zodat er voldoende ruimte is en de locatie voldoet aan
de vastgestelde VRHM-norm voor multifunctionele ruimte, kantoorruimte en veiligheid. De
voorbereiding voor de verkoop van de gemeente naar de VRHM en de verbouwing/uitbereiding vond
in 2019 plaats.
Waddinxveen, ROB
Bij de brandweerkazerne in Waddinxveen is in 2016 een nieuw Regionaal Oefencentrum Brandweer
(ROB) met stookgebouw gevestigd. Hierdoor vinden realistische oefeningen in eigen beheer plaats en
hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van externe partijen.
Het ROB is in 2019 gerenoveerd en aangepast aan de oefenbehoefte van de afdeling
Vakbekwaamheid en de Operationele Dienst. De oefenobjecten zijn opgeknapt en aangepast, het
terrein is geheel verhard en diverse installaties zijn gecontroleerd en verbeterd. Met de renovatie zijn
alle restpunten uit de Rl&E gelijk uitgevoerd. Hiermee voldoet dit oefencentrum aan alle vigerende
eisen.
Het IFV heeft dit oefencentrum gecertificeerd als examenlocatie. De voertuigen op dit oefencentrum
zijn aangepast aan de oefenbehoefte op het ROB en daarbuiten. In het verslagjaar is het mogelijk
geweest om na de renovatie buurregio's op ons oefencentrum te laten oefenen.

Duurzaamheid
In het Klimaatakkoord (2010) is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn
verminderd. De VRHM investeert extra met energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen,
warmtepompen, met name bij de nieuwbouw en verbouw van brandweerkazernes. Het streven is om
energieneutraal (ENG) te bouwen wat verder gaat dan bijna energieneutraal (BENG), maar ook te
bouwen zonder afhankelijk te zijn van aardgas. Daarnaast zijn de eerste laadpalen voor elektrisch
rijden geplaatst.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de door Facility2 uitgevoerde schouw. Hierbij is voor
de komende 20 jaar aangegeven welke werkzaamheden per jaar per eigendomskazerne uitgevoerd
moeten worden en een inschatting van de kosten. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan de voorziening
gedoteerd om, uitgaande van de stand van de voorziening per 31-12-2018, alle voorziene
werkzaamheden aan de eigendomskazernes uit te kunnen voeren.
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Voor 2019 was voorzien dat een aantal activiteiten zou plaatsvinden. Op basis van voortschrijdend
inzicht is echter in 2019 gebleken dat niet alle (bij de schouw) voorziene activiteiten in 2019
noodzakelijk waren. De activiteiten die voor 2019 wel waren voorzien maar niet zijn uitgevoerd,
worden doorgeschoven. Periodiek zal worden nagegaan of de noodzaak bestaat tot het uitvoeren van
de werkzaamheden.
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Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen
Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014 onderhoudsplannen vastgesteld. Het grootste
gedeelte van het onderhoud op mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud} voeren de gebruikers
zelf in de kazernes uit.
Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel optimaal in te zetten, worden het onderhoud aan
ademlucht, de reiniging van bluspakken, slangen en klein onderhoud aan de kazernes en voertuigen
door deze collega's uitgevoerd. Met ingang van januari 2019 is het onderhoudsprogramma "Bumper
tot Bumper" ingevoerd. Dit behelst het onderhoud en controle aan de bepakking van alle
tankautospuiten. Werkplaatsen zijn hiervoor voldoende geoutilleerd en voldoen aan de vigerende
veiligheidseisen. De werkzaamheden binnen dit programma zijn in het verslagjaar uitgebreid.
Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel voor onderhoud altijd fluctueert, hebben we ook
facilitair personeel dat zich bezig houdt met onderhoud op de PFU-locaties en spoedeisend technisch
onderhoud op locaties. Op een tweetal kazernes is een strategische voorraad ten behoeve van
extreme weersomstandigheden voorhanden.
Om het onderhoud en controle van alle brandweerslangen mogelijk te maken, is in 2019 een
slangenwerkplaats in Alphen aan den Rijn ingericht. Hiertoe is een slangen was- en controlemachine
aangekocht en geïnstalleerd.
Het werk in deze werkplaats wordt volledig door 24-uurs personeel gedaan.

6.2.2 Mobiliteit

A. Vervanging redvoertuigen
In 2018 is het officiële startsein gegeven voor de vervanging van redvoertuigen. De publicatie voor de
Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden.
B. Tussentijdse vervanging van 2 tankautospuiten en 1 autoladder voor de beroepsdienst
Vanwege de technische staat van enkele bestaande voertuigen, kon de geplande aanbesteding en
levering van tankautospuiten en redvoertuigen niet worden afgewacht.
Van de VRH konden we twee tankautospuiten overnemen, die in eigen beheer zijn aangepast. Deze
voertuigen zijn inmiddels operationeel in Alphen aan den Rijn. Hiermee kan de tijd tot levering van
nieuwe tankautospuiten worden overbrugd. Evenzo is een autoladder van Gouda vervangen door een
voertuig van de VR-RR. Ook dit voertuig is aangepast en operationeel.

C. Nieuwe werkvoertuigen voor Vakbekwaamheid en Beheer&Onderhoud
Met de bestelling van 12 werkvoertuigen is de reguliere vervanging sinds 2018 van het wagenpark
vervolgd. De in 2019 bestelde voertuigen worden uitgevoerd in een zogeheten secundaire striping: ze
zijn brandweerrood met herkenbare strepen, maar niet uitgevoerd met zwaailicht en sirene. Dat is
voor deze werkvoertuigen ook niet nodig.
Financieel
Onderhoudslasten (x€1.000)
Gebouwen
Vervoermiddelen
Persoonlijke functionele uitrusting
Totaal

2017

2018

625

746

618

1.189

1.367

1.388

233

250

191

2.048

2.363

2.197

2019
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6.3 Paragraaffinanciering (artikel 13 BBV)
6.3.1 Risicobeheer van de financieringsportefeuille
Het risicobeheer is opgenomen onder de treasury functie. De doelstelling van de treasury functie is als
volgt geformuleerd:
• Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitenrisico's en
kredietrisico's.
• Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie.
• Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.
Het Treasury statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de
voorwaarden:
• Gelden worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën in verband met de
heersende Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
• Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee
of meerdere financiële instellingen.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.
• De VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe
investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag
aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de
aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische
levensduur van die activa.
• Het enkel voor beleggingsdoeleinden kopen van aandelen is in de verordening
uitgesloten, behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van
de publieke taak. Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van
het DB. De VRHM is te typeren als een geld vragende instelling en treedt niet als partij op
om eventueel tijdelijk overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.
De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden vermelde
normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Binnen de taken van der VRHM is
geen sprake van grondexploitatie.

6.3.2 Kasgeldlimiet
De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeenschappelijke regeling
gelimiteerd op 8,2% van het begrotingstotaal. Een GR mag twee kwartalen achter elkaar deze limiet
overschrijden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in 2019 weergegeven:
Kasgeldlimiet
(bedragen x € 1.000)
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal

1
2
3
4

Gemiddeld netto
Ruimte of
vlottende schuld Kasgeldlimiet Overschrijding
-3.527
-17.304
-9.167
-668

4.627
4.627
4.627
4.627
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In heel 2019 was er sprake van een vordering en daardoor geen sprake van een overschrijding van
het kasgeldlimiet.
De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder vooraf geïnformeerd moet worden als de
kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden.

6.3.3 Renterisiconorm
Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de renterisiconorm in
2019 weergegeven:
Renterisiconorm

2019

2018

(bedragen x € 1.000)

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

56.426

53.999

20%

20%

11.285
-7.452
3.833

10.800
-1.708
9.091

Het bedrag aan langlopende leningen, waarover de VRHM een renterisico liep, blijft ruimschoots
binnen de wettelijke norm (volgens de wet FIDO), zoals blijkt uit de tabel.
6.3.4 Financiering
De ontwikkeling van de leningenportefeuille is in onderstaande tabel gegeven:
2019

Ontwikkeling leningenportefeuille
(bedragen x € 1.000)

19.138
11.000
-3.920
-3.532
22.686

Stand per 1 januari 2019
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Verroegde aflossingen
Stand per 31 december 2019
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Overzicht leningenportefeuille BNG
Leningnummer
BNG 40.102390
BNG 40.106332
BNG 40.106460
BNG 40.106461
BNG 40.106462
BNG 40.106463
BNG 40.110863
BNG 40.110864
NWB 10030215
BNG
Totaal

Hoofdsom Loop- Einddatum Rente
tijd
2.500.000
20 15-12-2026 4,00%
27-1-2021 3,11%
2.300.000
10
1.000.000
10
24-2-2021 3,46%
3.930.000
10
24-2-2021 4,00%
3.230.000
24-2-2020 3,89%
9
2.930.000
25-2-2019 3,77%
8
1-12-2023 0,28%
4.000.000
7
3.000.000
15
1-12-2031 0,88%
4.000.000
1-8-2039 0,57%
20
7.000.000
20 19-12-2039 0,45%
33.890.000

Saldo
1-1-2019
1.000.000
575.000
250.000
3.242.250
2.664.750
2.417.110
2.857.143
2.600.000

-

15.606.253

Nieuw

4.000.000
7.000.000
11.000.000

Aflossing
125.000
230.000
100.000
98.250
80.750
2.417.110
571.429
200.000
97.561

3.920.099

Rente
boekjaar
39.731
10.962
6.562
126.352
100.991
13.981
8.544
24.674
12.103
1.109
345.008

Saldo
31-12-2019
875.000
345.000
150.000
3.144.000
2.584.000

2.285.714
2.400.000
3.902.439
7.000.000
22.686.153

Overzicht leningenportefeuille gemeente Leiden
Lening GMK

Hoofdsom Loop- Einddatum Rente
tijd

Nieuwbouw
Technische installatie
Totaal

4.161.795
647.785

38 31-12-2045 1,00%
18 31-12-2025 1,00%

4.809.580

Saldo
1-1-2019

Aflossing

Rente
boekjaar

3.285.579
246.062

3.285.579
246.062

32.856
2.461

3.531.641

3.531.641

35.317

Saldo
31-12-2019
.
.

.

In 2019 zijn twee nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken, deze zijn gebruikt voor de
herfinanciering van een lening (oude lening voor de aanschaf van een kazerne van 10 jaar) en
aflossing van de lening aan de gemeente Leiden. Hiermee is het onderdeel GMK aan de
Rooseveltstraat in Leiden voor 100% eigendom geworden van de VRHM. Voor de transactie was er
sprake van een splitsing in economisch en juridisch eigendom.
Het liquiditeitsprobleem per 1 januari 2019 (negatief banksaldo) is ook opgelost door het aantrekken
van deze langlopende leningen.
6.3.5 Rentemethodiek en renteresultaat
Voor de toerekening van de rentelasten maakt de VRHM gebruik van de rente-omslag-methode. Het
totaal van de rentelasten wordt 'omgeslagen' over het geheel van de investeringen. De rentelasten
betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen.
Door toepassing van de rente-omslag-methode worden de rentelasten aan de hand van de stand van
de investeringen toegerekend aan de prestaties. De achterliggende gedachte is hierbij dat de
gehanteerde omslagrente een reëel percentage is.
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Hieronder een overzicht van het renteresultaat:

Renteresultaat
(bedragen x€1.000)

2019

De externe rentelasten
De externe rentebaten
Saldo rentelasten en rentebaten

380
-

380

Doorbelaste rente
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-

380

Rente over eigen vermogen
Rente over voorzieningen
Rente over het eigen vermogen en de voorzieningen

-

-

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

380

Aan taakvelden toegerekende rente

-380

-

Renteresultaat op het taakveld Treasury

Bij de gehanteerde rentesystematiek wordt de betaalde rente omgeslagen over het totaal aan activa.
Voor 2019 bedraagt dit 1,21 %. Dit percentage wordt de omslagrente genoemd.
Omslagrente
(bedragen x€1.000)

2019

Aan taakvelden toe te rekenen rente
Waarde vast activa per 1 januari 2019
Gemiddelde rente

380
31.496
1,21%

Keuze voor de omslagrente

1,21%

6.3.6 Schatkistbankieren

Op grond van de wet Verplicht schatkistbankieren houdt VRHM haar overtollige middelen
gedurende het jaar aan bij de schatkist. Het gemiddelde saldo van de overtollige middelen van een
kwartaal mag het drempelbedrag niet overschrijden. Dat is in 2019 ook niet gebeurd.
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Berekening (bedragen x €1.000)
2019

Drempelbedrag

423
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

243

225

308

285

Ruimte onder het drempelbedrag

180

198

115

138

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Berekening dempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

56.426

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

56.426

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

nihil

Drempelbedrag

423

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

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

22.086

20.476

28.350

26.196

91

91

92

92

243

225

308

285

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
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6.3. 7 Overig
Complexe financiële producten

De VRHM maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.
Geldstromen beheer
De betalingen van de gemeente vinden zo veel mogelijk via de BNG plaats. Met de BNG is daartoe
een ruime kredietfaciliteit van€ 2 miljoen overeengekomen.
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6.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)
De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke
regelingen (9 juli 2014, van kracht per 1 januari 2014). Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit
het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke
regeling VRHM is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten ervoor zorgdragen dat het openbaar
lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen
voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het
moment dat risico's zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de
reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten gedaan. Derden kunnen
daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne werking.
De VRHM gaat ervan uit dat de deelnemende gemeenten in hun begroting de vastgestelde
inwonerbijdragen opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de
programmabegroting en vermeld in de risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan
worden uitgesloten dat een beroep op de waarborgfunctie wordt gedaan.

6.5

Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV)

De verantwoording is opgenomen onder 'Deelprogramma Bedrijfsvoering' (biz. 26). Dit is conform de
indeling van de programmabegroting 2019.
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Jaarrekening 2019
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Balans per 31 december 2019
De beginbalans 2019 is aangepast door foutenherstel van een ongecorrigeerde materiële fout. Voor
een toelichting hierop verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling op
pagina 65.

31-12-2019

Activa
(x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2018

was

wordt

Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met economisch nut
Totaal

28.565

Financiële vaste activa
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer
Totaal

31.496

31.496

-

8.553

8.746

-

8.553

Totaal vaste activa

31.496

31.496

28.565

37.118

8. 746

40.242

31.496

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

Totaal activa

858

858

3.219

19
12

19
12

3.543

7
300

889

889

2

2

307

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

Totaal vlottende activa

323

1.187

2

784

2

784

1.187

784

784

5.036

1.675

1.675

42.154

33.171

41.917
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Balans per 31 december 2019

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018

was

wordt

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

1.455
4.221
546

6.222

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Voorziening ter egalisatie van kosten
Totaal

821

8. 776

15.606
3.531

-

Totaal vaste passiva

8.009
821

821

22.685

6.574

5.837

-

7.827
949

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

917
4.620
1.037

917
4.620
300

8.830

15.606
3.531

22.685

19.137

19.137

37.683

25.795

34.541

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Banksaldi
- Overige schulden
Totaal
Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
a. Voorschotten van het Rijk
Totaal

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva

-

1.408
5.081

3.343

3.343

1.023

1.408
5.081

6.488

785

785

105

6.488

103

103

1.128

887

887

4.471

7.376

7.376

42.154

33.171

41.917
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Overzicht van baten en lasten over 2019
Programmabegroting 2019
(x €1.000)

,LASTEN
Brandweer en crisisbeheersing

Totaal Brandweer en
crisisbeheersing
MBHM

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

168

168

71

71

97

550

550

381

381

169

1.1

41.925

42.170

40.544

40.544

1.626

1.2

188

188

208

208

-20

8.3

50

-

50

33

33

17

42.881

245

43.126

41.237

41.237

1.889

1.520

1.528

1.528

-8

1.520

1.528

1.528

-8

580

-

580

587

587

-7

580

-

580

587

587

-7

11.376

-

11.376

12.423

12.423

-1.047

11.376

-

11.376

12.423

12.423

-1.047

69

69

-

-

69

56.426

245

56.671

55.774

55.774

896

-6.755

164

1.1
1.1
0.4
0.8

Totaal Lasten

245

1.520
1.520

Totaal Overhead
Onvoorzien

Saldo

0.5

Totaal Oranje Kolom
Overhead

Wijziging

Verschil

0.1

TotaalMBHM
Oranje Kolom

Primair

Realisatie 2019

BA TEN {Algemene
dekkingsmiddelen)
Bijdrage van politie HM

1.1

-66

-

-66

-

-

Rijksbijdrag (BDUR)

1.1

-6.591

-

-6.591

-

6.755

-

-66

Bijdragen van derden

1.1

-2.122

-

-2.122

-1.865

-1.865

-257

Gemeentelijke bijdr, primair

1.1

-46.564

-

-46.564

-46.614

-46.614

50

Gem bijdr, Veiligheidshuis

1.2

-188

-188

-188

-188

-

Gem bijdr, Brandveiligheid

8.3

-50

-50

-

-50
-159

Totaal Baten
Voor bestemming

-55.581

-

-55.581

-

-55.422

-55.422

845

245

1.090

55.774

-55.422

352

737

-245

-972

-

-781

-781

-191

Mutatie reserves Brw en Crisisb

0.10

-727

Mutatie reserves MBHM

0.10

-118

Na bestemming
VPB
Na belasting

-0
0.9
0.11

-

-0

-118

-

-118

-118

-

-0

55.774

-56.321

-547

546

-

-

-

-

-0

55.774

-56.321

-547

546

Het resultaat voor 2019 komt uit op€ 545. 705 positief. De werkelijke lasten liggen € 896.000 lager dan
het budget. De realisatie van de baten ligt redelijk in lijn met de begroting, waarbij de verhoging van de
BOUR het verschil van een aantal niet gerealiseerde baten opvangt.
Er is voor€ 191.000 minder onttrokken aan bestemmingsreserves. Het extra bedrag vanwege het
uitstel van nieuw Leiden-Noord bleek gezien het jaarrekeningresultaat 2019 niet nodig en er zijn in
2019 geen uitgaven gedaan in het kader van nieuwe brandweerconcepten.
In september 2018 is Veiligheidsregio Hollands Midden gereorganiseerd. Er is een nieuwe
organisatiestructuur ontstaan, waarvan de effecten bij het opstellen van de programmabegroting 2019
nog niet bekend waren. Deze wijziging van de structuur zorgt voor verschuivingen binnen de
verschillende taakvelden. De grootste verschuiving hierbij is die tussen taakveld 1.1 Brandweer en
Crisisbeheersing en taakveld 0.4 Overhead. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door de
gewijzigde functie van 'ploegchef vrijwillig'. Als gevolg van het nieuwe organisatieplan heeft de
ploegchef nu ook 'P(ersoneel}'-verantwoordelijkheden gekregen, waardoor wij de salarislasten niet
meer primair kunnen toerekenen.
De lagere realisatie onder taakveld 0.1. Bestuur is ook het gevolg van de reorganisatie. In de
begroting vielen de medewerkers van het oude Veiligheidsbureau nog onder dit taakveld. Na de
reorganisatie zijn deze functies omgehangen naar de afdeling Strategie en Beleid, waardoor deze nu
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onder de overhead worden verantwoord. Alleen de accountantskosten resteren nog onder dit
taakveld.
In de begroting hielden we rekening met€ 550.000 aan rente (taakveld 0.5 Treasury). Het werkelijke
bedrag ligt echter lager, met name vanwege de uitstel van investeringen en de lage rentepercentages
op nieuwe leningen.
Verder was de bijdrage (lasten) voor het Veiligheidshuis (taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid) in
werkelijkheid hoger dan begroot en lagen de kosten voor BRZO inspecties lager (taakveld 8.3 wonen
en bouwen).
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
1.
2.

3.

4.

5.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit
hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling
plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten
behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van
(eenmalige) effecten van grote omvang dient een verplichting opgenomen te worden.
Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo
afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven. De afschrijving start in de maand na ingebruikname van de activa.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen (op basis van de lineaire afschrijvingsmethode)
bedragen in jaren:

Soort activum
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Overige bedrijfsmiddelen

6.
7.

8.

9.

Jaren
5-40
5-15
5-20

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijnen is het bepaalde in artikel 9.5 lid 9 Waarderen en
afschrijven van vaste activa van het Financieel Statuut VRHM van toepassing. De minimale
activeringsgrens is€ 25.000 voor aangeschafte (groep) activa vanaf 1 januari 2017.
Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer worden gewaardeerd tegen de contante waarde.
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor
verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen en
overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.
De voorziening voor egalisatie van de onderhoudskosten is gebaseerd op een meerjarenraming
van het uit te voeren grootonderhoud aan de kapitaalgoederen. In de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. De voorziening FLO wordt
gewaardeerd tegen contante waarde.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een
rentetypische looptijd van één jaar of langer.
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10.

Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Na wijziging van het BBV
op 10 juli 2007 omvatten de overlopende passiva ook de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor overdrachten met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en
waarvoor bij niet-besteden een terugbetalingsverplichting bestaat.

Foutenherstel
Er is sprake geweest van een ongecorrigeerde materiële fout in de jaarrekening 2018. In het
ontvlechtingsprotocol d.d. 18-12-2009 zijn afspraken gemaakt voor de o.a. de overdracht van het
beroepsbrandweerpersoneel. Voor het beroepsbrandweerpersoneel enkel afkomstig van de gemeente
Gouda is een afkoopregeling overeengekomen. Hierdoor ligt de feitelijke verplichting en het financieel
risico met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag (hierna: FLO) bij de VRHM. Voor de
verwachte toekomstige uitgaven dient een 'voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's'
gevormd te worden. Voor de toekomstige uitgaven ontvangt de VRHM ook jaarlijks een vergoeding.
Deze vergoeding is overeengekomen Um boekjaar 2048 en is contant gemaakt tegen de WACC
(gemiddeld gewogen kosten van kapitaal). Deze vordering is verantwoord als 'overige uitzettingen met
een rentetypische looptijd van één jaar of langer' onder financiële vaste activa.
Deze fout is in de vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2019 hersteld. Het foutherstel is als een
rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen verwerkt. Door het foutherstel vallen de posten
'Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of hoger, Voorziening voor
verplichtingen, verliezen en risico's en het eigen vermogen hoger uit. Voor de cijfermatige uitwerking
hiervan verwijzen wij naar onderstaand verloopoverzicht:
Het verloop van de aanpassingen is als volgt:
(x€1.000)

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Gerealiseerd resultaat

Boekwaarde
31-12-2018
was

Boekwaarde
31-12-2018

0

8.746

0
300

8.010
1.037
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
(bedragen x € 1.000)
Vaste activa
Materiële vaste activa

(bedragen x€1. 000)
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Overige materiële vaste activa
Totaal

Saldo
1-1-2019
4.492
14.921
8.555
3.528
31.496

lnvesteDesinvesteringen ste ringen

Afschrijvingen

Bijdragen
Afwaarvan
derden
deringen

192
275
280
747

460
460

634
1.447
652
2.733

500

-

-15
485

Saldo
31-12-2019
4.492
13.978
7.384
2.711
28.565

De VRHM heeft alleen vaste activa met economisch nut in eigendom.
Investeringen
De investeringen in gebouwen bestonden uit onderhanden projecten voor de nieuwbouw aan de
Schipholweg in Leiden € 66.000 en de kazerne Bodegraven € 103.000 en Nieuwerbrug € 22.000. Het
laatste project is opgeleverd in 2019.
In 2019 is voor€ 275.000 in vervoermiddelen geïnvesteerd. Dit waren drie voertuigen voor de directie
(€ 109.000) en een aantal tweedehands voertuigen: twee tankautospuiten, een les tankautospuit en
een autoladder (€ 166.000).
Onder de post 'overige materiële vaste activa' zijn investeringen verantwoord voor de ICT-projecten
VIMS-nazorg (€ 114.000) en Zaak, Omgevings- en Risicogericht werken (€ 70.000).
Tevens was er per eind december een slangenwerkplaats in Alphen aan den Rijn in aanbouw. De
uitgaven hiervoor waren in 2019 € 96.000.
Desinvesteringen
De desinvestering bestaat uit de afwaardering van de boekwaarde van het ICT-project Digitaal
werken. De boekwaarde was€ 460.000 per 1/1/2019, maar een gedeelte hiervan is teruggevorderd bij
een leverancier (€ 49.000). De werkelijke afgeboekte kosten bedragen € 411.000.
Afwaarderingen
Uit de reserve Compensatie boekwaardeverlies GMK is een onttrekking gedaan om de boekwaarde
van het pand van de voormalige meldkamer in Leiden af te waarderen.
Tevens is een kleine correctie gemaakt op de boekwaarde van diverse oefenmaterialen.
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Financiële vaste activa
(bedragen x€1. 000)

Saldo
1-1-2019

Ontvangst

Betaling

Mutatie agv
contant
maken

Saldo
31-12-2019

Vordering gemeente Gouda

8.746

302

-

109

8.553

Totaal

8.746

302

-

109

8.553

Bij de start van de VRHM is met de gemeente Gouda afgesproken dat de gemeente Gouda jaarlijks
een vaste vergoeding betaald voor de FLO-rechten van hun oude medewerkers. De contante waarde
van deze vordering op de gemeente Gouda had per 31 december 2018 op de balans moeten staan,
evenals de FLO-verplichting aan de medewerkers (voorziening FLO).
Tijdens de werkzaamheden van de jaarrekening 2019 kwam deze fout in oude verslaggeving naar
boven omdat de wetgeving rondom FLO is gewijzigd in 2019. De enige mogelijkheid om deze
correctie door te voeren, was een aanpassing van de beginbalans. Het saldo per 31 december 2018
in de financiële activa, de voorzieningen en de algemene reserve zijn als gevolg hiervan gecorrigeerd.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
(bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
Overige vorderingen

323

858

3.219
-

19
12

Totaal

3.543

889

Zichtbaar is dat de liquiditeit per 31 december 2019 gezonder is dan die van 1 januari 2019, zodat er
voldoende middelen waren om de verplichtingen in januari te kunnen betalen. Deze ruimte moet altijd
beschikbaar blijven aan het einde van ieder jaar omdat de meeste gemeenten in januari en februari
het eerste gedeelte van de inwonerbijdrage betalen.
De uitzettingen in 's Rijks Schatkist betreffen de liquide middelen die conform de regeling
Schatkistbankieren decentrale overheden binnen 's Rijks Schatkist dienen te worden aangehouden.
Hiermee voldoet de VRHM aan de drempelwaarde voor het aanhouden van gelden buiten 's Rijks
Schatkist. De drempelwaarde van€ 423.000 is hierbij in 2019 niet overschreden. Voor het overzicht
van de berekening van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren wordt verwezen naar
de paragraaf Financiering.
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Liquide middelen

Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

(bedragen x € 1. 000)
Kassaldi
Banksaldi

7
300

Totaal

307

2
2

Het per ultimo 2019 aangehouden saldo aan liquide middelen blijft binnen de normering van de
'Regeling schatkistbankieren decentrale overheden'
Overlopende activa

Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

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

1.187

783

Totaal

1.187

783

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen
ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

(bedragen x€1.000)
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Overige
Totaal

718
393
76

250
527
6

1.187

783

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft onder andere de (eind)afrekening van het tweede half jaar met betrekking tot de
brandmeldabonnementen voor een bedrag van € 184.000. Verder bestaat het bedrag uit nog te
factureren bedragen aan de RAV voor afhijsingen over 2019 van € 99.000, een FLO-afrekening aan
gemeenten van € 39.000 en een nog te ontvangen bedrag van ABP€ 378.000.
Vooruitbetaalde bedragen
Deze post bestaat hoofdzakelijk (€ 277.000) uit vooruitbetaalde licentiekosten voor een aantal
softwaresystemen. Daarnaast bestaat deze post voor € 94.000 uit verzekeringskosten. Het restant
bestaat uit overige vooruitbetaalde crediteuren.
Vaste passiva
Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

(bedragen x€1. 000)
Reserves
Gerealiseerd resultaat

5.676
546

5.537
1.037

Totaal

6.222

6.574
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Reserves

Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

(bedragen x€1.000)
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

917
4.620
5.537

1.455
4.221
5.676

Totaal

Algemene reserve

Saldo

Resultaat

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

2018

Correctie
foutenherstel

Algemene reserve

917

(199)

737

Totaal

917

(199)

737

Dotatie

Onttrekking

Saldo
31-12-2019

1.455

-

-

1.455

Zie voor nadere uitleg ook de toelichting bij de financiële vaste activa.
Bestemmingsreserves
(bedragen x€1.000)

Saldo
1-1-2019

Resultaat
2018

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

455
137
937
37
466
15
250
2.323

-

500

Totaal

4.620

500

Overige
mutaties

Dotatie

Onttrekking

Saldo
31-12-2019

36

419
137
692
37
466
15
250
2.205

245

118
500

-

-

-

899

4.221

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

Mutaties 2019:
Onttrekking

Begroot
-165

Realisatie
-36

Verschil
-129

Toelichting mutaties 2019:
De onttrekkingen in 2019 zijn gebruikt ter dekking van de Crisisbeheersingsdagen.
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Kwaliteitsprojecten Brandweer
Doel van de reserve:
Ter dekking van de kosten van projecten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie
en haar dienstverlening.

Flankerend beleid
Doel van de reserve:
Het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen voor de organisatie en
haar medewerkers op te vangen.

Mutaties 2019:
Overige mutatie

Begroot
-245

Realisatie
-245

Verschil

-

Toelichting mutaties 2019:
Uit de reserve is een bedrag van € 175.000 onttrokken voor het project 'Samen Verder' (Organisatie
ontwikkeling en Leidinggevendenprogramma). Hiernaast zijn nog diverse lasten die betrekking hadden op de
reorganisatie ten laste van de reserve gebracht.
Multiteam/netcentrisch werken/LCMS
Doel van de reserve:
Met de introductie van netcentrisch werken wordt deze reserve gebruikte voor de transitie van MultiTeam
naar LCMS.

Taakstelling Cebeon
Doel van de reserve:
De Reserve Taakstelling Cebeon-norm is een voortzetting van de Reserve 1e tranche efficiency per 29 juni
2018. Deze reserve is bedoeld om eventuele (toekomstige) negatieve jaarrekeningresultaten op te kunnen
vangen.
Mutaties 2019:
Onttrekking

Begroot
-436

Realisatie
-

Verschil
-436

Toelichting mutaties 2019:
Gezien het jaarrekeningresultaat 2019 was er geen aanleiding om de kosten, als gevolg van het langer
openblijven van de kazernes Liederdorp, Leiden-Noord en Oegstgeest naar aanleiding van de vertraging
nieuwbouw Schipholweg, aan de reserve te onttrekken. De kosten konden binnen de begroting worden
opgevangen.
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Versnelde organisatieopbouw
Doel van de reserve:
Voor het behalen van de structurele efficiencywinst.

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

Mutaties 2019:
Onttrekking

Begroot
-125

Realisatie

-

Verschil
-125

Toelichting mutaties 2019:
In 2019 zijn er geen kosten gemaakt die ten laste van de reserve gebracht kunnen worden.

Meldkamer Hollands Midden
Doel van de reserve:
Dit betreft de samenvoeging van de reserves Specifieke risico's, Transitieakkoord en Meldkamer. Deze
reserve is ingesteld omdat onbekend is of met het Ministerie van J&V en regionale partners tot
overeenstemming kan worden gekomen over realisatie van de afspraken uit het Transitieakkoord
(frictiekosten) . Anderzijds om uit eigen middelen, na besluit tot gebruik GMK Hollands Midden als
kantoorgebouw, de benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en investeringen
ten behoeve van de inrichting uit eigen middelen te kunnen financieren.

Mutaties 2019:
Onttrekking

Begroot
-118

Realisatie
-118

Verschil
-

Toelichting mutaties 2019:
Conform begroting is er een onttrekking gedaan.
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Compensatie boekwaardeverlies GMK HM
Doel van de reserve:
In het besluit tot vaststelling van het jaarrekeningresultaat 2018 is besloten de 'eenmalige bijdrage
uitwerkingskader meldkamer' van het ministerie van JenV, dat veiligheidsregio's in 2018 hebben ontvangen
als bijdrage in de achterblijvende kosten van de meldkamer, te doteren aan een nieuwe te vormen (1-jarige)
bestemmingsreserve 'Compensatie boekwaardeverlies GMK HM'. Het beoogde doel van deze eenmalige
bijdrage en dotatie aan deze bestemmingsreserve is om daarmee de boekwaarde van de oude GMK HM in
2019 te verlagen.
Mutaties 2019:
Onttrekking

Begroot

Realisatie
-500

Verschil
500

Toelichting mutaties 2019:
De onttrekking vindt plaats zoals besloten bij de resultaatbestemming 2018. Er was hiervoor geen
begrotingswijziging gemaakt.

Voorzieningen
{bedragen x€1.000)
FLO
Tweede loopbaan beleid
Groot onderhoud gebouwen
Totaal

Saldo
1-1-2019
8.009
821
8.830

Toevoeging Aanwending

Vrijval

Saldo
31-12-2019

182

-

7.827
84
865
8.776

84
44
128

182
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Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening FLO
Na afkoop van het FLO-overgangsrecht door de gemeente Gouda, komen de lasten van deze regeling
voor rekening van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De voorziening is berekend gedurende 2017
en geactualiseerd naar de stand per 31-12-2018 en 31-12-2019. Voor de jaarrekening 2020 zal voor
het eerst een volledige herrekening worden opgesteld. De omvang van de voorziening is bepaald op
basis van de regelgeving die tot dusver bekend is alsmede onderstaande uitgangspunten. Als gevolg
van het gebruik maken van schattingselementen bestaat er een groter onzekerheidselement dan de
andere balansposten. De in de jaarrekening opgenomen voorziening is de best mogelijke schatting
van de voor de afwikkeling noodzakelijk bedragen.
Het financieel risico voor het beroepsbrandweerpersoneel afkomstig van de gemeenten Alphen aan
den Rijn en Leiden ligt niet bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voor betreffende gemeenten is
geen voorziening noodzakelijk in de jaarrekening van de VRHM. De jaarlijkse verplichtingen en
bijdragen hiervan zijn in het overzicht van baten en lasten verantwoord.
De voorziening is berekend op basis van het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht
brandweerpersoneel en vervolgens contant gemaakt tegen een interne rekenrente van 1,27%. De
rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de bepalingen uit
hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR. De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij de
berekening bekende Cao-loon. In dit geval is dit de Cao 2019-2020.
Voor de verplichting van de toekomstige jaren is een jaarlijkse indexatie gehanteerd van 1 %.
In de berekening van de totale voorziening is geen rekening gehouden met de kans op vervallen van
rechten door natuurlijk verloop en het voortijdige uit dienst treden van het
beroepsbrandweerpersoneel.

Voorziening ter egalisatie van kosten
Voorziening Tweede loopbaan beleid
In 2019 is in de CAR-UWO opgenomen dat een (beroeps)brandweer een bezwarende functie is,
welke maximaal 20 jaar vervuld mag worden. Dit betekent dat de werkgever de verplichting heeft om
deze medewerkers de mogelijkheid te bieden om binnen de arbeidsperiode bij de VRHM zich te
ontwikkelen voor een tweede loopbaan.
Aan de voorziening ligt een berekening ten grondslag waarbij een inschatting is gemaakt van de
toekomstige lasten per medewerker.

Voorziening Groot onderhoud gebouwen
In het Financieel Statuut is vastgelegd dat voor gebouwen een meerjarenonderhoudsplanning wordt
opgesteld. Er wordt één onderhoudsvoorziening aangehouden voor alle eigendomspanden.
In 2019 zijn alle eigendomspanden geschouwd en jaarlijks wordt€ 44.100 aan de voorziening
gedoteerd om de toekomstige lasten voor groot onderhoud te kunnen dekken.
Voor 2019 was voorzien dat een aantal activiteiten zou plaatsvinden. Op basis van voortschrijdend
inzicht is echter in 2019 gebleken dat niet alle (bij de schouw) voorziene activiteiten in 2019
noodzakelijk waren. De activiteiten die voor 2019 wel waren voorzien maar niet zijn uitgevoerd,
worden doorgeschoven. Periodiek zal worden nagegaan of de noodzaak bestaat tot het uitvoeren van
de werkzaamheden.
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken
en overige financiële instellingen {bedragen x €
1.000)
Leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten
Nederlandse Waterschapsbank
Totaal

15.606

15.606

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

Saldo
1-1-2019

Saldo
1-1-2019
3.531
3.531

Vermeer- Aflossing
dering

7.000
4.000
11.000

Saldo
31-12-2019

3.921

18.685
4.000
22.685

Vermeer- Aflossing
dering

Saldo
31-12-2019

-

-

3.921

-

3.531
3.531

-

Voor een specificatie van de onderhandse leningen verwijzen wij naar de paragraaf Financiering. De
leningen zijn aangetrokken voor het oplossen van het liquiditeitsprobleem per 1/1/2019, de
herfinanciering van een oude lening bij de BNG en het aflossen van de lening bij de gemeente Leiden
inzake van de koop van het volledige eigendom van de GMK.

Rentelast 2019
De rentelast over de langlopende leningen bij de BNG en de NWB was in 2019 € 345.000. Over de
lening bij de gemeente Leiden is€ 35.000 aan rente betaald.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
{bedragen x € 1.000)

Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

-

Banksaldi
Overige schulden
Totaal

1.408
5.081
6.488

3.343
3.343

Bank
Het banksaldo is per 31 december 2019 positief en staat gerubriceerd bij de liquide middelen.

Overige schulden
Aan nog te betalen crediteuren stond een bedrag open van€ 2 miljoen, het restant bestond uit
bedragen voor netto salarissen (€ 640.000) en loonbelasting en sociale premies (€ 556.000).
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Saldo
Saldo
31-12-2019 31-12-2018

Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.023

785

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

105
1.128

103
887

Kosten die volgend boekjaar worden betaald
Per 31 december 2019 stond nog een post open van nog te betalen rente van€ 212.000, voor de
vergoeding aan vrijwilligers en premies nog een bedrag van€ 382.000, aan energielasten € 106.000,
voor de bijdrage aan Slachtofferhulp€ 156.000 en aan overige facturen € 65.000.

Voorschotten van overheidslichamen
Voorschotten van het Rijk
(bedragen x € 1. 000)
Bijdrage Complete Lijn
uitschakeling en inzet van de 25
kV Spanningstester (CLU+)
Totaal

Saldo
1-1-2019

Toevoeging

103
103

Aanwending

105
105

103
103

Saldo
31-12-2019

105
105

Over de periode januari tot en met april 2020 is reeds een vergoeding vervangen voor de Complete
Lijnuitschakeling en de inzet van de 25 kV spanningstester (CLU+) van€ 105.000.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurcontracten van de kazernes
De totale huurlasten van de kazernes bedragen in 2019 €3,1 miljoen. De huurcontracten van de
diverse kazernes zijn jaarlijks opzegbaar.
Gebeurtenissen na balansdatum
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel
voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren
daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze
risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit.
We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende
deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2019
Algemeen
Binnen de programmabegroting en -verantwoording van de VRHM worden drie programma's
onderscheiden met per programma één of meerdere beleidsproducten. Onderstaande tabellen geven
per programma, per beleidsproduct, de begrote en de gerealiseerde cijfers voor 2019 aan, alsmede
het verschil tussen begroting en realisatie.
In de toelichting op het overzicht van de baten en lasten over 2019 worden deze resultaten op het
niveau van de beleidsproducten nader geanalyseerd en toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid
In het programma MBHM is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de
begroting. Het totaal van de programma's laat een positief saldo zien.
Vennootschapsbelasting
Naar verwachting heeft de VRHM geen prestaties die in aanmerking komen voor de VPB-plicht. In de
hierna volgende overzichten is derhalve geen post vennootschapsbelasting opgenomen.

Programma Brandweer en Crisisbeheersing
Programma Brandweer en
crisisbeheersing
(x €1000)

Bestuur

Realisatie 2019

Programmabegroting 2019
Taakveld

0.1

Saldo

Lasten

Saldo

Saldo

168.400

71.485

71.485

550.000

380.530

380.530

96.915
169.4 71

245.000

69.000
42.014.001

40.389.195

40.389.195

1.624.806

50.000
42.949.855

Primair

Wijziging

168.400
550.000

Baten

Verschil

Treasury

0.5

Onvoorzien
Brandweer en Crisisbeheersing

0.8
1.1

KF-Sla chtofferh u Ip

1.1

155.521

155.521

155.521

155.521

KF-Veil ighei ds hu is

1.2
8.3

187.933

207.919
32.910

207.919
32.910

-19.986

-

187.933
50.000

24S.000

43.194.855

41.237.559

41.237.559

1.957.296

Advisering Brandveiligheid

Subtotaal lasten

69.000
41.769.001

69.000

17.090

Dekkingsbronnen:
Gemeentelijke bijdrage

1.1

44.837.416

-44.837.416

44.837.407

-44.837.407

-9

Rijksbijdrage (BDUR)

1.1

-6.493.869

-6.493.869

-6.657.796

-6.657.796

163.927

Ov. Baten-primair

1.1

-2.188.000
-53.519.285

-1.836.005

-1.836.005

-53.331.207

-53.331.207

-351.995
-188.078

-53.331.207

-12.093.648

1.769.218

-781.017

-781.017

-190.483

Subtotaal Baten
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Na bestemming
Ven nootsch a ps belasting

Na belasting

-2.188.000
-53.519.285

.

-10.569.430
-726.500

245.000
-245.000

-11.295.930
-11.295.930

-10.324.430

41.237.559

.

-971.500
-11.295.930

41.237.559

-54.112.224

-12.874.665

1.578.735

.

-11.295.930

41.237.559

-54.112.224

-12.874.665

1.578.735

0.9
0.11

Het positieve resultaat op het programma bedraagt € 1.578.735. Per saldo is er voor€ 1.957.296
minder aan lasten uitgegeven dan begroot. Deels wordt dit veroorzaakt door de reorganisatie in
september 2018, waarbij er een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen het taakveld 1.1
Brandweer en Crisisbeheersing en het taakveld 0.4 Overhead. Een voorbeeld hiervan is de gewijzigde
functie van 'ploegchef vrijwillig'. Als gevolg van het nieuwe organisatieplan heeft de ploegchef nu ook
'P(ersoneel)'-verantwoordelijkheden gekregen, waardoor wij de salarislasten niet meer primair kunnen
toerekenen.
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Het algemene beeld binnen de lasten van het programma Brandweer en Crisisbeheersing laat verder
een onderschrijding zien in de salarislasten van kantoor- en beroepspersoneel vanwege vacatures
(reorganisatie en uitstroom), een overschrijding op onderhoud van materieel (verouderd wagenpark
vanwege uitstel investeringen) en extra kosten voor repressieve opleidingen (manschap, bevelvoerder
en brandweerduiker) vanwege een groter verloop in personeel dan andere jaren.
Zie ook de verantwoording per taakveld bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Programma MBHM
Programmabegroting 2019

Lasten en baten MBHM
(x€1.000)

Taakveld

Primair

Realisatie 2019

Verschil

Wijziging

Saldo
1.519.827

1.527.646

1.527.646

-7.819

-

1.519.827

1.527.646

1.527.646

-7.819

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Product Alarmering
Uitvoering convenant

1.1

Subtotaal Lasten

1.519.827
1.519.827

Dekkingsbronnen:
Gem. bijdragen

1.1

Rijksbijdrage (BDUR)

1.1

Subtotaal Baten
Voor bestemming
Mutatie reserves

0.10

Resultaat na belasting

-1.370.897

-1.370.897

-31.000

-31.000

-1.370.897
-31.000

-1.401.897

-1.401.897

-1.401.897

-1.401.897
125.749
-117.930

-7.819

7.819

-7.819

7.819

-7.819

-

117.930
-117.930

-

Na bestemming
Vennootschapsbelasting

-1.370.897
-31.000

-

117.930
-117.930

1.527.646

-1.401.897

-

1.527.646

-117.930
-1.519.827

1.527.646

-1.519.827

0.9
0.11

-

De politie Hollands Midden factureert vanaf 2012 op basis van de zogenoemde geïndexeerde 'gekorte
herijkte' beheersbegroting. De facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt
hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). Het verschil wordt jaarlijks
gedekt door een onttrekking aan de Reserve GMK.
Het negatieve resultaat in de jaarrekening van 2019 wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven.
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Programma Oranje Kolom

Uitvoering program ma

1.1

Subtotaal lasten

579.990
579.990

579.990
579.990

586.594

586.594

-6.604

586.594

586.594

-6.604

10

Dekkingsbronnen:

Gem. bijdragen

1.1

-593.990

-593.990

-594.000

-594.000

Rijksbijdrage (BOUR)
Ov. Baten -primair

1.1

-66.000

-66.000

-66.000
-28.776

-66.000
-28.776

28.776

659.990

-659.990

688.776

-688.776

28.786

-80.000

-80.000

586.594

688.776

-102.183

22.183

-80.000

-80.000

586.594

688.776

-102.183

22.183

-80.000

-80.000

586.594

688.776

-102.183

22.183

1.1

Subtotaal Baten

Voor bestemming

Mutatie reserves

0.10

Na bestemming

Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting

0.9
0.11

Het programma Oranje Kolom is binnen het budgettaire kader van de begroting 2019 gerealiseerd.
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Incidentele baten en lasten programma Brandweer en Crisisbeheersing
De volgende incidentele baten en lasten zijn in de jaarrekening 2019 onder het programma Brandweer
en Crisisbeheersing opgenomen:

Incidentele baten en lasten Brandweer
en crisisbeheersing
(bedragen x€1.000)

Boekwinst op verkoop vaste activa
Baten voorgaande jaren
Onttrekking compensatie boekverlies Meldkamer
Onttrekking Samenwerken loont
Onttrekking Flankerend beleid
Totaal baten

Lasten voorgaande jaren
Correctie boekwaarde project Digitaal werken
Inhaalafschrijving pand voormalige Meldkamer
Kosten Samenwerken loont
Kosten Flankerend beleid
Totaal lasten
Totaal incidenteel

79
298

500
36
245
1.158

173
411
500
36
245
1.365
(207)

Niet voorziene baten en lasten

De baten en lasten voorgaande jaren hebben voornamelijk te maken met afrekeningen van
huisvestingslasten met gemeenten en zijn net als de boekwinsten op de verkoop van activa niet tot de
reguliere activiteiten van de VRHM te rekenen.
De correctie op de boekwaarde van het ICT-project Digitaal werken is een eenmalige afboeking.
Mutaties in reserves

De eenmalige onttrekking uit de reserve 'compensatie boekverlies Meldkamer' betreft de correctie van
de boekwaarde van de voormalige Meldkamer en was opgenomen in de resultaatbestemming 2018.
De andere (eenmalige) onttrekkingen uit de reserves 'Samenwerken loont' en 'Flankerend beleid' zijn
toegelicht bij de reserves.
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Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
Algemeen
De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en met
ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een
maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen
die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn
(maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode
van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.
Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere
vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen.
Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven
het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde
betaling. Het teveel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan de
(semi-) publieke instelling.
Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen enkele functionaris of inhuur die een
bezoldiging heeft ontvangen boven deze norm. Hieronder vermelden wij, conform het
verantwoordingsmodel WNT 2019, de personen die de wetgever als topfunctionarissen ziet voor een
gemeenschappelijke regeling.
WNT-verantwoording 2019 VRHM
De WNT is van toepassing op de VRHM. Het voor de VRHM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in
2019 € 194.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
1 a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Leidinggevenden met bezoldiging
Gegevens 2019
Bedragen x€1
Functiegegevens

J.J. Zuidijk
Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 129.242
€ 16.348

Bezoldiging

€ 145.590

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€194.000,-
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Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

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

Gegevens 2018
Bedragen x€1

J.J. Zuidijk

Functiegegevens

Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01- 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

·"

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€122.686

Beloningen betaalbaar op termijn

€14.703

Bezoldiging

€ 137.389

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€189.000,-

Leidinggevenden zonder bezoldiging
De leden van het algemeen en dagelijks bestuur bestaan uit burgemeesters van de deelnemende
gemeenten in de VRHM. Geen enkel bestuurslid ontvangt een bezoldiging.

Leden Dagelijks Bestuur 2019
Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

1/1/2019- 31/12/2019

Mw. K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2019 - 31/12/2019

C.J. Visser

Lid

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. L. Spruit

Lid

1/1/2019- 31/12/2019

R. S. Cazemier

Lid

1/1/2019 - 31/12/2019
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Leden Algemeen Bestuur 2019
Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

1/1/2019 - 31/12/2019

C. van der Kamp

Bodegraven-Reeuwijk

1/1/2019 - 31/12/2019

M. Schoenmaker

Gouda

1/1/2019 - 15/1/2019

M. Salet

Gouda

15/1/2019 - 2/10/2019

P. Verhoeve

Gouda

2/10/2019 -- 31/12/2019

A. van Erk

Hillegom

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. K.M. van der Velde

Kaaq en Braassem

1/1/2019 - 31/12/2019

C.J. Visser

Katwijk

1/1/2019 - 31/12/2019

RS. Cazemier

Krimpenerwaard

1/1/2019 - 31/12/2019

H.J.J. Lenferink

Leiden

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. L Spruit

Lisse

1/1/2019 - 31/12/2019

F. Buijserd
Mw. J.H.M. HermansVloed beid

Nieuwkoop

1/1/2019 - 31/12/2019

Noordwijk

1/1/2019 - 31/12/2019

E.R. Jaensch

Oegstgeest

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. P.J. Bouvy-Koene

Voorschoten

1/1/2019 - 31/12/2019

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

1/1/2019 - 31/12/2019

Mw. E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2019 - 31/12/2019

K.J.G. Kats

Zuidplas

1/1/2019 - 10/1/2019

S. Stoop

Zuidplas

10/1/2019 - 31/12/2019

V6 Voorlopige jaarstukken 2019 VRHM dd 11 juni 2020

Pagina 83

Leden Dagelijks Bestuur 2018
Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

1/1/2018 - 31/12/2018

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervanaend Voorzitter

1/1/2018- 31/12/2018

Mw. K.M. Van der Velde

Lid

1/1/2018 - 31/12/2018

C.J. Visser

Lid

1/1/2018 - 31/12/2018

M. Schoenmaker

Lid

1/1/2018- 30/6/2018

K.J.G. Kats

Lid

1/1/2018 - 30/6/2018

G. Goedhart

Lid

1/1/2018- 30/6/2018

Mw. L. M. Driessen

Lid

1/1/2018- 30/6/2018

Mw.L. Spruit

Lid

1/7/2018- 31/12/2018

R. S. Cazemier

Lid

1/7/2018 - 31/12/2018

Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

1/1/2018- 31/12/2018

C. van der Kamp

Bodearaven-Reeuwijk

1/1/2018 - 31/12/2018

M. Schoenmaker

Gouda

1/1/2018 - 31/12/2018

A. van Erk

Hillegom

1/1/2018 - 31/12/2018

Mw. K.M. van der Velde

Kaaa en Braassem

1/1/2018- 31/12/2018

C.J. Visser

Katwijk

1/1/2018 - 31/12/2018

R.S. Cazemier

Krimpenerwaard

1/1/2018 - 31/12/2018

H.J.J. Lenferink

Leiden

1/1/2018 - 31/12/2018

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

1/1/2018 - 31/12/2018

Mw. L Spruit

Lisse

1/1/2018 - 31/12/2018

F. Buiiserd

Nieuwkoop

1/1/2018 - 31/12/2018

J. Rijpstra

Noordwiik

1/1/2018- 31/12/2018

G. Goedhart

Noordwijkerhout

1/1/2018- 31/12/2018

E.R. Jaensch

Oegstgeest

1/1/2018 - 31/12/2018

Mw. C.G.J. Breuer

Tevlinaen

1/1/2018- 31/12/2018

Mw. P.J. Bouvy-Koene

Voorschoten

1/1/2018- 31/12/2018

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

1/1/2018 - 31/12/2018

Mw. E.G.E.M. Bloemen

Zoeterwoude

1/1/2018 -- 31/12/2018

K.J.G. Kats

Zuidplas

1/1/2018 -- 31/12/2018

Leden Algemeen Bestuur 2018
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Bijlage 1: Taakveldenoverzicht
Hoofdtaakveld
Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0.4

Overhead, Ondersteuning organisatie
Treasury

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1
1.2

Totaal

8.3

12.424
381
899
546

Totaal

13.422

899

Crisisbeheersing en brandweer

42.658

55.234

Open ba re orde en veiligheid
Totaal

Volks huisv., ruimt. ord. en sted. vernieuwing

Baten
71

0.5

r

Veiligheid

Lasten

Taakveld

208

188

42.866

55.422

Wonen en bouwen

33

Totaal

33

-

56.321

56.321

r
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Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

De volgende bedragen zijn ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Rekeningnummer

Betaaldatum Document nr

285082493

15-1-2019

Omschrijving

Bedrag

285082493

15-4-2019

219073

BOUR 2e kwartaal

285082493

15-7-2019

219133

BOUR 3e kwartaal

285082493

16-10-2019

219198

BOUR 4e kwartaal

€
€
€
€

Totaal

€ 6.754.796

219010

BOUR 1e kwartaal

V6 Voorlopige jaarstukken 2019 VRHM dd 11 juni 2020

1.661.352
1.661.352
1.770.740
1.661.352
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I
JenV

el

sas

Mlnis1eriev:1nBlnnenl:111d~Uakcncn
Koninkrijksrelaties

A2

Brede Do eluitkering
Rampenbestri jding
(BDUR)

SiSa bijlage verantwo ordingsinform atie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling inform atieverstrekki ng sisa - d.d. 16 januari 2020
Besteding (jaar T)

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

€ 6.754.796
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Bijlage 3: Verantwoording 2019 Slachtofferhulp en Veiligheidshuis

Slachtofferhulp

Terugblik 2019
Slachtofferhulp Nederland is voor alle gemeenten 24/7 beschikbaar voor directe ondersteuning aan
getuigen, slachtoffers en nabestaanden bij incidenten zoals ernstige verkeersongevallen, zelfdoding,
reanimatie, levensdelicten en mishandeling. Bij rampen en calamiteiten bieden wij de betrokken
inwoners van uw gemeente groepsopvang aan. Indien gewenst bieden wij op individueel niveau
emotionele, praktische en juridische ondersteuning.
In 2019 is Slachtofferhulp in Leiden specifiek ingezet bij een aantal ingrijpende gebeurtenissen.
Bij een aantal ernstige bedrijfsongevallen, onder andere in februari en in juni, is emotionele en
praktische ondersteuning geboden aan collega's en getuigen.
In het voorjaar van 2019 is het protocol Nazorg in werking getreden. Dit protocol is geschreven door
vertegenwoordigers van de gemeente Leiden, politie en Slachtofferhulp Nederland.
De politie heeft voor een levensdelict inzet van Slachtofferhulp gevraagd voor casemanagement.
Voor een ernstig geweldsmisdrijf in Leiden is ook casemanagement ingezet. In totaal is in 2019 voor
drie cliënten deze dienstverlening ingezet. Slachtoffers en nabestaanden van een levensdelict of een
ernstig gewelds- of zedendelict worden vaak geconfronteerd met tal van praktische en juridische,
financiële of mediagevoelige zaken. Een casemanager ondersteunt hen bij deze veelal complexe
zaken, en kan ook emotionele ondersteuning bieden. De casemanager is een onafhankelijk
vertrouwenspersoon.
Aan het einde van het jaar was er door aanranding en verkrachting in de binnenstad veel onrust
onder studenten en bij de studentenverenigingen. Op twee informatieavonden, georganiseerd door
de gemeente, heeft Slachtofferhulp ondersteuning geboden.

Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis Hollands Midden is maatschappelijk betrokken bij diverse landelijke
ontwikkelingen die vragen om een regionale of lokale uitvoering. Om goed geïnformeerd te
blijven participeert het ketenpersoneel van het Veiligheidshuis in diverse gremia en overlegstructuren
zowel op uitvoerend, beleidsmatig en bestuursniveau, landelijk, regionaal en lokaal.
De regio Hollands Midden kent een groep kwetsbare mensen die te maken heeft met problemen
op meerdere leefgebieden. Deze individuele problematiek kan aanleiding zijn voor het
ontstaan van onveilige situaties, maatschappelijke overlast of onrust. De groep die kampt met
complexe problematiek op meerdere levensterreinen, wordt snel groter. Diverse maatschappelijke
ontwikkelingen, landelijke beleidsmatige keuzes en de visie op de GGZ zijn daarvan
mede de oorzaak. Voor een sluitende aanpak van deze groep op lokaal en regionaal niveau
is het noodzakelijk dat zorgprofessionals, veiligheidspartners en gemeentelijke vertegenwoordigers
goed samenwerken.
Gemeenten en de lokale teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning
van deze groep mensen; zij zijn eerst aangewezen om zich tot deze groep te richten. Meer en
meer raken de lokale teams en andere partijen in lokale netwerken van zorg en veiligheid
beter toegerust om deze groep mensen goed te helpen. Op onderdelen is dat ontoereikend.

Juni2020
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We zien dat de samenwerking op regionaal niveau beter kan en dat de aanpak van complexe
casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid in Hollands Midden verbetering behoeft.
De betrokken partijen onderschrijven dit.
Om op landelijke en lokale veranderende behoeften antwoord te geven is er in 2019 de
doorontwikkeling van het veiligheidshuis naar een zorg- en veiligheidshuis (ZVH) verder verkend.
In december is er op het Portefeuilleoverleg Publieke Gezondheid voor gekozen het
Zorg- en veiligheidshuis als eigen programma binnen de RDOG te positioneren. Het doel is
een toekomstbestendig passend antwoord op de vragen die onze kwetsbare burgers - al dan

niet expliciet en/of zelf geformuleerd - aan ons allen stellen.

Verhalen en feiten 2019

casus gepasseerd:

±t
t l

Briefing

2088
Gewogen

Nazorg
433

eo

Focus/Top 60

280

2,7.»tos»
}-}-

!±-

g2?
Besloten

9

o

12 % naar nazorg (ex-)
gedetineerden

3s%bilaterale afspraken
42% geen inzet
Veiligheidshuis nodig

• excl. dubbele meldingen bv aanhoudingen en detentiemeldingen
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Nazorg*

Waarvan 175 afgesloten:
2%

positief (114)
neutraal (5 7)
negatief4)

+125 vrijwillige trajecten ingeze

focus

e
eo
280

~

117 nieuwe instroom

a
mA
a

)

62% met kernproblematiek zorg
126 casus afgesloten

Top 60 - Gouda

»
("

geen nieuwe instroom

oo

67casus op de lijst

no
v

2O casus afgesloten

}

Nieuw!

De Stedelijke Jeugd Aanpak Leiden
Sinds begin 20 l 9 wordt in Leiden de Stedelijke
Jeugdaanpak gerealiseerd. Er is hard gewerkt aan
het verbinden van zorg, veiligheid en onderwijs met
als doel jongeren zo snel mogelijk perspectief te
bieden. Waar dat niet (meer) lukt is met justitiële
partners gezorgd voor een goede bundeling van
informatie zodat in kon worden gezet op repressie.
De aanpak kent de volgende overlegvormen en
aantallen:

Perspectief

Prioriteit

48

13

Zorg

Focus

41

excl. een eenmalige, intergemeentelijke

19

groepsaanpak van 15 cosussubjecten
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Voorstel resultaatbestemming 2019

Het boekjaar 2019 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald:
Programma Brandweer en Crisisbeheersing
Programma MBHM
Programma Oranje Kolom

€
€
€

Totaalresultaat 2019

€ 545. 705 (positief}

510.928
7.819 (negatief)
42.596

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.

Voorgesteld wordt het resultaat 2019 als volgt te bestemmen:
•
•

een toevoeging aan de Algemene Reserve ad € 202.605;
een toevoeging aan de bestemmingsreserve van€ 343.100 en hiervoor een
bestemmingsreserve Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 te vormen.

Jaarrekening 2019
Toevoeging aan de Algemene Reserve
Vorming bestemmingsreserve Reparatie FLO-overgangsrecht 2018

Totaalresultaat 2019

€
€
€

202.605,343_100,-

545. 705,- positief

Juni2020
V6 Voorlopige jaarstukken 2019 VRHM dd 11 juni 2020

Pagina 91

Accountants

G akertitty
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Papendorpseweg 99
Postbus 85007
3508 AA Utrecht

Aan:
GR Veiligheidsregio Hollands Midden

T: +31 (0)30 258 70 00
F: +31 (0)30 254 45 77
utrecht@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
te Leiden gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden op 31 december 2019 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
•
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de
gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 16 maart 2017.
De jaarrekening bestaat uit:
1. Balans per 31 december 2019;
2. Overzicht van baten en lasten over 2019;
3. Toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen;
4. Bijlage 1: Taakveldenoverzicht;
5. Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage);
6. Voorstel resultaatbestemming 2019.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Standaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is
vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2017 en het Controleprotocol Wet normering
topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zoals vereist
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op EUR 557.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie
bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan
reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden
ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van
de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•
het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen;
• vaststellingsbesluit jaarstukken 2019;
•
bijlage 3: verantwoording 2019 Slachtofferhulp en Veiligheidshuis
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat op grond van het BBV is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot
stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder
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gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 16
maart 2017.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de
jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens ons onderzoek niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2017, het
Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;
het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de
gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel
op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht
in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 16 juni 2020

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
G.J. van Luyk AA
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Vertrouwelijk
Veiligheidsregio Hollands Midden
Aan de leden van het dagelijks en algemeen bestuur

Utrecht, 16 juni 2020

Geachte leden van het bestuur,
In overeenstemming met de opdracht tot de controle van de jaarrekening
2019 van Veiligheidsregio Hollands Midden (Hierna: VRHM), zoals
overeengekomen in onze opdrachtbevestiging d.d. 6 december 2018, bieden
wij u hierbij het verslag van bevindingen aan.

Indien en voor zover de jaarrekening niet door het algemeen bestuur
wordt vastgesteld en leidt tot een aangepaste jaarrekening, dient ook
bij deze aangepaste jaarrekening door ons toestemming te worden
verleend tot het opnemen van onze controleverklaring.

Het verslag van bevindingen bevat bevindingen en conclusies die naar
aanleiding van onze werkzaamheden naar voren zijn gekomen. Het verslag
van bevindingen is uitsluitend opgesteld voor uw gebruik en mag daarom
zonder onze toestemming niet aan derden ter inzage worden verstrekt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
ijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te lichten.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht.
Wij hebben bij de jaarrekening over boekjaar 2019 een goedkeurende
controleverklaring verstrekt ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid
De bevindingen in dit verslag doen dan ook geen afbreuk aan ons oordeel
over de getrouwheid van de jaarrekening.
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1. Opdracht, scope en uitkomsten
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Controleopdracht
De opdracht tot controle van de jaarrekening is uitgevoerd conform de met u
gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging d.d. 6 december
2018.

Grondslagen
De accountantscontrole omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen, beoordeling van de grondslagen van de financiële verslaggeving
en van belangrijke schattingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn gehanteerd

De jaarrekeningcontrole is gericht op het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel
omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening 2019 van de
VRHM. Daarbij hebben wij gecontroleerd of de jaarrekening in alle van materieel
belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met de BBV.

Wij hebben met de directie de aanvaardbaarheid van de gehanteerde
waarderingsgrondslagen en de consistente toepassing daarvan besproken. In dit kader
komen tevens zaken aan de orde die een significante invloed hebben op de kwaliteit
van de jaarverslaggeving, zoals nieuwe of gewijzigde waarderingsgrondslagen,
schattingen, beoordeling onzekerheden en bijzondere transacties.

Opzet en reikwijdte controle
Onze controle is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Niet uitgesloten is dat
afwijkingen voorkomen die voor de jaarrekening als geheel niet van belang zijn.
Ons onderzoek richt zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. De primaire
verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij de
directie en het dagelijks bestuur van de VRHM. De accountant is niet
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude.
Materialiteit
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hanteren wij een
goedkeuringstolerantie, ook wel materialiteit genoemd. Bij de uitvoering van onze
controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening hebben wij de
goedkeuringstolerantie gehanteerd in overeenstemming met het Besluit
Accountscontrole Decentrale Overheden (BADO). Hieruit volgt dat wij voor de
jaarrekening een tolerantie voor fouten van€ 557.000 (1 % van de lasten) hebben
gehanteerd en een tolerantie voor onzekerheden van € 1.673.000 (3% van de
lasten). Wij hebben een rapporteringsdrempel gehanteerd van€ 27.850.

Naar onze mening zijn de door de directie gekozen waarderingsgrondslagen
aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot de significante
jaarrekeningposten en bijzondere transacties. In het verslagjaar 2019 zijn geen
wijzigingen doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke
verslaggevingsgrondslagen.
Strekking controleverklaring
Wij hebben bij de jaarrekening over boekjaar 2019 een goedkeurende
controleverklaring verstrekt ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. De
bevindingen in dit verslag doen dan ook geen afbreuk aan ons oordeel over de
getrouwheid van de jaarrekening.
Ten aanzien van de rechtmatigheid heeft er tussen Baker Tilly en de VRHM een
intensieve samenwerking plaatsgevonden om voor boekjaar 2019 te komen tot een
gestructureerde analyse van de rechtmatigheid van de bestedingen. Gedurende
boekjaar 2017 en 2018 hebben wij een oordeel met beperking verstrekt met betrekking
tot de rechtmatigheid. De oorzaak hiervan lag aan enerzijds aan uitgaven die ten
onrechte niet Europees waren aanbesteed en anderzijds uitgaven die niet of
onvoldoende waren onderbouwd. Wij danken de medewerkers van de VRHM voor hun
inzet.
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Managementinzicht en schattingen
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden bepaald, zijn
gebaseerd op inzichten van het management. Wij hebben de belangrijkste
gehanteerde factoren en veronderstellingen beoordeeld op basis waarvan de
afzonderlijke oordelen en schattingen zijn gevormd. Wij hebben vastgesteld dat dit
aanvaardbaar is in het kader van de jaarrekening als geheel.

Geautomatiseerde gegevensverwerking
Op grond van artikel 393 lid 4, Titel 9 Boek 2 BW rapporteren wij onze bevindingen
met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking in dit verslag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
accountantscontrole van de jaarrekening niet specifiek is gericht op de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing
In het kader van de controle van de jaarrekening 2019 hebben wij onder meer de
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (hierna te noemen: AO/IB)
beoordeeld. Hierbij is tevens de geautomatiseerde gegevensverwerking betrokken,
voor zover van belang voor de jaarrekeningcontrole. Tijdens de uitvoering hebben
wij ons gericht op het onderzoeken, beoordelen en toetsen van de AO/IB. Voor de
details verwijzen wij naar de managementletter d.d. 23 januari 2020.

In onze managementletter d.d. 23 januari 2020 hebben wij een aantal attentiepunten
ten aanzien van de IT-omgeving opgenomen.

Jaarverslag en overige gegevens
De jaarstukken 2019 bestaan uit "het jaarverslag" en de "jaarrekening".
In het jaarverslag worden de beleidsuitgangspunten en beleidsevaluaties zichtbaar.
Primair object van de accountantscontrole (op grond van Artikel 213 van de
Gemeentewet) is de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten
met toelichting, zoals in het boekwerk "jaarrekening" is opgenomen. Het jaarverslag
valt hierdoor niet onder de accountantscontrole.
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag, in het licht van de tijdens onze
controlewerkzaamheden verkregen kennis en begrip omtrent VRHM en haar
omgeving, geen materiële onjuistheden bevat. Tevens hebben wij vastgesteld dat
alle verplichte elementen, zoals opgenomen artikel 213 lid 3 onder d van de
Gemeentewet, zijn opgenomen in het jaarverslag.
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2.1 Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten

Sinds boekjaar 2019 is het aantal programma's gereduceerd tot drie.
Hiermee is het programma Veiligheidsbureau komen te vervallen.

EUR

x 1.000
2019

Het gerealiseerde resultaat in 2019 wijkt€ 547.000 (positief) af van de
bijgestelde begroting. Oorzaak hiervan betreft de onderschrijding op de
lasten van de brandweer van€ 1,9 mln. Hier tegenover staat ook een
overschrijding van de overhead met€ 1,0 mln. Dit betreft een
verschuiving in de toewijzing van de taakvelden welke is veroorzaakt
door de reorganisatie uit 2018. De verschuiving heeft met name
betrekking op salarislasten welke nu als overhead zijn verantwoord.
Daarnaast is er gedurende het boekjaar een bijzondere
waardevermindering verwerkt op de materiële vaste activa met
betrekking tot het project Digitaal Werken. Als gevolg van het
besluitvormingstraject in 2018 is de keuze gemaakt om gefaseerd verder
te gaan met de deelprojecten waardoor een deel niet meer bruikbaar is.
Wij hebben vastgesteld dat de boekwaarde met betrekking tot dit
projectdeel, zijn met name kosten die betrekking hadden op de
implementatiefase, is afgewaardeerd en bovendien door de directeur is
geautoriseerd. De totale impact hiervan bedraagt€ 411.154. De
verwerking hiervan is in overeenstemming met artikel 65 van de BBV.
Deze last is ook opgenomen als incidenteel bij programma Brandweer en
crisisbeheer.

Bijgestelde
begroting 2019

2018

Lasten
Brandweer en crisisbeheer

41.237

43.126

39.754

1.528

1.520

1.523

587

580

552

Overhead
Onvoorzien

12.423

11.376

11.602

Totaal lasten

55.775

56.671

53.898

-53.333

-53.519

-50.803

-1.401

-1.402

-1.371

-689

-660

MBHI
Vedigheidsbureau
Oranje Kolom

467

69

Baten
Brandweer
GMK

Vedghexdsbureau
Oranje Kolom

-480

Overhead
Totaal baten

-657
-459

-55.423

-55.581

-53.770

Mutatie reserves Brandweer

.781

.972

.273

Mutate reserves GMK
Gerealiseerd resultaat

-118
-547

-118

-155
-300

Toevoegingen en onttrekkingen reserves
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2.2 Balans
Activa
De daling in de MVA komt voornamelijk door reguliere afschrijvingen, de afwaardering
van€ 411.000 en de bestemmingsreserve GMK van€ 500.000 welke gedurende 2019 in
mindering is gebracht. De vorderingen op openbare lichamen zijn incidenteel hoger in
2018 als gevolg van het moment van factureren, dit betreffen met name vorderingen op
de Politie, Veiligheidsregio Haaglanden en het Instituut Fysieke Veiligheid. De
uitzettingen in 's Rijks schatkist en de liquide middelen zijn aanzienlijk gestegen als
gevolg van de financiering. De overlopende activa stijgt met name door een betaling die
ten onrechte is uitgevoerd waarvan het restant nog als vordering openstaat. Hiervoor
verwijzen wij ook naar hoofdstuk 3 met de controlebevindingen.
Passiva inclusief vermogenspositie
De algemene reserve is hoger dan de risico-inventarisatie (weerstandsvermogen). Op
basis hiervan is geen aanvullende dotatie van de algemene reserve noodzakelijk. Indien
het bestuur instemt met de voorgestelde resultaatverdeling 2019 ligt de algemene
reserve in lijn met het berekende weerstandsvermogen. Wij merken wel op dat er in het
weerstandsvermogen geen rekening is gehouden met het Corona virus wat mogelijk
financiële consequenties gaat hebben.
Gedurende 2019 is de lening voor de GMK volledig afgelost(€ 3,5 mln) alsmede een
BNG lening (€ 3,9 mln). Hiervoor in de plaats is een nieuwe lening bij de BNG (€ 7,0 mln)
en bij de Nederlandse Waterschapsbank (€ 4,0 mln) aangetrokken. De nieuwe leningen
hebben een aanzienlijk lager interestpercentage waardoor de rente, ondanks de
verhoogde financiering, komend jaar naar verwachting lager zal uitvallen.
In de jaarrekening 2019 heeft er foutenherstel plaatsgevonden. Hierdoor wijken de
vergelijkende cijfers 2018 af van de definitieve jaarrekening 2018. Voor een uitgebreide
toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk drie, bevinding 'functioneel leeftijdsontslag'.

31.12-2019

31-12-2018

Mater@le vaste activa
Financiéle vaste activa

28 565
8.553

Vaste activa

37.118

31.496
8.746
40.242

323
3219

858
19

Activa

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

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

Overige schulden
Overlopende passiva
Vlottende passiva
Totaal passiva

0

12

307
1187
5.036

2
784
1.675

42.154

41.917

1.455
4 221

917
4 620
1.037
8.830
19.137

--

546
8.776
22 685
37.683

34.541

3.343
1128
4.471

6.488
888
7.376

42.154

41.917
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Functioneel leeftijdsontslag (hierna: FLO)
Voor de verplichting die voortkomt uit het de FLO dient een voorziening gevormd te
worden indien het financieel risico bij de VRHM ligt. Wij hebben u gevraagd om
onderstaande standpunten af te stemmen met betreffende gemeenten (Gouda,
Leiden en Alphen aan den Rijn) om ook hoor- en wederhoor toe te passen. Deze
afstemming heeft plaatsgevonden waarna wij de gehele casus hebben gecontroleerd
alsmede bij bureau vaktechniek hebben geconsulteerd.
Standpunten
Voor de gemeente Gouda geldt dat zij de verplichting FLO heeft afgekocht en
overgedragen aan de VRHM. In ruil hiervoor betaalt de gemeente Gouda 30 jaar
lang een bedrag. Doordat hier sprake is van een 'clean cut' loopt de VRHM ook
het risico dat de totale verplichting mogelijk hoger uitvalt waarvoor geen dekking
is. Dit alles heeft tot gevolg dat de volledige verplichting (ultimo 2019 € 7,8 mln)
op de balans komt als 'voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's' en de
volledige last dient te worden verantwoord in de exploitatie. Hier tegenover staat
een (langlopende) vordering (classificatie als FVA) tegen de contante waarde van
de te ontvangen betalingen die de komende jaren zullen worden ontvangen. De
vordering en de verplichting worden dan jaarlijks opgerent. De komende jaren
worden mutaties in de verplichting dan via het resultaat geboekt.
Verplichting FLO voor de gemeenten Alphen a/d Rijn en Leiden, hiervoor hoeft
geen voorziening gevormd te worden omdat het risico is overgedragen aan
betreffende gemeenten. Deze gemeenten betalen nu jaarlijks de kosten met
betrekking tot de FLO en blijven dat doen over de hele looptijd van de regeling.
Aanbeveling
Ter overweging willen wij u graag meegeven dat het boekhoudkundig een stuk
eenvoudiger zou zijn als in overleg met de gemeente Gouda alsnog het volledige
bedrag in één keer ontvangen zou kunnen worden.

G akertitly
Foutenherstel 2018
Er is sprake geweest van een ongecorrigeerde materiële fout in de jaarrekening
2018. In het ontvlechtingsprotocol d.d. 18-12-2009 zijn afspraken gemaakt voor o.a.
de overdracht van het beroepsbrandweerpersoneel. Voor het
beroepsbrandweerpersoneel enkel afkomstig van de gemeente Gouda is een
afkoopregeling overeengekomen. Hierdoor ligt de feitelijke verplichting en het
financieel risico met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag (hierna: FLO) bij
de VRHM. Voor de verwachte toekomstige uitgaven is een 'voorziening voor
verplichtingen, verliezen en risico's' gevormd. Voor de toekomstige uitgaven
ontvangt de VRHM ook jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding is
overeengekomen Um boekjaar 2048 en is contant gemaakt tegen de WACC
(gemiddeld gewogen kosten van kapitaal). Deze vordering is verantwoord als
'overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer' onder
financiële vaste activa. Deze fout is in de vergelijkende cijfers van de jaarrekening
2019 hersteld. Het foutherstel is als een rechtstreekse mutatie van het eigen
vermogen verwerkt. Dit heeft een positief effect in het eigen vermogen ultimo 2018
gehad van totaal€ 736.617. Voor dit bedrag dient u een bestemmingsreserve FLO
Gouda te vormen in 2020.
Berekening van de voorziening
De berekening van de FLO is door een extern deskundige opgesteld. Wij hebben in
dit kader de controlewerkzaamheden overeenkomstig standaard 500.8 uitgevoerd en
geconcludeerd dat wij gebruik kunnen maken van de door de deskundige opgestelde
berekening. De berekening is in 2017 opgesteld en vervolgens voor de jaarrekening
geactualiseerd. De uitgangspunten voor de berekening zijn toegelicht in de
jaarrekening. De voorziening FLO dient jaarlijks geactualiseerd te worden vanwege
(mogelijke) aanpassingen in het fiscale regime, regelgeving t.a.v. de FLO,
salarismutaties en/of andere CAO-aanpassingen. Wij hebben van u en de extern
deskundige begrepen dat dit voor boekjaar 2020 reeds in gang is gezet. Wij merken
hierbij op dat de gehanteerde berekeningssystematiek zal afwijken van die van 2017.
Dit heeft mogelijk ook financiële gevolgen in de begroting en jaarrekening 2020.
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Foutieve betaling
Tijdens de controle is gebleken dat er een foutieve betaling heeft plaatsgevonden
in 2019. Hierbij is ten onrechte een bedrag van € 2.264.504 betaald aan het ABP
in plaats van€ 381.748. VRHM heeft deze fout geconstateerd en vastgesteld dat
per ongeluk de cumulatieve afdracht in de maand juni is ingevoerd als
betalingsvoorstel in plaats van de maandelijkse afdracht. Het betalingsvoorstel is
daarna, gezien de hoogte van het bedrag, geaccordeerd door de directeur
conform de interne beheersingsmaatregel. Echter is het niet opgemerkt dat het
bedrag circa 6 keer hoger was dan normaal. Wij hebben deze verklaring
gecontroleerd en vastgesteld dat dit inderdaad het geval is geweest. Tevens
hebben wij vastgesteld dat het onterecht betaalde bedrag volledig is terugbetaald
door het ABP. Het laatste deel, groot€ 378.294, is op 17 januari 2020 ontvangen.
De VRHM heeft na het onderzoek het voorstel gedaan om een derde persoon toe
te voegen bij de controle van de betalingen en deze fysiek de
betalingsvoorstellen te autoriseren middels een paraaf na controle van de
betalingen. Daarnaast heeft VRHM aangegeven dat er geen andere foutieve
betalingen hebben plaatsgevonden in 2019.
Om het risico op een foutieve betaling te ondervangen hebben wij aanvullende
werkzaamheden uitgevoerd naar aanleiding van deze bevinding. Naast de dataanalyse op de betalingen en een deelwaarneming op de nauwkeurigheid van de
rekeningnummers van de crediteuren hebben wij bij de deelwaarneming op de
lasten tevens gecontroleerd of deze lasten rechtmatig zijn betaald. Naar
aanleiding van onze reguliere en aanvullende werkzaamheden hebben wij geen
bevindingen geconstateerd waaruit blijkt dat er andere foutieve/ onrechtmatige
betalingen in 2019 hebben plaatsgevonden.

@ akertitly
Ten aanzien van de functiescheiding is het altijd goed om meer functiescheiding
in het betalingsproces te implementeren. Wij achten de huidige functiescheiding
in principe voldoende. Wij adviseren u wel om iedereen die betrokken is bij het
betalingsproces er aan te herinneren waarvoor iemand zijn autorisatie geeft.
Indien de controle hiervan te belastend is voor sommige betrokkenen zou een
andere inrichting eventueel overwogen kunnen worden.
Gebeurtenissen na balansdatum - Impact coronavirus (COVID-19)
Door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants is op 3 maart
NBA alert 42 gepubliceerd en diverse malen geactualiseerd. In dit alert wordt een
toelichting gegeven op de mogelijke impact van het Coronavirus op de
accountantswerkzaamheden. De uiteindelijke gevolgen van het coronavirus zijn
momenteel niet te overzien. Het is niet ondenkbaar dat de VRHM door de
gevolgen van het virus financiële consequenties gaat ondervinden.
Wij hebben de impact hiervan op de VRHM met u besproken en op basis hiervan
is er een toelichting opgenomen in de jaarstukken 2019. Wij verwijzen u hiervoor
naar:
• Inleiding met betrekking tot Corona (pagina 3);
• Het weerstandsvermogen en risicobeheersing (pagina 44);
• Toelichting op de balans (pagina 76).
Op het moment van het opmaken van de jaarstukken is de verwachting dat de
gevolgen voor de VRHM beperkt zullen zijn. Als gevolg van de onzekerheid
omtrent de duur en de omvang van de problemen is het aannemelijk dat de
impact op de VRHM groter kan worden.
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3. Controlebevindingen
Wet Normering Topinkomens (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) is op 1 januari 2014 in werking getreden. De WNT stelt maxima
aan de bezoldiging van topfunctionarissen. In de WNT wordt het begrip
topfunctionaris nader gedefinieerd; het wetsvoorstel 'Aanpassingswet WNT'
benadrukt dat alleen sprake is van een topfunctionaris als sprake is van
leidinggeven aan de gehele organisatie. In de WNT worden ook maxima aan
bezoldiging van de topfunctionaris gesteld van€ 194.000 (2018: € 189.000). De
bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12
maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging.
De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van
topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie en inzending aan de
(vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een
openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.
In de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling VRHM over boekjaar
2019 is op juiste wijze rekening gehouden met de bepalingen uit de WNT. Wij
geven u wel in overweging, vanuit het controleprotocol WNT 2019, om voor het
boekjaar 2019 een risico-analyse uit te voeren en de IS-maatregelen
aantoonbaar vast te leggen.
Anticumulatie bepaling WNT
Met ingang van boekjaar 2018 dienen ook de ontvangen vergoedingen die bij
andere WNT plichtige instellingen zijn ontvangen te worden verantwoord in de
WNT verantwoording. Aangezien het voor ons niet mogelijk is de volledigheid
vast te stellen van de dienstbetrekkingen en de ontvangen vergoedingen, is in
het WNT controleprotocol opgenomen dat wij de anticumulatiebepaling niet
hoeven te controleren. In onze controleverklaring is dit ook als zodanig toegelicht.

G akertily
Europese Aanbestedingen
Elk jaar controleren wij of de verplichtingen die zijn aangegaan in het boekjaar
rechtmatig zijn. Hierbij controleren wij of er voldaan is aan de geldende
aanbestedingsrichtlijnen. Dit doen wij door te controleren of de Europese
aanbestedingen in 2019 conform de Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn
verlopen en of alle andere verplichtingen terecht niet Europees zijn aanbesteed.
Over het boekjaar 2018 is er een rechtmatigheidsfout geconstateerd ad €
1.530.060. Deze fout had voornamelijk betrekking op het niet kunnen
onderbouwen middels contracten van de uitgaven, waardoor het niet
aantoonbaar rechtmatig was. Om dit te voorkomen voor het boekjaar 2019 heeft
VRHM een coördinator inkoop aangetrokken met kennis van de Europese
Aanbestedingsrichtlijnen. Tevens heeft VRHM veel werk verricht om alle
verplichtingen te onderbouwing met contracten. Er is meerdere malen
voorafgaand aan de controle contact geweest tussen Baker Tilly en VRHM om de
afwegingen en de dossieropbouw te controleren van VRHM. Dit proces heeft in
2019 zijn vruchten afgeworpen. Wij hebben vastgesteld dat er geen
onrechtmatige verplichtingen zijn aangegaan in 2019 en dat de Europese
aanbestedingen conform de Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn gegaan.
Om voor de toekomst ook goed in control te zijn van het aanbestedingsproces
adviseren wij u om een contractenregister aan te leggen en in het inkoopproces
interne beheersingsmaatregelen te implementeren die toezien op het naleven
van de aanbestedingsregels bij het aangaan van verplichtingen. Wij hebben van
u vernomen dat u momenteel bezig bent met de oriëntatie voor het aanleggen
van een contractenregister.
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3. Controlebevindingen
Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in
het kader van begrotingsrechtmatigheid
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel
189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het bestuur zelf nader
worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting,
via de verordening op het financieel beheer en het controleprotocol.
Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en
lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende
overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het bestuur, zodat deze tijdig (binnen
het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende
waarborgen voor tijdige melding aan het bestuur van budgetoverschrijdingen
brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van
het Algemeen Bestuur.
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota
rechtmatigheid die door de commissie BBV is uitgebracht. Een belangrijke
inhoudelijke aanvulling betreft de vaststelling, dat het overschrijden van de
begroting altijd onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden
meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het bestuur nadere
regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd
door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen
het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen (3) moeten
meewegen bij het oordeel van de accountant.

G akertilly
In die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat
deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan
niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, worden
betrokken. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de
jaarrekening zijn opgenomen.
In de jaarstukken 2019 legt het bestuur in de toelichting op het overzicht van
baten en lasten verantwoording af over de realisatie van de lasten en baten ten
opzichte van de begroting na wijziging.
Uit de analyse blijkt een overschrijding van de begrote lasten in de programma's
Brandweer en crisisbeheersing, MBHM en Oranje Kolom. Wij hebben vastgesteld
dat deze juist in het jaarverslag en de jaarrekening zijn toegelicht.
Waardering pand en verwerking bestemmingsreserve compensatie
boekwaardeverlies GMK
In het verslag van bevindingen vorig jaar hebben wij u verzocht om het pand aan
de Rooseveltstraat te Leiden opnieuw te laten taxeren teneinde te bepalen of er
nog sprake is van een mogelijke bijzondere waardevermindering. Deze taxatie
heeft niet plaatsgevonden. Op de boekwaarde van de GMK is in 2018 de bijdrage
van de Politie en het Ministerie in minder gebracht. Als gevolg van de reguliere
afschrijving alsmede het in mindering brengen van de bestemmingsreserve GMK
ad€ 500.000 bedraagt de boekwaarde ultimo boekjaar nog€ 1.611.374. Het
taxatierapport eind 2016 laat een marktwaarde zien van€ 2.000.000. Op basis
hiervan hebben wij geen indicatie meer voor een bijzondere waardevermindering.
Op basis van marktinformatie kunnen wij bovendien stellen dat de marktwaarde
sindsdien is gestegen.
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3. Controlebevindingen
Voorziening tweede loopbaanbeleid
De voorziening heeft betrekking op beroepsbrandweerpersoneel welke na
maximaal 20 dienstjaren een tweede loopbaan kan beginnen. Door de VRHM is
de maximale verplichting over een periode van 20 jaar berekend op€ 1.675.000.
Dit betreft de best mogelijke inschatting waarin nog veel onzekerheden schuilen.
Vanaf 2020 is de VRHM bezig met het opstellen van een loopbaanplan per
werknemer die hiervoor in aanmerking komt. Op basis hiervan kan voor de
jaarstukken 2020 e.v. een betere inschatting gemaakt worden van de totale
verplichting. Voor de controle van de jaarstukken 2019 is de voorziening tweede
loopbaanbeleid niet materieel voor de jaarrekening. De voorziening in de
jaarstukken bedraagt ultimo boekjaar€ 83.750. Afhankelijk van de inschatting
van de totale verplichting zullen hierop komende jaren aanvullende dotaties
worden verantwoord. De toekomstige uitgaven kunnen hierop vervolgens in
mindering gebracht worden. Wij adviseren u jaarlijks de uitgangspunten waarmee
de voorziening is berekend te actualiseren teneinde de gebruikers hierover te
informeren.
Opvolging bevindingen uit de managementletter
In de managementletter 2019 hebben wij een aantal bevindingen opgenomen
waarvoor aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Onderstaand zullen wij
hierover kort de opvolging weergeven:
De bevinding van het personeelsproces met betrekking tot de controle van de
salarisverwerking (paragraaf 2.2 in de managementletter). Om het risico op
onnauwkeurige salarismutaties te mitigeren hebben wij een steekproef
verricht op de salarismutaties en vastgesteld dat aan de mutaties een
geautoriseerd brondocument ten grondslag ligt. Uit de werkzaamheden
komen geen bevindingen.

@

akertitly

De bevinding met betrekking tot de wijziging van de crediteurstamgegevens
(paragraaf 2.3 in de managementletter). Om het risico op onrechtmatige
betalingen te mitigeren hebben wij een data-analyse uitgevoerd op de export
van de bankbetalingen van de BNG bank. Tevens hebben wij de
gecontroleerde log met gewijzigde crediteuren stamgegevens ontvangen. Wij
hebben hier specifieke werkzaamheden verricht op de begunstigden met
meerdere bankrekeningen alsmede bankrekeningen met meerdere
begunstigden. Tevens hebben wij middels een steekproef willekeurige
betalingen geselecteerd en hierbij vastgesteld dat het IBAN-nummer bij de
betreffende begunstigde hoort. Uit onze werkzaamheden komen geen
bevindingen.
De bevinding inzake de logische toegangsbeveiliging en de workflow van
inkoopfacturen (paragraaf 3.3 Um 3.5 in de managementletter). Om het risico
tot misbruik van toegangsrechten alsmede het autoriseren van inkoopfacturen
door onbevoegde medewerkers te mitigeren hebben wij een data-analyse
uitgevoerd. Het voordeel van een data-analyse is dat dit de gehele populatie
afdekt. De bevindingen, voor de periode Um medio november, zijn
opgenomen in de managementletter. De uitzonderingen in de inkoopworkflow
zijn alsnog door de bevoegde functionaris geautoriseerd. Wij hebben de dataanalyse niet over de periode medio november tim eind december kunnen
afwikkelen omdat de benodigde export niet meer gegenereerd kan worden.
Om het risico op onnauwkeurige inkopen alsnog te mitigeren voor de periode
medio november Um december is aanvullend een uitgebreide steekproef
verricht. Hierbij is vastgesteld of de inkoopfacturen door een bevoegd
functionaris zijn geautoriseerd en hieruit komen geen bevindingen.
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3. Controlebevindingen

@ akertilty

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidslichamen
vennootschapsbelastingplichtig voor zover zij een onderneming drijven. Hiervan
is sprake, indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
Er is sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal;
Waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer; en
Waarmee structureel overschotten worden gerealiseerd.

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke
uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen
accountantscontrole 2019. De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden
dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen te worden
opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering
wordt overschreden:

Indien aan het laatste vereiste niet of slechts incidenteel wordt voldaan, kan er
toch sprake zijn van een onderneming in fiscale zin, indien met de betreffende
activiteit in concurrentie wordt getreden met wel belastingplichtige partijen. Door
BOO is in het verleden een scan uitgevoerd voor wat betreft de mogelijke
vennootschapsbelasting plicht over boekjaar 2016. Op basis van de jaarrekening
2019 alsmede ervaringen uit de praktijk verwachten wij dat de impact van de
invoering van de Vpb-plicht voor overheidsbedrijven voor VRHM gering zal zijn,
doch wij kunnen de risico's, niet volledig uitsluiten.

• € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan€ 125.000 is;
• 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan
€ 1.000.000 is;
• € 125.000 indien de omvangbasis groter dan€ 1.000.000 is.

Wij adviseren in ieder geval een analyse te (laten) maken en de in dat kader
ingenomen standpunten en onderbouwingen op een deugdelijke wijze te
verankeren in het Vpb-dossier. Uit dit dossier moet blijken dat de ingenomen
standpunten in ieder geval pleitbaar zijn. Op die manier wordt in ieder geval het
boeterisico beperkt. Wij adviseren dat de VRHM in ieder geval in de
risicoparagraaf vanaf 2020 melding maakt van de mogelijk andersluidende
standpunten van de Belastingdienst. Gelet op de huidige stand van de wetgeving
en jurisprudentie en visievorming bij de Belastingdienst zijn andere standpunten
met betrekking tot de Vpb-positie op onderdelen mogelijk. Wij raden u aan
jaarlijks een impact- en risicoanalyse uit te laten voeren.

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen fouten
en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende
rapporteringstolerantie overschrijden. Tevens hebben wij vastgesteld dat de
bijlagen volledig is door vast te stellen dat er geen andere verantwoordingen zijn
opgenomen op de website van de Rijksoverheid.
De SiSa-bijlage dient door uw Gemeenschappelijke Regeling samen met een
aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli
aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van
een voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten
aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage.
In bijlagen bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel
opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het
CBS.
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4. Overige onderwerpen
Fraude en naleving wet- en regelgeving
De directie is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, het naleven van
wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en integriteit en dient zowel
preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude
en overtreding van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het toezicht op de directie in de uitvoering van deze taken.
Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het management gebruik
van diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en gedragscodes,
controle technische functiescheiding en periodieke rapportages over financiën.

G akertilly
Kwaliteitsborging
Baker Tilly heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om haar
onafhankelijkheid en die van haar medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen
omvatten onder meer:
Jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners, professionals en
ondersteunende stafdiensten;
Cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling of er sprake is
van mogelijk conflicterende diensten
In- en extern kwaliteitsonderzoek
Reviews door partners die niet betrokken zijn bij de opdracht ter waarborging van een
deugdelijk/ deskundig oordeel.

Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV COS
240/250, de risico's met betrekking tot fraude en overtreding van wet- en regelgeving
en beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen die gericht zijn op het
voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van wet- en
regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle voeren wij gegevensgerichte
controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet specifiek gericht op het
signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. In het kader van onze
controle hebben wij geen bevindingen te melden met betrekking tot fraude.
Bevestiging onafhankelijke positie
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in
overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de
objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.
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4. Overige onderwerpen
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Ontwikkelingen - bezoldigingsmaximum
De minister van BZK heeft het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2020 vastgesteld op€
201.000. Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn
voor 2020 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling mag de
bezoldiging niet meer bedragen dan de som van€ 26.800 per maand voor de eerste zes
maanden en€ 20.300 per maand voor de volgende zes maanden, óf indien dit lager is, de
som van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het maximum uurtarief van het
betreffende jaar. Het maximum uurtarief bedraagt voor 2020 voor de eerste twaalf
kalendermaanden€ 193 (2019: € 187). Vanaf kalendermaand 13 geldt het voor de instelling
toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals die ook geldt voor een topfunctionaris met
dienstbetrekking.
Ontwikkelingen - openbaar te maken informatie
Vanaf 2020 dienen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking de daadwerkelijk
gewerkte uren gedurende de eerste twaalf kalendermaanden openbaar gemaakt te worden.
Dit betekent dat u inzicht moet hebben in en een registratie moet hebben van deze gewerkte
uren door de topfunctionaris zonder dienstbetrekking.
Voor topfunctionarissen die naast hun topfunctie:
tevens nevenwerkzaamheden vervullen bij uw organisatie, of
werkzaamheden verrichten bij aan uw organisatie gelieerde rechtspersonen, of
gelijktijdig leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking is bij een andere
rechtspersoon of instelling waarop de WNT van toepassing is
geldt dat vanaf de verantwoording 2020 de WNT-gegevens die op deze zogenaamde
samenloop van werkzaamheden betrekking heeft openbaar moeten worden gemaakt. Voor
de openbaar te maken gegevens verwijzen wij naar artikel 5 van de Uitvoeringsregeling
WNT die geldt vanaf 1 januari 2020.

G akertitly
Wet normalisering arbeidsrechtpositie ambtenaren (Wnra)
Per 1 januari jl. is de Wnra in werking getreden. Kort samengevat houdt die wet in dat de
ambtenaar sinds dit jaar een gewone werknemer is en dat de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek op hen van toepassing zijn (enkele uitzonderingen daargelaten). Dit betekent
onder andere dat de ambtenaar niet langer op basis van een (eenzijdige) aanstelling
werkzaam is, maar op basis van een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Dit betekent onder
meer dat de ambtenaar ontslagbescherming geniet, recht heeft op een transitievergoeding
bij ontslag en dat de wettelijke opzegbepalingen van toepassing zijn. De Wnra vraagt dat u
keuzes maakt over bijvoorbeeld de inhoud en vorm van de arbeidsovereenkomsten, de
aanleg van dossiers en administratieve wijzigingen. Voor het personeel van de
veiligheidsregio dat in dienst is van de veiligheidsregio (uitgezonderd het
ambulancepersoneel, omdat dit een eigen CAO volgt) is in de 'aanpassingswetgeving in
verband met de invoering van de Wnra' uitstel verleend.
Ten slotte heeft de Wnra ook tot gevolg dat alle wetswijzigingen die onlangs met de Wet
Arbeidsmarkt in Balans in werking zijn getreden, ook van toepassing zijn.
Wet compensatie transitievergoeding
Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het
UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.
Werkgevers kunnen vanaf 1_april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer
ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.
Zo voorkomt de overheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van
kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers.
Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.
Het is aan de werkgever om bij het UWV aan te tonen dat aan alle voorwaarden wordt
voldaan; het dossier moet dus op orde zijn.
Houdt u er rekening mee dat er een termijn op de aanvraag en een maximum aan de
com pensa tie zit.
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4. Overige onderwerpen

@ akertilly

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Oproepkrachten
Een oproepkracht moet ten minste 4 dagen van tevoren schriftelijk worden opgeroepen. Deze termijn kan bij cao worden verkort tot 24 uur.
Bij het intrekken/wijzigen van de oproep binnen 4 dagen voor de opgeroepen uren, heeft de oproepkracht toch recht op loon over de opgeroepen uren.
Na iedere periode van 12 maanden moet u de oproepkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang, gebaseerd op het gemiddelde aantal uren in de 12 voorafgaande
maanden. De oproepkracht mag deze weigeren en blijft dan oproepkracht. U moet wel na iedere 12 maanden een aanbod doen.
Transitie vergoeding
Aanspraak vanaf de 1° dag van het dienstverband (ook ingeval van beëindiging in de proeftijd) ingeval werkgever initiërende partij is om te komen tot een einde van de
arbeidsovereenkomst.
1/3 bruto maandsalaris inclusief alle toeslagen en structurele emolumenten per dienstjaar (feitelijke duur).
Ketenregeling
Maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 3 jaar.
Termijn om de keten te doorbreken is 6 maanden.
WW-premie
De hoogte van de WW-premie wordt bepaald door het type contract. De lage premie (thans 2,94%) geldt voor een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd met een vaste
arbeidsomvang. De hoge premie (thans 7,94%) geldt voor flexibele contracten (met o.a. uitzonderingen voor BBL-ers en werknemers onder de 21 jaar).
Payrolling
Payroll-werknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever waar de payroll-werknemer werkt.

Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Afgelopen periode heeft de commissie BBV één nieuwe notitie gepubliceerd, dit betreft de herziene notitie materiële vaste activa (MVA). Daarmee komt de vorige versie uit 2017 te vervallen.
Deze notitie bevat één belangrijke wijziging: het is niet langer toegestaan om bij onvoldoende financiële middelen een termijn van vier jaar te hanteren voor het vormen van de voorziening.
Ook is het niet toegestaan om op die wijze een negatieve voorziening aan te vullen. Een voorziening mag niet negatief zijn. Een onverwacht bij de jaarrekening gesignaleerde negatieve stand
moet via een eenmalige last worden gedekt. Deze stellige uitspraak is een aanscherping ten opzichte van eerder gepubliceerde notities en treedt daarom in werking met ingang van het
begrotingsjaar 2021. Verder bevat de nieuwe notitie een hoofdstuk gericht op het belang voor raadsleden, leden van provinciale staten en leden van het algemeen bestuur van
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Verder is de notitie geactualiseerd aan de hand van de vraag en antwoord rubriek, presentaties aan raden en bijeenkomsten met
deskundigen. We adviseren de ambtelijke organisatie om kennis te nemen van deze gewijzigde notitie.
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Rechtmatigheidsverantwoording met ingang van boekjaar 2021
Met ingang van boekjaar 2021 dient het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke
regeling zelf verantwoording af te leggen over het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, dat wil zeggen in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen.
Deze verantwoording gaat onderdeel uitmaken van de jaarrekening van de
gemeenschappelijke regeling en als zodanig object van onderzoek worden voor de
accountant in zijn opdracht om een getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening af te geven. Het
algemeen bestuur dient de materialiteits- en rapporteringsgrens te bepalen, mogelijk wel
binnen een bepaalde wettelijke bandbreedte.
De aanstaande wetswijziging veroorzaakt dat de bewijslast om aan te tonen dat de
gemeenschappelijke regeling primair in control is op gebied van financiële rechtmatigheid en
getrouwheid wordt verlegd van de accountant naar het dagelijks bestuur. De intentie is dat
de accountant hierbij als vierde lijn gaat functioneren. In onze optiek kan dit alleen worden
bereikt als uw zelfcontrolerend vermogen in de 1ste, 2de en 3"°lijn binnen uw
mogelijkheden en ambitieniveau optimaal is, waardoor wij alleen in de noodzakelijke
processen en transacties hoeven te "spitten". Waar de 2%° en 3"° lijncontrole goed is
ingericht zullen wij in hogere mate steunen op uw deelwaarnemingen maar altijd in
beperkte omvang zelfstandig werkzaamheden blijven uitvoeren. U mag van uw accountant
verwachten dat hij zelfstandig een oordeel blijft vormen over de beheersing van de
organisatie. Voor gebieden die minder belicht worden, zullen wij uitgebreidere
werkzaamheden uitvoeren.

@ akertitly
Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging adviseren wij u om een kritische analyse uit te voeren op
de huidige stand van zaken binnen uw gemeenschappelijke regeling. Allereerst is het van belang om
terug te blikken, en na te gaan in hoeverre uw organisatie in de afgelopen jaren gesteund heeft op de
werkzaamheden van de accountant of was het oordeel van de accountant een bevestiging van hetgeen
reeds gecommuniceerd was door de 3° lijn (VIC: Verbijzonderde Interne Controle). Afhankelijk van de
uitkomsten van deze analyse, dient u ambitie gericht op de wetswijziging te gaan bijstellen. Wij raden u
aan om deze ambitie officieel vast te stellen, waarmee verankering in de organisatie wordt geborgd. In
deze visie dient een beeld te worden geschetst hoe u de organisatie wenst te beheersen/ controleren.
De visie dient een leidraad te bevatten voor de organisatie om te waarborgen en zichtbaar te maken
dat binnen de gemeenschappelijke regeling getrouw en rechtmatig wordt gehandeld.

Op basis van het gewenste ambitie niveau in de visie dient te worden bepaald of de randvoorwaarden
voor realisatie van deze visie toereikend zijn binnen uw gemeenschappelijke regeling en wat dit
eventueel betekent voor de huidige inrichting van de 1ste, 2e en 3"° lijnscontrole, de positionering van
de 3"° lijn (VIC). Ten aanzien van de positionering van de VIC is het belangrijk dat zij de positie krijgen
om onafhankelijk te rapporteren over eventuele bevindingen. Uitgangspunten die bij een eventuele
herziening/ herstructurering van uw organisatie in ogenschouw moeten worden genomen is een goed
werkende bestuurlijke inrichting, actuele risicomanagement /beheersing per proces, juiste
implementatie van de PDCA- cyclus (plan, do, check en act) en toezicht op de invoering van
verbetermaatregelen.
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4. Overige onderwerpen
Rechtmatigheidsverantwoording met ingang van boekjaar 2021
Belangrijk is hierbij om na te gaan wat de (aangepaste) visie betekent voor uw processen en
systemen. Indien er vele aanpassingen benodigd zijn om uw organisatie zichtbaar in control
te krijgen op het gebied van getrouwheid en financiële rechtmatigheid heeft dit een
behoorlijk impact op uw medewerkers. De aanpassingen dienen uiteindelijk te worden
gedragen door de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling op elke niveau binnen
de organisatie. Hierbij is gedegen aanpak voor de implementatie essentieel. ledere
medewerker dient namelijk op zijn niveau te worden meegenomen in het gewenste risico
management zoals dat is beschreven in de visie. Onze visie hierop is om medewerkers
vooral aan de voorkant te betrekken bij de actualisatie van de het
risicomanagement/beheersing per proces. Hierdoor creëer je bewustwording en draagvlak
door de gehele organisatie. Onderstaand figuur geeft bovenstaande visueel weer

Teneinde hier grip op te krijgen is het zaak aandacht te hebben voor mensgerichte
beheersinstrumenten. Het vaststellen van gewenst gedrag en het borgen van dit gedrag middels
genoemde beheersinstrumenten zal daarbij helpen. De zogenaamde "Soft controls" zijn op te vatten
als maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en
normen en waarden van medewerkers. Soft controls vormen een onlosmakelijk onderdeel van de set
beheersingsmaatregelen die het management treft om zeker te stellen dat de organisatiedoelstellingen
worden gerealiseerd (De Heus en Stremmelaar, 2000).
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@ akertilty
Rechtmatigheidsverantwoording met ingang van boekjaar 2021
Wij adviseren u om aandacht te hebben voor deze aspecten. Wij kunnen u hierbij helpen door dit mee te
nemen in onze controle aanpak en een eerste 0-meting hierover op te stellen. Wij kunnen ons ook
voorstellen dat het belangrijk is voor de directie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur om meer
duidelijkheid te krijgen over de invulling van ieders rol en verantwoordelijkheid en de eisen die worden
gesteld aan de interne beheersing om tot een rechtmatigheidsverantwoording te kunnen komen en met
elkaar hierover het goede gesprek te hebben. Wij gaan graag het gesprek met u aan om u verder te
adviseren over het mogelijk verder verfijnen van de visie, de inrichting van de interne controle en
positionering van de VIC. Tevens kunnen wij u ook van dienst zijn bij de uitwerking van uw risicoanalyse
en u adviseren over mogelijke beheersmaatregelen. Wij hebben ervaring met het beleggen van sessies
met medewerkers om de risicoanalyse en beheersmaatregelen in kaart te brengen en zodoende
draagvlak te creëren bij uw medewerkers. Wij houden bij de advisering uiteraard rekening met de eisen
en schaal van uw gemeenschappelijke regeling.
Door de Commissie BADO is d.d. 20 maart 2020 de eerste versie van de notitie
rechtmatigheidsverantwoording gepubliceerd. Hierin is getracht meer helderheid te scheppen over de
gevolgen van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Hierin is ook de modeltekst van de
Commissie BBV in opgenomen.
Wij adviseren u een plan van aanpak op te stellen, waarbij 2020 een voorbereidingsjaar en tevens een
testjaar kan zijn. Over 2020 verstrekt de accountant nog een rechtmatigheidsoordeel. Met ingang van
2021 beperkt het oordeel van de accountant zich tot een getrouwheidsoordeel. Overigens controleert de
accountant vanaf 2021 ook de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de
gemeentelijke jaarrekening.
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Bijlage: SiSa-bijlage

Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2019 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van
onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door de VRHM samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2020 elektronisch bij het CBS
te worden aangeleverd.

Nummer

II

Specifieke uitkering

A2

I

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

Strekking controleverklaring rechtmatigheid:

Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid:

Goedkeurend

Fout of
onzekerheid

Financiële
omv
ang in euro's

0

6.754.796

Toelichting
fout/onzekerheid
J
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8.

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 20222024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vast te stellen in de vergadering van 25 juni
2020.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 februari 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten
2021 VRHM vastgesteld. Deze vormen de basis van de Programmabegroting 2021 VRHM.
Het beleidskader voor 2021 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
‘Veiligheid in samenhang’. In dit beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR,
risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee
de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de
ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang
en samenwerking met gemeenten en partners.
Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor 2021 wordt gevormd door de
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (FKGR) voor begrotingen
2021, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands Midden onder voorzitterschap
van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).
1. De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80%
voor netto materieel.
2. De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28%.
Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,05%
t.o.v. 2020.
3. De taakstelling bedraagt voor de begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.
In de bestuurlijke besluitvorming van de Programmabegrotingen 2019 en 2020 is reeds besloten in de
gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 rekening te houden met verhoging van de bijdragen als gevolg
van de exogene ontwikkeling van het wegvallen van de Openbaar Meldsysteem (OMS)-inkomsten
(€ 350.000). Daarnaast is in de Programmabegroting 2020 besloten tot een structurele compensatie
van de reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021
(en € 844.000 in 2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke delegatie VRHM. De kassiersfunctie
voor het Veiligheidshuis zal vanaf 2021 worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf
2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.
Op 27 maart 2020 is de ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM ter zienswijze aangeboden aan
de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling VRHM.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022 tot en met 2024 vast te stellen
waarin wordt voorgesteld:
a. de lasten en baten voor het jaar 2021 vast te stellen vóór resultaatbestemming volgens de
bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de
reserves;
c. de in de Programmabegroting 2021 VRHM opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2021 VRHM opgenomen risico’s;
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te
verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte
vervangingsinvesteringen.
2. De gemeentelijke bijdragen 2021 ten bedrage van € 51.217.394 vast te stellen. Daarbij is
rekening gehouden met:
a. de indexering voor 2021 van 3,05% positief t.o.v. 2020 conform het voorstel Financiële
kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2021
gemeenschappelijke regelingen;
b. de, in de begrotingen van 2019 en 2020, reeds vastgestelde verhoging ad € 660.000 van de
bijdrage als gevolg van exogene ontwikkelingen (transitie Openbaar Meldsysteem en reële
loonkostenontwikkelingen 2017-2018);
c. beëindiging van de kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis (-/- € 193.000). De bijdrage
hiervoor zal vanaf 2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.
3. De Programmabegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022 tot en met 2024 vast te stellen
voor de programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) en dit besluit
met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur van de RDOG
Hollands Midden;
4. De gemeentelijke bijdragen 2021 voor de programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG
Hollands-Midden) ten bedrage van € 2.213.368 vast te stellen en dit besluit met een positief
advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur van de RDOG Hollands Midden.
Daarbij is rekening gehouden met:
a. de indexering voor 2021 van 3,50% positief t.o.v. 2020 conform het voorstel Financiële
kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2021
gemeenschappelijke regelingen.
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4. Toelichting op het besluit
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 februari 2020 zijn de begrotingsuitgangspunten
2021 VRHM vastgesteld. Deze vormen de basis van de Programmabegroting 2021 VRHM.
A. Beleidskader VRHM 2021
De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar
aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving wordt in het
regionaal beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio in de periode 2020-2023. Voor het
eerst zijn alle (wettelijke) taken van de veiligheidsregio in samenhang vertaald in het beleidsplan.
Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de
beleidsagenda van de veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners.
Samenhang en samenwerking zijn de uitgangspunten om de beleidsagenda en de daarin
geformuleerde doelen te realiseren en om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de
samenleving in de regio.
Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, brandweerzorg, GHOR,
risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen
benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit alle
organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd.
De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en
positionering van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele
dagelijkse werk. Als veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staat de organisatie altijd paraat
om de burger in nood te helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie de
veiligheidsregio is en wat zij doen.
De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In
het jaarplan geeft de veiligheidsregio aan welke activiteiten zij gaan doen om deze doelen te
realiseren. Hierover blijft de veiligheidsregio in gesprek met het bestuur, de medewerkers, de
gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor veiligheid!
Voor de periode 2020 – 2023 zijn de doelen:
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
- De VRHM kent en duidt de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertaalt deze naar maatregelen
voor de hele veiligheidsketen.
- De VRHM maakt burgers meer zelfredzaam en richt zich op risicogroepen.
- De VRHM heeft competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- De VRHM maakt meer en slimmer gebruik van informatie.
- De VRHM vergroot het inzicht in haar presteren.
- De VRHM kent haar partners (partnerprofiel).
- De VRHM werkt met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Doelen voor de meldkamer
- De VRHM heeft een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
- De meldkamer is van en voor de veiligheidsregio/brandweer.
Doelen voor brandweerzorg
- De VRHM werkt met paraatheid op maat.
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-

De VRHM vergroot haar inbreng in de veiligheidsketen.
De VRHM staat in de (lokale) gemeenschap.

Doelen voor GHOR
- De VRHM vernieuwt de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.
Doelen voor risico- en crisisbeheersing
- De VRHM versterkt het risicomanagement.
- De VRHM moderniseert de crisisorganisatie.
Doelen voor bevolkingszorg
- De VRHM werkt aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
- De VRHM is het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.
Doelen voor bedrijfsvoering
- De VRHM werkt aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
- De VRHM werkt aan een presterende organisatie.
- De VRHM werkt aan een wendbare organisatie.
B. Financieel kader VRHM 2021
Voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn de bestuurlijke uitgangspunten
(AB 31 maart 2016, Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019) bepalend (zie paragraaf B1 onderstaand). Daarnaast zijn de
afspraken in de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de
begrotingen 2021 uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling (zie paragraaf B2
onderstaand).
Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009- 2018
Bij het besluit tot regionalisering en start van Brandweer Hollands Midden in 2011 is 2009 als
referentiejaar voor het gewenste referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget
werd jaarlijks geïndexeerd. Dit is de Cebeon-norm gaan heten. Het gebruik van deze systematiek
leverde een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een referentie om het gebudgetteerd
kostenniveau mee te vergelijken. Brandweer Hollands Midden zat in 2009 16,6% boven de Cebeonnorm, voor een bedrag van € 6,2 mln. De nieuwe brandweerorganisatie kreeg de bezuinigingsopgave
mee om de brandweerzorg te realiseren voor maximaal deze Cebeon-norm. Het (bezuinigings-)beleid
in deze wordt in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart-Cebeon’. De bestuurlijke afspraken
over de Cebeon-norm en de routekaart-Cebeon voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en
met 2018.
Naast de grote (financiële) inspanning voor het realiseren van de bezuinigingsopgave binnen de
routekaart-Cebeon, is de VRHM/brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting en
ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage aan de (strategische) agenda van het
Veiligheidsberaad en aan de uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeon-norm
is VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen zowel in
brandweerzorg als in de crisisbeheersingsorganisatie.
Maar de wereld van toen is niet meer de wereld van nu. Sinds 2011 zijn nieuwe (autonome-en
exogene) kosten ontstaan binnen de VRHM en de brandweer, waarmee in de Cebeon-norm uit 2009
nog geen rekening was gehouden. De brandweer heeft deze kosten deels kunnen opvangen binnen
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de reguliere begroting, maar deels konden deze kosten, gezien de omvang, niet structureel worden
opgevangen binnen de begroting, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van de
brandweerzorg. Het ging hierbij niet zozeer om beleidsintensiveringen, maar om een toename van de
reële kosten als gevolg van autonome- en exogene ontwikkelingen. Reële kosten waarmee bij de
start van de nieuwe brandweerorganisatie in 2011 nog geen rekening was gehouden en ook niet
gehouden had kunnen worden, en die ook niet opgevangen konden worden binnen de begrotingen
die gebaseerd waren op de Cebeon-norm uit 2009.
De stijging van het reële kostenniveau van de brandweer past echter nog steeds binnen de Cebeonnorm. Het plafond van deze norm wordt niet bereikt, omdat de huidige brandweerzorg nog steeds
uitgevoerd kan worden tegen een kostenniveau dat lager is dan de Cebeon-norm.
B.1 Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016):
a. het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt
eenmaal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode
afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode
direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie)
en financiering autonome ontwikkelingen;
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande
periode worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties
(o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal
worden aangeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
B.2 Financieel kader gemeenschappelijke regelingen
Met de ‘Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’ (FKGR) beschikken de gemeenten
in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle
gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering
en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen, aldus het financieel overleg van
gemeenten in Hollands-Midden (voorzitter Michiel Bunnik, wethouder Gouda).
De kaderstelling voor 2021 is bij brief d.d. 28 oktober 2019 aangeboden aan de Dagelijkse Besturen
van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:
1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de
publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
Voor arbeid:
• de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers (2021: 2,6%);
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•

conform het advies van de controllers van de gemeenschappelijke regelingen MiddenHolland wordt het stijgingspercentage voor de beloning werknemers verhoogd met
1,28%.
Voor materieel (inclusief investeringen):
• de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) (2021: 1,8%)
2. In deze systematiek ligt besloten, dat geen nacalculatie plaats zal vinden.
3. De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de
meerjarenraming 2020-2023. Deze taakstelling wordt alleen geëffectueerd bij een verwachte – in
de betreffende 4 – jaarsperiode – gemiddelde krimp van het Gemeentefonds van circa 2% per
jaar of meer. Bij een gemiddelde jaarlijkse krimp van het Gemeentefonds van circa 2% per jaar of
meer wordt een nieuwe algemene taakstelling voor de begroting (t) opgelegd ter grootte van het
reële krimppercentage van de Algemene uitkering in jaar (t). De taakstelling bedraagt voor de
begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.
Opmerkingen van de VRHM op bovenstaande financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke
regelingen.
▪ Bij het opstellen van het nieuwe Regionale Beleidsplan VRHM 2020-2023 is door het bestuur als
financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande begrotingen
van de Veiligheidsregio en GHOR. Dit is voor de VRHM dan ook het uitgangspunt, waarbij het
belang van een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt
benadrukt. Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de VRHM daarvoor een
goed instrument. Aan de VRHM de opdracht om volgens het principe van ‘nieuw voor oud’
noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk te realiseren. Indien dit niet mogelijk is,
bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, informeert de VRHM het
bestuur hierover tijdig en treedt over de consequenties hiervan altijd in overleg met het bestuur.
▪ Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als grondslag gekozen zouden
moeten worden omdat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personeleals de materiële lasten in de begroting zijn: grondslag loonindex - loonvoet sector overheid en
grondslag materiele (prijs) index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd
door het bureau Cebeon.
Conform Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2021 betekent dit voor de
VHRM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,05% t.o.v. 2020.
aandeel
Index
WGFK in lasten VRHM 2021
beloning werknemers
2,60%
verhoging 2021
1,28%
tot beloning werknemers 3,88%
60%
2,33%
netto materieel
1,80%
40%
0,72%
Index VRHM 2021
3,05%

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG) betekent dit een (gewogen) indexering van de
gemeentelijke bijdragen van 3,5% t.o.v. 2020, gebaseerd op de verhouding die de RDOG hanteert
van 82,1 % loon en 18,9% materieel. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de begroting voor het
programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) voor de periode 2021-2024
bedraagt daarmee initieel € 2.188.000. In de vergadering van het AB RDOG van 25 maart 2020
worden de uitgangspunten voor de begroting 2021 RDOG vastgesteld.
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In de systematiek van de FKGR ligt (nog steeds) besloten dat geen nacalculatie plaats zal vinden.
Wel stelt de FKGR dat als de reële ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen alle
regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op basis van de septembercirculaire wordt
berekend, de bestuurlijke werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke regelingen
kan adviseren om af te wijken van het septembercirculaire-percentage. Daarnaast zal in het eerste
kwartaal van 2020 de huidige besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.
B.3 Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen (in de praktijk)
In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk als volgt toegepast:
▪ Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
▪ Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden per jaar en niet per
beleidsplanperiode alleen toegekend na onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
▪ Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.
▪ Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
▪ Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en
Crisisbeheersing (taken brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl.
Veiligheidsbureau) vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
▪ Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma’s Meldkamer Brandweer
Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis
van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
▪ Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.
▪ Sinds de begroting van 2020 staat de toepassing van de jaarlijkse indexering conform de
methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen door de
gemeenschappelijke regelingen ter discussie omdat in de nieuwe systematiek besloten is dat
geen nacalculatie meer zal plaatsvinden. De gemeenschappelijke regelingen hechten belang aan
een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering. Het toepassen van
nacalculatie in de indexering is volgens de gemeenschappelijke regelingen daarvoor een goed
instrument.
C. Gemeentelijke bijdragen aan autonome- en exogene ontwikkelingen in 2021
C.1 Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)
Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
advocaten, 2017) aangaande het Openbaar meldsysteem (OMS) luidde de conclusie dat er op
langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het OMSstelsel waarbij het aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast werd de conclusie
getrokken dat voor de huidige praktijk van inning van abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks
ruimte blijft. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio’s nu de regie
voeren op het tot stand komen van OMS.
Pels Rijcken stelde dat het scenario waarbij de markt wordt vrijgegeven, juridisch het meest zuiver en
het best te verdedigen is. Het is bij een dergelijke transitie van het OMS-stelsel van belang dat deze
zorgvuldig verloopt, zodat gebruikers te allen tijde gegarandeerd zijn van goede brandweerzorg. De
huidige OMS-gebruikers zijn immers afhankelijk van OMS voor het naleven van de verplichtingen op
grond van de bouwregelgeving. Tegelijkertijd mag het nieuwe OMS-stelsel voor veiligheidsregio’s niet
leiden tot nodeloze alarmeringen.
Veiligheidsregio Hollands Midden past, conform het landelijk juridisch advies, de strategie van
geleidelijkheid toe om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.
Daarbij wordt met name rekening gehouden met niet alleen de juridische waarde van de huidige
overeenkomst, maar ook een zorgvuldige transitie naar een nieuw werkend en dekkend systeem
gericht op de continuïteit van de uitvoering van de (kern)taken.
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Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een overeenkomst met Robert Bosch B.V. die eindigt op 31
december 2020. Veiligheidsregio Hollands Midden zegt deze overeenkomst tussentijds niet op en
continueert gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van
de toeslag meldkamervergoeding. Gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het
juridisch advies wordt de overeenkomst na 2020 niet verlengd en/of vernieuwd. Het jaar 2020 sluit
ook aan op de huidige (organisatorische en technologische) ontwikkelingen van de landelijke
meldkamerorganisatie. Met ingang van 2021 ontvangt VRHM geen abonnementsgelden meer,
jaarlijks begroot op € 350.000.
Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft plaatsgevonden in het AB van 28 juni 2018.
C.2 Reële (loon)kostenontwikkelingen 2017-2019
Het bestuurlijk overleg (8 april 2019) van een delegatie van de Werkgroep Financiële kaderstelling en
Bestuur VRHM heeft geleid tot de volgende conclusies:
▪ De toegepaste indexering van personele lasten voor de VRHM is achter gebleven ten opzichte
van de reële loonkostenontwikkeling over de jaren 2017 en 2018. Tevens is de conclusie
getrokken dat dit gegeven heeft geleid tot een structureel tekort bij de VRHM, een tekort dat tot
dusver deels kon worden opgevangen door incidentele onderschrijdingen, maar dat voor de jaren
2020 en verder niet meer door onderschrijdingen kan worden opgevangen.
▪ De conclusie is getrokken dat de indexeringsproblematiek uit de jaren 2017 en 2018 leidt tot een
structureel tekort van € 1,1 mln.
▪ Tevens is geconstateerd dat de VRHM voor het jaar 2020 een negatief begrotingssaldo heeft
geraamd van € 843.862.
▪ Om de VRHM een structureel solide basis te bieden en om de indexering over de jaren 2017 en
2018 te repareren, is overeengekomen, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, dat
het negatief saldo van € 843.862 voor het jaar 2020 zal worden aangezuiverd tot € 0, met een
overeenkomstige verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.
▪ Voor de jaren 2021 en verder zal de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden met € 1,1 mln.
structureel. Dit betekent dat op grond van deze afspraak de begroting 2021 wordt opgehoogd met
€ 256.000.
▪ De bovenstaande conclusies en afspraken staan los van het eerder genomen besluit met
betrekking tot de indexeringssystematiek, zoals door de WGFK eind 2018 is voorgelegd. De
indexering van de VRHM voor 2020 is conform dit laatste besluit berekend, zijnde 2,52%.
▪ Met betrekking tot een eventuele nacalculatie voor 2019 voor gemeenschappelijke regelingen is
de afspraak gemaakt deze te bezien op nut en noodzaak als de uitkomst van de Caoonderhandelingen bekend zijn en de impact in deze op het jaarrekeningresultaat en het
structureel effect op toekomstige begrotingen.
Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft conform plaatsgevonden in een (extra) DB van
18 april 2019 en het AB van 27 juni 2019.
Bovenvermelde autonome- en exogene ontwikkelingen (C1 en C2) leiden tot een verhoging van de
gemeentelijke bijdragen aan de VRHM in 2021 van € 606.0000.

5. Kader
Het kader is de wet- en regelgeving alsmede het door het bestuur ingezette beleid, waarbij een
structureel in evenwicht zijnde begroting en daarbij behorende meerjarenraming dienen te worden
aangeboden die rekening houden met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door gemeenten.
Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het Algemeen Bestuur van het
openbaar lichaam de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
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Dit document is opgesteld conform de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) en de Begrotingscirculaire 2021-2024 van de Provincie Zuid-Holland.

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

7. Aandachtspunten/risico’s
In de risicoparagraaf van de Programmabegroting 2021 VRHM worden de risico’s beschreven.

8. Implementatie en communicatie
25 juni 2020
1 juni 2020
22 mei 2020
27 maart 2020
26 maart 2020

AB-vaststelling Programmabegroting 2021 VRHM
Verlengde termijn deadline zienswijze gemeenteraden
Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
Ter zienswijze verstuurd aan gemeenteraden
DB-instemming met ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-Programmabegroting
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat zij gebruik kunnen
maken van het recht om hun zienswijze kenbaar te maken.
Verzending van de ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM aan de gemeenteraden was op 27
maart 2020. Tijdig (d.w.z. vóór de – verlengde - deadline zienswijze gemeenteraden van 1 juni 2020)
binnengekomen zienswijzen worden gelijktijdig met de Programmabegroting 2021 aan het Algemeen
Bestuur meegezonden.

9. Bijlagen
1. Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de meerjarenraming
2022-2024
2. (Samenvatting binnengekomen) Zienswijzen Programmabegroting 2021 VRHM d.d. 16 juni
2020

10. (Historie) besluitvorming
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01-aug-2020: Verzending Begroting VRHM 2021 aan gedeputeerde staten
25-jun-2020: Vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Begroting VRHM 2021
04-jun-2020: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
1-juni-2020: Verlengde deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting
2021 VRHM
22-mei-2020: Deadline zienswijze gemeenteraden op ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM
27-mrt-2020: Verzending ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM aan gemeenteraden voor
zienswijze
26-mrt-2020: Instemming door het Dagelijks Bestuur van de ontwerp-Programmabegroting VRHM
2021
20-feb-2020: Voorziene vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2021
20-feb-2020: Voorziene besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het Regionaal
Beleidsplan VRHM 2020-2023
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• 06-feb-2020: Instemming van het Dagelijks Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten VRHM
2021
• 27-jun-2019: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2020
VRHM
• 31-mrt-2016: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen
vanaf 2019
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(Samenvatting binnengekomen) Zienswijzen Programmabegroting 2021 VRHM
17 juni 2020
De portefeuillehouder Middelen zal, namens het Dagelijks Bestuur, de binnengekomen zienswijzen,
op- en aanmerkingen en vragen in een algemene brief aan de gemeenteraden beantwoorden.
Alphen
Onze complimenten voor deze begroting die volgens de financiële kaders en passend binnen de
gemaakte afspraken is opgesteld. Om die reden kunnen wij instemmen met de ontwerp
Programmabegroting 2021 en de meerjaren raming 2022-2024.
De loonkostenontwikkelingen en andere ontwikkelíngen zullen het kostenniveau van de
Veiligheidsregio Hollands Midden blijven beïnvloeden. Wij verwachten van u dat u de komende jaren
dan ook blijvend aandacht heeft voor een efficiënte bedrijfsvoeríng.
Gouda
De raad heeft aangegeven akkoord te zijn met de Ontwerp-Programmabegroting 2021 en de
meerjarenraming 2022-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM).
Wel heeft de raad nog een tweetal zaken die zij aan de veiligheidsregio wil meegeven:
▪ De raad spreekt haar wens uit dat de veiligheidsregio extra alert blijft op de reële ontwikkeling van
de loonkosten of de materiele kosten in relatie tot het door de veiligheidsregio gehanteerde
indexpercentage.
▪ Inmiddels is er wekenlang een GRIP-4 situatie. Dit vraagt veel van de Veiligheidsregio’s en de
gemeentelijke crisisorganisatie. De raad spreekt zijn steun en waardering uit richting de
medewerkers van de veiligheidsregio voor hun langdurige en stevige inzet tijdens de Coronacrisis.
Amendement
De raad heeft begrip voor het feit dat de coronacrisis effect heeft op uw organisatie en dat op dit
moment de gevolgen voor de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 nog niet goed in te schatten
zijn. Wij verzoeken uiterlijk 1 november 2020 een meer actueel beeld te geven van de effecten die
deze crisis heeft op uw bedrijfsvoering en financiële positie. Wij willen uw organisatie zeker niet extra
belasten met administratieve verplichtingen, maar kijken uit naar globale verkenningen.
Hillegom
Wij kunnen instemmen met uw ontwerpbegroting 2021. De raad spreekt zijn waardering uit over de
inzet en paraatheid van de hulpverleningsdiensten en (multidisciplinaire) aanpak voor de risico-en
crisisbeheersing. De actuele situatie met betrekking tot corona geeft opnieuw de noodzaak aan van de
vitale functies binnen onze maatschappij, welke tot uw organisatie behoren.
Krimpenerwaard
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Dat heeft ook
mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de financiële positie van de Gemeenschappelijke
Regelingen in 2020 en 2021. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 was uiteraard nog
onvoldoende in beeld welke effecten dit precies kunnen zijn. Wij verzoeken u in de tussentijdse
rapportage(s) 2020 en 2021 hierover een meer actueel beeld te geven.
Leiden
Als zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2021 van de VRHM in te brengen dat deze
begroting gesteund wordt door de Leidse gemeenteraad en daarom vastgesteld kan worden in het
Algemeen Bestuur.
Leiderdorp
Wij zijn bezorgd om de positie van de vrijwillige brandweermedewerkers. We begrijpen dat de
constatering dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en
regelgeving problematisch is. Toch willen we vanuit Leiderdorp aan het bestuur van de VRHM
meegeven dat er bij de oplossingen die worden gekozen, vroegtijdig en frequent contact is met de
vrijwillige brandweermedewerkers. Het is zaak zoveel mogelijk rekening te houden met wat zij
belangrijk vinden, zodat het draagvlak en de positie van de vrijwillige brandweermensen – die van
grote waarde zijn voor de (lokale) samenleving – gewaarborgd blijft.

Voor wat de ontwerpbegroting VRHM 2021 willen wij u complimenteren met de overzichtelijkheid van
het document. Wij kunnen ons vinden in hetgeen hierin geformuleerd is.
Lisse
Wij kunnen instemmen met uw ontwerpbegroting 2021. De raad spreekt zijn waardering uit over de
inzet en paraatheid van de hulpverleningsdiensten en (multidisciplinaire) aanpak voor de risico-en
crisisbeheersing. De actuele situatie met betrekking tot corona geeft opnieuw de noodzaak aan van de
vitale functies binnen onze maatschappij, welke tot uw organisatie behoren.
Nieuwkoop
Wij zullen geen gebruik maken van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.
Oegstgeest
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de
ontwerp-Begroting voor 2021 op 25 juni 2020 door het Algemeen Bestuur.
Teylingen
Wij kunnen instemmen met uw ontwerpbegroting 2021. De raad spreekt zijn waardering uit over de
inzet en paraatheid van de hulpverleningsdiensten en (multidisciplinaire) aanpak voor de risico-en
crisisbeheersing. De actuele situatie met betrekking tot corona geeft opnieuw de noodzaak aan van de
vitale functies binnen onze maatschappij, welke tot uw organisatie behoren.
Waddinxveen
Er is geconstateerd dat de VRHM voor het jaar 2021 een negatief begrotingssaldo heeft. De
solvabiliteitsratio van de VRHM zal verslechteren met deze begroting. De komende projecten worden
gefinancierd met geleend geld. De raad vindt dit een ongewenste ontwikkeling. De VHRM gaat ervan
uit dat de rente de komende jaren nog verder zal dalen. Als deze daling zich niet voortdoet
verslechtert het financiële resultaat. De raad dringt dan ook aan om hier meer rekening mee te houden
en verslechtering van het financiële resultaat te voorkomen.
De algemene reserve is op 01-01-2021 € 310.746. Hiermee daalt het weerstandsvermogen naar 0,34.
Voor de jaren na 2021 blijft het weerstandsvermogen volgens deze begroting gelijk aan 0,34. In de
begroting staat ook dat de VRHM een weerstandsvermogen van 0,8-1,0 nastreeft. Op basis van de
komende risico-inventarisatie wordt op 26 juni 2020 in het AB besloten over de Nota Reserve 20202023. De raad verzoekt dan ook met klem om hier in de Nota Reserve 2020-2023 rekening mee te
houden en roept u opnieuw op het weerstandsvermogen te verbeteren.
De raad van Waddinxveen verzoekt u om ons bij de jaarstukken te informeren welke acties de VRHM
in kan zetten om het weerstandsvermogen te verbeteren, rekening houdend met het risicoprofiel.
Zoeterwoude
Geen zienswijze in te dienen.
Zuidplas
De begroting is opgesteld conform wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en
vastgesteld financieel kader. Echter een koppeling met de jaarplannen van de Veiligheidsregio waarin
de doelen en prestaties zijn vertaald ontbreekt. Vriendelijk verzoeken we u een inhoudelijke koppeling
tussen de programmabegroting en de jaarplannen te realiseren, zodat de doelen en prestaties van de
Veiligheidsregio Hollands Midden inzichtelijk worden gemaakt.
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Inhoud

Context
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht.
Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één
regionale bestuurlijke regie.
De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau
belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de
organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn
of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter
van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de
gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis
hebben.
Binnen de veiligheidsregio werken verschillen organisaties in
de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een
gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. De organisatie van deze
regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing is belegd bij de
veiligheidsregio, een openbaar lichaam, dat bestuurd wordt door een
bestuur van de burgemeesters van de verschillende gemeenten in zijn
grondgebied. Dat bestuur heeft een vaste voorzitter, bij koninklijk
besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio.
De veiligheidsregio wordt bij gemeenschappelijke regeling ingesteld.
Het instellen van een veiligheidsregio is verplicht.

De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor
het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De minister
kan op grond van de Wvr landelijke doelstellingen opleggen. Op
dit moment heeft de minister geen gebruik gemaakt van deze
bevoegdheid. De minister stuurt verder op de verbetering, via
onder andere het Instituut Fysieke Veiligheid, versterking van het
brandweeronderwijs, bovenregionale samenwerking, expertregio’s,
vitale sectoren en Defensie. Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner
van de minister van JenV. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25
voorzitters van de veiligheidsregio’s, die met elkaar van gedachten
wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken
en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het
Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de
veiligheidsregio’s.
De Inspectie JenV is op grond van de Wvr, onder gezag van de
minister van JenV, belast met het toezicht op de taakuitvoering door
de veiligheidsregio’s. De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio’s
met het wettelijk kader als uitgangspunt. De Inspectie
rapporteert daarover richting de minister o.a. in de Staat van de
rampenbestrijding.
Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid
van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders, al dan niet na
overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen
Bestuur het Dagelijks Bestuur. De belangrijkste instrumenten van het
Algemeen Bestuur zijn:
•	vaststellen en wijzigingen van de begroting
•	vaststellen van het de jaarstukken (jaarrekening)
•	vaststellen en wijzigen van jaarplannen
•	vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel
•	vaststellen en wijzigen van het crisisplan
•	vaststellen en wijzigen van het beleidsplan
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Wat doen wij
De Veiligheidsregio Hollands Midden is opgericht door
de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze
veiligheidsregio zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s en in de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien1
deelnemende gemeenten worden uitgevoerd:
•	meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en
geneeskundige hulpverlening
	risicobeheersing
•
•	rampenbestrijding en crisisbeheersing
•	GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
•	coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
•	brandweerzorg
Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet
tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke
organisatie.

Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverleningsen veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de
gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van onze de
crisisbeheersing.
Naast bovenstaande wettelijke taken voeren wij een aantal nietwettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de
risico’s in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat
en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over
ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het
gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe)
omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in
goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First
Responder en het afhijsen van patiënten. Ook biedt de VRHM een
bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s
voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met
andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke
afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema’s.
De Wet veiligheidsregio’s wordt in 2019 en 2020 landelijk geëvalueerd.
Na ontvangst van de evaluatie, het kabinetsstandpunt en eventuele
wetwijzigingen, bezien wij of de resultaten hiervan van invloed zijn
op de organisatie van de VRHM c.q. de voornemens in dit beleidsplan
2020 - 2023.

Het Regionaal Risicoprofiel van Hollands Midden
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van
de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante
risico’s uit omliggende regio’s. Op basis van dit inzicht voert het
veiligheidsbestuur strategisch beleid om de aanwezige risico´s in de
toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op
specifieke risico´s voor te bereiden.

1.	Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten,
Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas
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De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet
veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de
begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een
taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel
en het regionaal beleidsplan. Hun controlerende taak voeren de
gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders
en hun burgemeester, als bestuurder van de VRHM.

Uit het risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van
grote invloed zijn op de risico’s.
•	Klimaatadaptatie
•	Energietransitie
•	Cybersecurity
•	Continuïteit
Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de
veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de
deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur
tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid. In het tweede en derde kwartaal
van 2019 heeft deze consultatie plaatsgevonden. Hierbij hebben de
raden meegedacht en aanvullingen gegeven voor het risicoprofiel. De
consulatie heeft geleid tot enkele (beperkte) tekstuele wijzigingen en
input voor het regionaal beleidsplan.

Het Regionaal Beleidsplan van Hollands Midden
De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de
veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan
vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op
een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel
(art. 15 Wvr).
Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s
in de samenleving wordt in het Regionaal Beleidsplan de koers
bepaald voor de veiligheidsregio in de periode 2020-2023. Gelet op
de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet
alleen de beleidsagenda van de veiligheidsregio, maar ook van de
gemeenten en de overige partners.

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio
(meldkamer, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en
brandweerzorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen
benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle
taken.

•	Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en

vertalen deze naar.maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
	
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op
risicogroepen.
•	Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
•	Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
•	Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
•	Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
•	Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en
geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan wordt aangegeven
welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren.
Hierover blijft de VRHM in gesprek met de gemeenten, burgers,
bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor
veiligheid!
Het beleidsplan is aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek
het beleidsplan te bespreken met hun gemeenteraden (conform
vereiste artikel 14, lid 2a Wet veiligheidsregio’s). Ter ondersteuning
hiervan heeft de VRHM ook twee informatiebijeenkomsten gehouden
voor gemeenteraadsleden op 11 november 2019 (Leiden) en 18
november 2019 (Gouda). Het beleidsplan is ook formeel afgestemd
met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de waterschappen
en de politie-eenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet
veiligheidsregio’s).
In bijlage 4.4 is ‘Onze capaciteit’ vertaald in een Begroting naar
produkten voor de VRHM.
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Het Regionaal Risicoprofiel komt tot stand in samenwerking met
gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden
trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op
de risico’s.

Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023
is door het bestuur als financieel kader meegegeven,
dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande
programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit
is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van
een waardevaste programmabegroting voor de huidige
en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis
van het principe van ‘nieuw voor oud’ zullen noodzakelijke
beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden
gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg
van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur
hierover tijdig geïnformeerd.De bronnen voor de financiering in
2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:
€ 51.217.394

(87,2%)

Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR) € 6.215.000

(10,6%)

€ 1.306.400

( 2,2%)

Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten

Overige baten en subsidies
Totaal

€ 58.738.794

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke
regeling met name gefinancierd door de deelnemende
gemeenten (€ 51,2 mln., € 63,89 per inwoner). Daarnaast
levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,2 mln.)
een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke
uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de
veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd. De regio’s ontvangen één
bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van
de taken op de beleidsterreinen. Op beide bijdragen hebben de
afgelopen jaren substantiële taakstellingen plaatsgevonden.
Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor
2021 wordt gevormd

door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld door
het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder
voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).
1.	De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor
beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel.
2.	De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig
verhoogd met 1,28%.
3.	De taakstelling bedraagt voor de begroting 2021 0,00% ten opzichte
van 2020.
Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de
gemeentelijke bijdragen van 3,05% t.o.v. 2020.
In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen
nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële
ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen
alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op
basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke
werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke
regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculairepercentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige
besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.
In de bestuurlijke besluitvorming van de Programmabegrotingen
2019 en 2020 is reeds besloten in de gemeentelijke bijdragen
vanaf 2021 rekening te houden met verhoging van de bijdragen
als gevolg van de exogene ontwikkeling van het wegvallen van de
Openbaar Meldsysteem (OMS)-inkomsten (€ 350.000). Daarnaast
is in 2019 besloten tot een structurele compensatie van de reële
loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000
in 2021 (€ 844.000 in 2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke
delegatie VRHM. De kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis zal vanaf
2021 worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf
2021 worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de
RDOG.
Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024
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Wat gaat het kosten

MAATSCHAPPELIJKE
OPDRACHT

•	Wet veiligheidsregio’s
•	Besluit veiligheidsregio’s
•	Besluit personeel
veiligheidsregio’s

ONZE CAPACITEIT
Operationele paraatheid
ONS PLAN

•	Beleidsplan
•	Crisisplan
•	Risicoprofiel
•	Dekkings- en

spreidingsplan

•	personeel opgeleid
•	personeel beschikbaar
•	materieel inzetbaar
•	teams geoefend
•	informatie actueel

Maatschappelijke capaciteit

•
•

risicobeheersing
crisisbeheersing

ONZE INZET
Operationele inzet

•	uitruk
•	inzet
•	coördinatie
•	crisiscommunicatie
Maatschappelijke inzet

•
•
•

veiligheidsadvisering
voorlichting
netwerksamenwerking

MAATSCHAPPELIJK EFFECT

•	Minder branden
•	Minder slachtoffers
•	Minder schade
•	Groter veiligheidsgevoel

PRESTATIEAFSPRAKEN
LEREN EN ONTWIKKELEN
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Illustratie ‘Presterend vermogen veiligheidsregio’s’

	
Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers / Taakdifferentiatie
brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers
Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een
passende rechtspositie voor brandweervrijwilligers. Bij de
uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van
brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving
en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden hiervan is
dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en
vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van
het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio’s
– feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden.
Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als
deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent
dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen,
et cetera.

Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:
- gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
- differentiatie tussen groepen brandweermensen

 ntwikkelingen GMK Den Haag
O
Project Overdracht werkgeverschap centralisten
brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar
Veiligheidsregio Haaglanden
Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden, nu
in dienst bij de Politie, komen in dienst van de Veiligheidsregio
Haaglanden (de centralisten van de brandweermeldkamer
Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als werkgever zal
fungeren voor de brandweercentralisten (gezamenlijke Meldkamer
Brandweer Den Haag) van beide veiligheidsregio’s..

Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van
repressieve brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor
het voldoen aan de regelgeving ter zake van gelijke behandeling
van beroeps en vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin,
levert meerkosten op (als deeltijdwerkers in de zin van de
Deeltijdrichtlijn) van structureel € 1,4 mln. Deze meerkosten zien
enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het laten werken
van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste wordt een
totaalbedrag van structureel € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet
echter wel beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste
effecten heeft en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is
voor dit vraagstuk.
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Belangrijkste aandachtspunten / risico’s

Deze strategie had onvoldoende financiële / formatieve fundering en
gebrek aan capaciteit maakte de borging van de multidisciplinaire
taakstelling bij grootschalige alarmering in de meldkamer welhaast
onmogelijk. Uitkomst van het Project Realisatie Toekomstbestendige
meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio kan consequenties
hebben op het gebied van Personeel en Financiën. Met de VRH en de
Politie eenheid Den Haag wordt overleg gevoerd over de gewenste
organisatie. Op basis hiervan kunnen de financiële consequenties
worden bepaald.

Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van
het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet,
voorzien op 1 juli 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle
kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan
over naar de LMS). Op dat moment moet er een nieuwe afspraak
komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering
van het personeel. De bezetting van de brandweercentralisten voor
Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan
de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De
begroting is hierop nooit aangepast; Multidisciplinaire Intake (MDI)
zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest.

De Calamiteitencoördinator (CaCo) van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag
De positie van de CaCo is in de Gemeenschappelijke Meldkamer
Den Haag (GMK Den Haag) niet goed geborgd. Sinds 2014 heeft
de GMK Den Haag geprobeerd de CaCo te organiseren als ‘nietvolwaardige neventaak’, maar het huidig construct voldoet niet.
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	De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één
overgaan van de brandweercentralisten naar de VRH, maar
maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting
van de gezamenlijke Meldkamer Brandweer Den Haag (Project
Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer /
veiligheidsregio). Daarin wordt dan ook aandacht besteed aan
verbetering van de efficiency, oplossingen voor de organisatie
van de CaCo (Calamiteiten Coördinator), aansluiting op de
primaire processen van de brandweer van de VRHM en de VRH,
ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer
(OCB), etc.

Brand

1.495

Automatische brandmelding

1.446

Ongeval en Dienstverlening

3.495

Ongeval gevaarlijke stoffen

2

Waterongeval

134

First Responder

166

Risico- en Crisisbeheersing

Adviezen Omgevings-veiligheid
1.614
(WABO)
Adviezen
Evenementenveiligheid
Adviezen Bereikbaarheid tbv
repressie

1.722

Adviezen overig

1.759

Controles brandveiligheid

1.836

Meldkamer

Bevolkingszorg

Hercontroles brandveiligheid
gecertificeerde
crisisfunctionarissen
vakbekwame gemeentelijke
crisifunctionarissen

219
7
1.500

intake gesprekken burgers en
automatische meldsysteem

68.272

spoed (incl. Haaglanden)

21.061

incidenten
seconden gemiddelde
opnametijd
> 95% adviezen evenementen
binnen 10 werkdagen

GHOR

576

> 90% GHOR crisis
functionarissen per 31-12-2021
volgens planning opgeleid
100% GHOR GRIP incidenten
genalyseerd

6.705
9,9

Onze inzet

Brandweerzorg

1.1 Begroting 2021 in één oogopslag

vrijwilligers (45 ploegen)
kantoor
tankautospuiten

141,00 fte

52

hulpverleningsvoertuigen

5

waterongevallenvoertuig

5

first responder

28

brandweerhulpboot

14

Risico- en Crisisbeheersing
67,00 fte

3,56 fte

€ 693.532

VRHM
Alphen aan den Rijn

€ 2.213.368

34.462

€ 2.258.928

€ 94.081

€ 4.756.919

€ 199.784

Hillegom

21.966

€ 1.229.287

€ 59.967

Kaag en Braassem

26.866

€ 1.772.224

€ 73.344

Katwijk

65.302

€ 3.593.654

€ 178.274

Krimpenerwaard

56.048

€ 3.419.226

€ 153.011

124.899

€ 10.354.610

€ 340.974

27.109

€ 1.706.877

€ 74.008

Lisse

22.800

€ 1.460.559

€ 62.244

Nieuwkoop

28.628

€ 1.615.746

€ 78.154

Noordwijk

42.859

€ 3.001.947

€ 117.005

Oegstgeest

24.426

€ 1.358.117

€ 66.683

Teylingen

37.061

€ 2.028.113

€ 101.177

Voorschoten

25.479

€ 1.400.468

€ 69.558

Waddinxveen

28.316

€ 1.535.908

€ 77.303

Zoeterwoude
Eindtotaal

11,62 fte

Bedrijfsvoering
56,00 fte

8.450

€ 676.147

€ 23.069

42.762

€ 2.435.852

€ 116.740

801.600

€ 51.217.394

€ 2.188.368

Rijksbijdrage (BDuR)

€ 6.215.000

Overige bijdragen

€ 1.306.400

TOTAAL BATEN

€ 58.738.794

Meldkamer
kantoorpersoneel

14,00 fte

GHOR
kantoorpersoneel

€ 302.991

73.181

Leiderdorp
€ 885.642

€ 6.612.812

Bodegraven-Reeuwijk

Leiden

Meldkamer

110.986

GHOR

Gouda

Zuidplas

Directie & Staf

kantoorpersoneel

Bevolkingszorg

GHOR

Bevolkingszorg

kantoorpersoneel

€ 5.970.360

92,75 fte
8

kantoorpersoneel

Risico- en Crisisbeheersing

987

autoladders

kantoorpersoneel

€ 51.447.414

aantal
Gemeentelijke
inwoners
bijdrage VRHM
1-1-2019

12,00 fte
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Begroting 2021 in één oogopslag

beroepspersoneel (12 ploegen)

4
43

(incl. Management & Ondersteuning)

Gemeente

Waar komt ons geld vandaan?

vrijwilligers kazernes

Brandweerzorg

Onze taakgebieden

beroepskazernes

Onze capaciteit

Brandweerzorg

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2021
II.	Vast te stellen de volgende mutaties voor 2021 in de
bestemmingsreserves:

Besluit:

IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2022 - 2024;

I.	Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2021 voor het
programma Fysieke Veiligheid:

Programma
fysieke veiligheid

Lasten

Saldo

31.538.384

31.538.384

5.970.360

5.970.360

Directie en Staf

3.963.910

3.963.910

Bedrijfsvoering

15.945.120

15.945.120

-57.159.620

57.417.774

258.154

Bevolkingszorg

-693.532

693.532

0

Meldkamer

-885.642

885.642

0

Programmataken totaal:

-58.738.794

58.996.948

258.154

Totaal

-58.738.794

58.996.948

258.154

Programmataken
Brandweerzorg
Risico -en Crisisbeheersing

Dotatie

Onttrekking

Saldo

Samenwerken loont

-

-108.154

-108.154

Resterende expl. Lasten MKHM

-

-150.000

-150.000

Totaal

-

-258.154

-258.154

III.	Vast te stellen de in de Programmabegroting 2021 opgenomen
paragrafen;

VI.	Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de
investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut,
vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen
tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte
vervangingsinvesteringen
Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 25 Juni 2020.

Management & Ondersteuning

Subtotaal

Programmabegroting 2021

V.	Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2021
opgenomen risico’s;

Programmabegroting 2021
Baten

Mutaties reserves

De secretaris,					De voorzitter,
J.J. Zuidijk					drs. H.J.J. Lenferink
Ingezonden op 26 juni 2020 aan het College van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland
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1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2021

Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2021
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden;
•	Gelezen de Begrotingscirculaire 2021-2024 Gemeenschappelijke
regelingen, januari 2020;
	
• Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 maart 2020,
•	Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting
2021 en de meerjarenraming 2022-2024 aan de gemeenteraden van
de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten
heeft aangeboden;
•	Dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het beleidskader voor 2021 wordt gevormd door het Regionaal
Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’. In het nieuwe
beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR,
risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio
opgenomen en vormt daarmee de beleidsagenda voor de
veiligheidsregio en haar partners.
Het beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de
veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles
in samenhang en samenwerking met gemeenten en partners. In het
beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen per
taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’)
vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt
voorgelegd.
Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht
werken versterkt. Definitieve vaststelling van het Regionaal
Beleidsplan VRHM 2020-2023 door het Algemeen Bestuur vond
plaats op 20 februari 2020. Voorafgaand aan de vaststelling van
het beleidsplan hebben de burgemeesters van de gemeenten in
Hollands Midden met hun gemeenteraden overleg gevoerd over het
ontwerpbeleidsplan.
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2. Beleidsbegroting

2. Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid
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2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal
risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele
veiligheidsketen
Uit de bespreking van het nieuwe regionaal risicoprofiel in de
gemeenteraden (in voorjaar 2019) zijn vier thema’s naar voren
gekomen die voor de komende jaren van grote
invloed zijn op de risico’s in onze regio. Het is
ons doel om de (nieuwe) risico’s als gevolg
van de vier thema’s (klimaatadaptatie,
energietransitie, cybersecurity en
continuïteit) uit het regionaal
risicoprofiel te kennen, te duiden
en waar nodig te vertalen naar
veiligheidsmaatregelen waarbij de
veiligheidsregio de ondergrenzen
van veiligheid aangeeft op basis van
haar kennis en expertise. Daar komt
bij dat we, door te investeren op
deze thema’s, specifieke risico’s uit het
risicoprofiel effectief kunnen en willen
beïnvloeden.

Hierin slagen wij als:
•	Onze adviseurs beschikken over de positie, kennis en kunde om in
een vroegtijdig stadium met het bevoegd gezag mee te denken
en te adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico’s in
het algemeen en specifiek op de risico’s die voortkomen uit de
vier thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en
continuïteit).
	
• We burgers bewust hebben gemaakt van deze (nieuwe) risico’s en
concrete handelingsperspectieven hebben aangereikt waarbij de
veerkracht van burgers en samenleving wordt benut.
•	Onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis hebben van deze
(nieuwe) risico’s, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste
middelen kunnen optreden.

In 2020 is kennis opgebouwd over de risico’s die zijn verbonden aan
de energietransitie, klimaatadaptatie, cybersecurity, continuïteit en
andere (nieuwe) risico’s. In 2021 verwerken we de opgedane inzichten
in de producten van risico- en evenementenadvisering, (Brand)
Veilig Leven ((B)VL), bouwplanadvisering en-toetsing en toezicht
en handhaving (o.a. in adviestekst voor omgevingsvisie en -plan,
bouwplan- en bestemmingsplanadvisering, voorlichtingsactiviteiten,
website Hollandsmiddenveilig.nl. risicogericht toezicht). Ook nemen
we de opgedane inzichten over de vier trends mee in het OTOprogramma, de plannen en procedures van de hulpdiensten en de
gezamenlijke crisisorganisatie. Verder gaan we over tot (voorbereiding
van) de aanschaf van benodigd materiaal en materieel zodat onze
hulpdiensten veilig kunnen optreden tijdens een inzet.
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2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

In ons Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’
hebben we zeven gezamenlijke doelen benoemd. Vanuit alle
organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling
gegeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen welke
activiteiten we in 2021 uitvoeren op basis van deze gezamenlijke
doelen. De concrete uitwerking van de activiteiten vindt plaats in het
jaarplan 2021.

Het veiligheidsbewustzijn van burgers, maar ook van bedrijven en
instellingen moet vergroot worden. Zij zijn medeverantwoordelijk
voor hun eigen veiligheid. Immers, onze hulpdiensten zijn, ondanks
onze grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de
andere kant voelen wij ons extra verantwoordelijk voor specifieke
risicogroepen (burgers met fysieke, sociale en/of psychische
kwetsbaarheden). Het is ons doel om de zelfredzaamheid van burgers,
maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen,
waarbij wij ons extra inzetten om de risicogroepen te ondersteunen.
Hierin slagen wij als:
•	we uitvoering geven aan een programma (uitgewerkt in het
beleidsplan Veilig leven 2020 - 2023) dat gericht is op het vergroten
van het (brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag van
onze burgers, bedrijven en instellingen.
•	we op basis van een doelgroepenbenadering specifieke aanpakken
uitvoeren. Deze aanpakken richten zich op het zoveel mogelijk
zelfredzaam maken van burgers als ook op het mobiliseren van
(tot nu toe) verborgen hulpverleningscapaciteit van burgers
(samenredzaamheid).
	
• onze hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over
informatie over locaties met specifieke risicogroepen, de
hierop afgestemde procedures en middelen en de beschikbare
burgerhulpverleningscapaciteit.
Om vorm te geven aan de gezamenlijke doelen voor Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM), zoals beschreven in het Regionaal
Beleidsplan (RBP) VRHM 2020-2023, is voor Veilig Leven het
beleidsplan opgesteld.

Daarnaast is er een
uitvoeringsprogramma voor 2020-2023
waarin de speerpunten in acties zijn
uiteengezet om de gestelde doelen
te behalen. Dit wordt gedaan door
de vier doelen aan de rechterzijde in
het plaatje te realiseren volgens acht
speerpunten. We doet de VRHM niet
alleen, maar in een netwerkorganisatie
samen met (nieuwe) partners.
Vier doelen
1. Een bekwame en veerkrachtige samenleving
2. Samenwerken in een breed netwerk
3. Intern iedereen ambassadeur
4. Gebruik data-analyse en kennis over gedrag
Acht speerpunten
1. Actieve gedragsbeïnvloeding
2. Generieke en specifieke Risico-communicatie toepassen
3. Netwerken bouwen en verstevigen
4. Veilig Leven verbinden met lokaal integraal veiligheidsbeleid
5. Veilig Leven geïntegreerd in werkprocessen Toezicht & Advies
6. Veilig Leven als strategisch doel binnen de sector Brandweerzorg
7. De ambassadeursrol Veilig Leven uitgewerkt en ingevuld
8. Ontwikkelen en uitbouwen data-analyse

Wij zijn competente adviseurs binnen
het nieuwe Omgevingsrecht
De komst van het nieuwe omgevingsrecht per 2021 brengt grote
veranderingen met zich mee. De integrale benadering en het zoeken
van een balans tussen benutten en beschermen van de fysieke
leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als adviseur
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2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

Wij maken de burgers meer zelfredzaam en richten
ons op risicogroepen

ODWH, ODMH en politie om te kunnen bepalen of de afspraken
aansluiten op de praktijk. We verfijnen de aansluiting van het DSO.
We gaan door met het verder ontwikkelen van de competenties van
de adviseurs. Waar nodig vindt bij- en herscholing plaats.

Hierin slagen wij als:
•	we binnen onze adviesrol de gevolgen voor de fysieke
leefomgeving kunnen duiden, kunnen aangeven hoe negatieve
gevolgen beperkt kunnen worden en wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden van ons operationeel optreden zijn. Hierover
hebben we procesafspraken gemaakt met gemeenten, GGD en
omgevingsdiensten.
	
• we zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
•	we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij ruimtelijke
ontwikkelingen.
•	we ons deskundig en onafhankelijk opstellen in onze
advisering, zonder de belangen van partners en onze eigen
hulpverleningsbelangen uit het oog verliezen. Wij beschikken over
netwerkvaardigheden.
	
• we veranderingen binnen de fysieke leefomgeving vertalen naar
operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie.

Voor onze taakuitvoering wordt adequate en
actuele informatie steeds belangrijker. Niet
alleen voor ons operationeel optreden,
maar ook om goed te kunnen adviseren
over risico’s en inzicht te geven in onze
prestaties. Ons doel is om te beschikken
over een goede informatiepositie
binnen ons netwerk.

Het jaar 2021 is het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe
omgevingsrecht. We gaan door met het multidisciplinaire overleg
waarin we casuïstiek bespreken en ‘best practices’ delen. Hierbij
betrekken we nieuwe inzichten voortkomende uit het risicoprofiel,
brandonderzoek, multi-inzetevaluaties en landelijk onderzoek.
Opgeleverde producten voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan
verfijnen we op basis van opgedane ervaringen. We monitoren en
stellen tussentijds, waar nodig, het werken onder de omgevingswet
bij. We treden hierover in overleg met de gemeenten. We houden
een tussentijdse evaluatie van het convenant tussen de VRHM, RDOG,

Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie

Hierin slagen wij als:
•	Als we onze informatiebehoeften
kennen, de juiste data verzamelen
en deze data omzetten in informatie
(business intelligence). Het gaat
hierbij ook om informatie(-behoefte)
van onze partners.
	
• Wij kunnen de juiste informatie op het
juiste moment bij de juiste persoon leveren,
in zowel de koude, de lauwe (dreiging van
ontwrichtende situatie in/buiten de regio) als de warme fase.
•	Als we beschikken over een goede informatievoorziening die
verweven is in onze bedrijfsprocessen.
De opbouw van data breiden we in 2021 uit. Het thema
energietransitie nemen we standaard mee bij brandonderzoek.
Incidenten op de thema’s uit het risicoprofiel monitoren we.
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2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

van het bevoegd gezag. Het toenemende
meervoudig ruimtegebruik, gelet op de
complexheid hiervan voor ons repressief optreden,
versterkt dit nog verder. Het is ons doel om als competente
adviseur op te treden binnen het nieuwe omgevingsrecht, waarbij
we de ondergrens van de (fysieke) veiligheid (en daarmee van ons
operationeel optreden) bewaken.

•	De informatieproducten uit onze

planning en control-cyclus brengen
colleges van burgermeesters en
gemeenteraden tijdig in positie over
de beleidsmatige en financiële stand
van zaken van de veiligheidsregio.
Het inzicht in prestaties leveren wij
overzichtelijk en actueel aan (dashboardgedachte).

Wij kennen onze partners (partnerprofiel)

Wij vergroten het inzicht in ons presteren
Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en met gemeenschappelijke
middelen werken wij aan een veilige samenleving. Het is dan
ook belangrijk dat wij inzage geven in en ons verantwoorden
over operationele prestaties, beleidsontwikkelingen en financiële
bestedingen. Vanuit de gemeenten komt de wens om een verdere
verbetering hierop. Het is ons doel om meer en overzichtelijker inzicht
te geven in de operationele prestaties, en de samenhang tussen
beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen.
Hierin slagen wij als:
•	Als we onze operationele prestaties inzichtelijk maken en duiden,
zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten.
Hierbij kijken we ook naar de effecten van onze inzet.
•	In onze begroting en de verdere planning en control-cyclus
geven wij inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijhorende
financiële kosten (beleidsgestuurde begroting). Dit vraagt om
verdere vertaling van het huidige beleidsplan.

De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en
crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij dan ook
mede afhankelijk van de inzet van een veelvoud aan partners. Het is
aan ons om al onze partners te kennen en te weten wat we aan elkaar
hebben, omdat wij op deze manier elkaar versterken in het uitvoeren
van onze taken.
Hierin slagen wij als:
•	Als we overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype welke
partners betrokken zijn, wat hun taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn. Wij weten onze behoeften en rol te
duiden per crisistype en op basis hiervan kunnen
wij aangeven wat wij verwachten van onze
partners (en vice versa). Dit wordt geborgd
via het partnerprofiel, door het maken van
samenwerkingsafspraken per partner en
door gezamenlijk te oefenen.
	
• Het partnerprofiel is het startpunt voor
relatiemanagement. Wij beschikken
over netwerkvaardigheden om
hierbinnen te opereren.
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De opgedane inzichten gebruiken we om gericht data te verzamelen
over de plaatsen, de omvang en de soorten risico’s die zich voordoen
in de regio. Op basis van deze data stemmen we onze advisering,
voorlichting, toezicht, handhaving, operationele voorbereiding en
inzet af. In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het
Multi Actueel Beeld (MAB) breder in te zetten, bijvoorbeeld als een
Veiligheid Informatie Centrum (VIC). In 2021 vindt besluitvorming
over het vervolg plaats. We monitoren de gemaakte afspraken met
partners over de inzet van informatiemanagement / netcentrisch
werken tijdens de lauwe fase en stellen ze, waar nodig, bij.

Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionale
schaal. Het is ons doel om de veiligheidsregio beter te positioneren
als verantwoordelijk adviseur en uitvoerder van gemeentelijke
veiligheidstaken op regionaal niveau.
Hierin slagen wij als:
•	Als we aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en
veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook vroegtijdig
betrokken zijn.
	
• Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de burgemeester
in beleidsmatig en financieel opzicht in positie. Dit geldt ook
voor hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en
veiligheid (opperbevelhebber) waarbij wij zorgen voor een goede
informatiepositie.
•	Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen
als veiligheidsregio en gemeenten. Wij zijn in staat om bij onze
regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk
per gemeente.
	
• Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in.

In 2021 starten we met het structureel en eenduidig adviseren van het
bevoegd gezag over dreigende crises (denk hierbij aan bijvoorbeeld
boerenprotesten, coronavirus, etc.). In dit advies wordt aan de hand
van uitgewerkte scenario’s een advies gegeven voor het al dan niet
nemen van (bestuurlijke) maatregelen.
We denken actief mee met gemeenten die hun Integraal
Veiligheids Plan gaan opstellen en leveren hiervoor teksten aan.
We verkennen de verdere onderlinge, gewenste behoefte aan
vertegenwoordiging/betrokkenheid bij beleidsontwikkeling van
gemeenten en VRHM zodat we in staat zijn om gezamenlijke
veiligheidsdoelen en prioriteiten vast te stellen als veiligheidsregio
en gemeenten (o.a. bij advisering omgevingsveiligheid, Veilig Leven,
handhavingsuitvoeringsplannen). En onderzoeken met gemeenten de
behoeften aan invulling van het accounthouderschap in de koude en
lauwe fase.
Wij organiseren een bijeenkomst voor raadsleden in de regio waar alle
Gemeenschappelijke Regelingen in de regio zich kunnen presenteren
en ingaan op de inhoudelijke en financiële koers van de organisatie.
Onze ambtelijke ondersteuning bij
planning & control-producten houdt
niet op bij de besluitvorming in het
bestuur maar zetten we door tot aan de
behandelingen in de raad.
In 2020 is het wetsvoorstel wijziging Wet
gemeenschappelijke regelingen ingediend
bij de Tweede Kamer. De wijzigingen die
hieruit voortkomen, voeren we door in
2021.
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We gaan door met het investeren in en uitbouwen van netwerken en
partnerschappen behorende bij het regionaal risicoprofiel en bij onze
opgave van coördinatie van de voorbereiding op de crisisbeheersing.
We passen bestaande convenanten aan en sluiten nieuwe af.
Het meten, weten en daten met partners loopt door tot in 2021. We
versterken het accounthouderschap en trainen onze medewerkers
verder in hun netwerkvaardigheden en alliantievermogen.
We continueren de samenwerking met omliggende veiligheidsregio’s
in West4 en sluiten actief aan bij landelijke netwerken.

2.1.1
2.2		
Meldkamer
Meldkamer
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Bas de Leeuw, Hoofd Meldkamer Brandweer bij Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag

Eén werkgever

Operationeel Centrum Brandweer
“Om de service ‘op straat’ beter te kunnen managen, willen we de Meldkamer
Brandweer omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer. Op die plek
gaan we alle informatie samenbrengen die nodig is om ons werk nog beter te
kunnen doen. Zijn er bijvoorbeeld belangrijke evenementen in de regio? Is er
een storm in aantocht? Als we samen met de politie en de ambulancedienst al
dit soort relevante omgevingsinformatie bij elkaar brengen, kunnen we onze
hulpverlening nog meer professionaliseren. We werken al veel met elkaar samen
op dit gebied, maar dat kan altijd beter. Bijvoorbeeld via meer uitwisseling van
gegevens en door vaker met elkaar te oefenen.”

Startpunt van incidentbestrijding
“De Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag, waar de
Meldkamer Brandweer onderdeel van uitmaakt, is het
startpunt van incidentbestrijding. Onze primaire taak is
alle meldingen en aanvragen die binnenkomen zo goed
mogelijk te verwerken, zodat eventuele vervolgacties zo
effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Dat was
altijd al onze hoofdtaak en komende jaren zal dat niet
anders zijn. Maar we hebben natuurlijk wel plannen om
onszelf de komende jaren te verbeteren.”

Nieuwe technieken
“Ook gaan we aan de slag om het contact met de burger verder te verbeteren.
Zo zijn we nu nog alleen per telefoon bereikbaar, en dat is ouderwets. Daarom
is er inmiddels een app in ontwikkeling vanuit de 112 Centrale in Driebergen.
Daar gaan wij op aansluiten. Daarnaast zijn er allerlei nieuwe technologieën in
opkomst die ons van nut kunnen zijn. Zo is e-call enorm in opkomst: voertuigen
die gecrasht zijn nemen zelf contact op met de GMK en geven hun positie door.
Maar er bestaan ook al slimme horloges die zelf 112 bellen als er iets met de
drager aan de hand is. Dergelijke nieuwe technieken bieden kansen om onze
dienstverlening te verbeteren. Dus die ontwikkelingen blijven wij ook komende
jaren nauwlettend in de gaten houden.”
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“Allereerst gaan we nog eens goed naar onze organisatie kijken. Sinds
mei 2014 wordt de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in
de veiligheidsregio’s Haaglanden én Hollands Midden gecoördineerd en
aangestuurd vanaf de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Den Haag. Veel
medewerkers van die GMK zijn nog altijd in dienst van de politie. Wij willen
iedereen gaan onderbrengen onder één werkgever: bij de veiligheidsregio
Haaglanden. Klopt de inrichting van de GMK, hebben we de juiste mensen op
de juiste plekken en doen we de juiste dingen: die slag gaan we dan gelijk ook
maken.”

2.1.1
2.2		

‘Betere bereikbaarheid met nieuwe technieken’

Wat doen we

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord
Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader
en de Wijzigingswet Meldkamers bepaald. Momenteel wordt
toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle
meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken
volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel ‘Landelijke
Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze
organisatie.
De landelijke meldkamer heeft de volgende doelen:
•	De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door multiintake;
•	Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op
dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie
van de noodhulpvraag;
	
• Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties
tijdens piekbelastingen;
	
• Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van
meldkamerlocaties bij uitval;
•	Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen
hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio’s.

CONCEPT

Wat gaan we continueren
Wij blijven de huidige taken van de meldkamerfunctie voor
brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing
uitvoeren. Samen met de meldkamers politie en ambulancezorg en de
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS; landelijk politie-onderdeel
waar het technisch beheer van de meldkamer is belegd) blijven wij ons
inzetten voor een goed functioneren (zowel technisch als organisatie)
en samenwerken van de drie meldkamers op onze gezamenlijke
meldkamer Den Haag (De Yp). De invoering van de LMS verandert hier
niets aan.
Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling
van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. Dit blijven
we doen.
Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2019 hebben wij
onder meer 68.272 intakes verwerkt van burgers en automatische
meldsystemen, waarvan 21.061 spoed (voor zowel Hollands Midden als
Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 9,9 seconden.

2.1.1.3

Wat gaan we verbeteren

De meldkamer heeft, samen met de meldkamers van politie en
ambulancezorg, een innovatieagenda.
In 2018 is een innovatiewedstrijd geïnitieerd en de winnende
innovaties (voorspellende spraakanalyse en omzetting conversaties
naar gestructureerde data) worden verder ontwikkeld en getest.
Deze innovaties zijn toe te passen binnen het gehele landelijke
meldkamerdomein.
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In de meldkamer werken brandweer, ambulance en politie samen.
De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen
van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de
geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en
de politie. Daarnaast het bieden van een adequaat hulpaanbod en het
begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

2.1.1

2.1.1.2

Wat gaan we oppakken

Wij zijn een sterke meldkamer samen met de
Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS
Landelijke meldkamerontwikkelingen
De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord
Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader
en de concept Wijzigingswet Meldkamers bepaalt. Momenteel
wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van
alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken
volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in
de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te
helpen. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’
binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

Overdrachtsdossier Meldkamer Den Haag
Nu de Wijzigingswet, die dit beheer regelt, niet per 1 januari
2020, maar per 1 juli 2020 van kracht wordt, is, door middel van
het ondertekenen van een zogenoemde Overdrachtsdossier
Meldkamer, de overdracht van beheer (mensen en middelen) tot
aan het moment dat de wet van kracht wordt, naar de Landelijke
Meldkamersamenwerking (LMS) per 1 januari 2020 geregeld.
Dit dossier bevat de concretisering bij de GMK Den Haag
van de invulling van beheer “as is” en de functies en
taken die daarmee worden overgedragen
naar LMS.
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2.1.1.4

Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)
Met IVC wordt het programma aangeduid dat zich bezighoudt met
de voorbereiding op en de daadwerkelijke migratie naar het nieuwe
C2000 netwerk. C2000 is het landelijke communicatie-systeem voor
de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het einde van de technische
levensduur van de hard- en software van het oude systeem kwam in
zicht. Om ook in de toekomst een stabiel en betrouwbaar netwerk te
kunnen garanderen, hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid
en de hulpdiensten het communicatienetwerk C2000 vernieuwd. In de
nacht van 27 op 28 januari 2020 is de migratie van het oude naar het
nieuwe communicatienetwerk C2000 succesvol verlopen.

2.1.1

De aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) wordt
uitgebreid naar gegarandeerde
24/7 aanwezigheid, conform de wettelijke verplichting. De 24/7
aanwezigheid van de CaCo is noodzakelijk om uitvoering te geven aan
de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens
een (dreigende) crisissituatie (GRIP).

Uitgangspunt voor de VRHM en de VRH is dat het werkgeverschap
door de VRH wordt georganiseerd en dat de aansturing van
de meldkamer Brandweer (MKB) een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid is voor beide veiligheidsregio’s. Als dit
uitgangspunt wordt gevolgd, zal geen sprake zijn van een
beheerovereenkomst of een SLA zoals thans tussen VRHM en politie is
opgesteld, maar van een convenant waarin deze gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid (en bijvoorbeeld ook de verdeelsleutel voor de
personeelskosten) geregeld wordt.

De Calamiteitencoördinator (CaCo) van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Den Haag
De CaCo kent zijn oorsprong in de
Wet veiligheidsregio als functie
op de meldkamer tijdens een GRIP
opschaling. Tijdens de opschaling is de
CaCo verantwoordelijk (éénhoofdige
leiding gemeenschappelijke
meldkamerprocessen) voor
de multidisciplinaire leiding
en coördinatie en voor het
informatiemanagement op de
meldkamer. Taken en bevoegdheden
in deze situatie zijn terug te vinden in
het Besluit personeel veiligheidsregio
en de Regeling personeel
veiligheidsregio.
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Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer
Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio
Haaglanden (VRH) willen komen tot een gezamenlijke (en verbeterde)
meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige aansturing
waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie
geldt dat de werkgeversrol voor niet-politiecentralisten (centralisten
van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst bij de
politie) het werk van leidinggevenden compliceert en voortdurend
leidt tot onduidelijkheid over de positie van de medewerkers. Het
huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal, vandaar
dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands
Midden komen dan in dienst van de VRH (de centralisten van de
brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die als
werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide
veiligheidsregio’s. Centralisten die in dienst blijven van de politie
zullen politiewerk moeten gaan verrichten.

De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van
de brandweercentralisten naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van
een verbeterde organisatie inrichting van de MKB (Project Realisatie
Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio).
Daarin wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de
efficiency, oplossingen voor de organisatie van de CaCo (Calamiteiten
Coördinator), aansluiting op de primaire processen van de brandweer
van de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel
Centrum Brandweer (OCB), etc.

2.1.1

Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/
brandweer

Risico’s

Vanuit de politie wordt gesteld dat met het inwerking treden van het
Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet, voorzien
op 1 juli 2020, de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten
tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar
de LMS). Op dat moment moet er een nieuwe afspraak komen tussen
VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van het personeel.

De positie van de CaCo is in de Gemeenschappelijke Meldkamer Den
Haag (GMK Den Haag) niet goed geborgd. Sinds 2014 heeft de GMK
Den Haag geprobeerd de CaCo te organiseren als ‘niet-volwaardige
neventaak’, maar het huidig construct voldoet niet. Deze strategie
had onvoldoende financiële / formatieve fundering en gebrek aan
capaciteit maakte de borging van de multidisciplinaire taakstelling bij
grootschalige alarmering in de meldkamer welhaast onmogelijk.

Uitkomst van het Project Realisatie Toekomstbestendige
meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio kan dus consequenties
hebben op het gebied van Personeel en Financiën. Met de VRH en de
Politie eenheid Den Haag wordt overleg gevoerd over de gewenste
organisatie. Op basis hiervan kunnen de financiële consequenties
worden bepaald.

De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is
al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat)
substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop
nooit aangepast, Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing
(efficiency) hiervoor zijn geweest

Op 7 december 2016 heeft de Inspectie JenV de Staat van
de Rampenbestrijding 2016 gepubliceerd. In de Staat van de
Rampenbestrijding 2016 heeft de Inspectie drie verbeterpunten
geformuleerd voor de veiligheidsregio waaronder de 24/7
beschikbaarheid van de CaCo op de meldkamer.
Begin 2019 heeft de Ambtelijke Stuurgroep GMK Den Haag (ASG)
de algemeen manager van de GMK Den Haag opdracht gegeven
te komen met een voorstel voor een doelmatige organisatie.
Uitgangspunt voor de positie van de CaCo is 24/7 fysieke aanwezigheid
op de meldkamer boven de (wettelijke) minimumsterkte.
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Het invullen van die functie is wettelijk belegd bij de veiligheidsregio’s
en de CaCo maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de crisisbeheersing
organisatie. Vanuit die optiek zijn de veiligheidsregio’s dan ook
financieel verantwoordelijk. Besluit veiligheidsregio’s: het bestuur
van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, die
bestaat o.a. uit de meldkamer. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan
de criteria voor grootschalige alarmering wordt de meldkamer door
één leidinggevende aangestuurd. Het bestuur van de veiligheidsregio
draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis
onafgebroken te functioneren.

2.1.1

2.1.1.5

2.1.1

2.1.1.6

Raming van de baten en lasten Meldkamer
Meldkamer

Exploitatiebaten
Gemeentelijke en Rijksbijdrage
Exploitatielasten
Salarislasten
Geraamde saldo baten en lasten
Onttrekking reserves

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-1.402

-859

-885.642

-886

-886

-886

-1.402

-859

-885.642

-886

-886

-886

1.528

859

885.642

886

886

886

1.528

859

885.642

886

886

886

126

0

0

0

0

0

118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Storting reserves
Geraamde resultaat

Meerjarenramingen

-8

Meldkamer

(bedragen x € 1.000,00)

Realisatie

Toelichting op de cijfers
De bijdrage van ruim € 885.000 die de VRHM betaald aan de Meldkamer is specifieke gerelateerd aan de salarislasten van dat deel van de Meldkamer
functionerend ten behoeve van de Brandweer Hollands Midden.
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2.1.2
Risico- en Crisisbeheersing
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Lilian Weber, sectordirecteur Risico- en Crisisbeheersing (RCB):

2.1.2

‘Slimmer gebruikmaken van data’
Meer data en data-analyse

Adviseurschap versterken
“Als we op die manier werken helpt dat allereerst om aan de voorkant ons
adviseurschap te versterken. Dat is nodig omdat we niet meer regelgericht maar
risicogericht werken. Dat vraagt om andere competenties en nieuwe kennis.
Bovendien komt de Omgevingswet eraan, en die maakt dat we anders aan tafel
zitten met maatschappelijke en publieke partners. Data-analyses en de inzichten
die dat oplevert, gaan ons daarbij helpen.”

Gespierde crisisorganisatie
Risico’s kennen en duiden
“Het kennen en duiden van de risico’s in onze
veiligheidsregio: dat is een voortdurend proces, waarvoor
de sector Risico- en Crisisbeheersing ook in 2021 en de
jaren daarna aan de lat staat. Nieuwe risico’s detecteren
en bestaande steeds opnieuw wegen en soms ook
heroverwegen; dat hoort daar allemaal bij.”

“Ook helpt data en data-analyse om alles wat wij ondernemen op het gebied
van (Brand)Veilig Leven meer inhoud te geven, waardoor de samenleving meer
bewustzijn ontwikkelt over de risico’s en wat iedereen daar zelf wel en niet mee
kan doen; handelingsperspectieven gestoeld op ervaringsgegevens. We brengen
onze mensen op straat bovendien beter in positie. Met goede informatie en met
de juiste trainingen en opleidingen. Het helpt ons om toe te werken naar een
slagvaardige, gespierde crisisorganisatie, waarmee we - als het onverhoopt dan
toch nog fout gaat - de restrisico’s goed en efficiënt kunnen pareren.”
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“Komende jaren gaan we meer en slimmer gebruikmaken van data en dataanalyse: intern, extern en in zowel de koude, lauwe als de warme fase. Met
behulp van een informatiespecialist brengen we steeds nauwkeuriger in kaart
wat er nodig is om de goede dingen te doen, zowel aan de voorkant als aan de
achterkant. Zo doen we bijvoorbeeld brandonderzoek. Dergelijke onderzoeken
leveren data op die we na analyse kunnen omzetten in informatie en adviezen,
bestemd voor allerlei onderdelen binnen onze organisatie en daarbuiten.”

Onder crisisbeheersing verstaan we de multidisciplinaire afstemming
en coördinatie van (de voorbereiding op) de crisisbeheersing. In die
voorbereiding speelt risicobeheersing een belangrijke rol vanuit
de benadering van een samenhangende veiligheidsketen. Binnen
de veiligheidsregio ontwikkelt risicobeheersing zich van een van
oorsprong sterke focus op brandveiligheid naar een multidisciplinaire
all hazard benadering van risico’s.
De uitvoering van de taak risico- en crisisbeheersing is ondergebracht
bij de sector Risico- en Crisisbeheersing van de veiligheidsregio,
onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Risico- en
Crisisbeheersing. De ambtelijke eindverantwoordelijkheid is belegd bij
de directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer.
Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen
ondergebracht:
•	Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de
openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
•	Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en
handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering
omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe
veiligheid, brandveiligheid)).
	
• Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid.
•	Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met
burgers en bedrijven over risico’s en handelingsperspectief ten tijde
van branden, incidenten of bij dreiging (risicocommunicatie, Veilig
Leven: voorlichting, informatie en advies, nazorg).

CONCEPT

•	Het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking/

Om een indruk te geven van onze prestaties. In 2019 hebben wij
onder meer meer 1605 WABO-adviezen (waarvan 85,4% binnen de
behandeltermijn), 502 evenementenadviezen en
1862 bereikbaarheidsadviezen afgehandeld. Ook hebben we
1539 brandveiligheidscontroles gedaan. Onze crisisorganisatie heeft
10 opgeschaalde crises (GRIP) gemanaged.

Risico- en Crisisbeheersing

Wat doen we

2.1.2

2.1.2.2

crisisorganisatie op een (dreiging op een) grootschalig incident
(door planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen:
crisisbeheersing).
•	Het inzetten van de multidisciplinaire samenwerking/
crisisorganisatie door coördinatie en leiding van een (dreiging
op een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement,
de risico- en crisiscommunicatie aan burgers en crisisfaciliteiten
(vergaderruimtes, voertuigen) (crisisbeheersing).
•	Het evalueren van een brand/crisis/ramp (brandonderzoek en
inzetevaluaties).

2.1.2.3

Wat gaan we verbeteren

Het interne ontwikkeltraject Expeditie RCB zetten we voort en
koppelen we aan het organisatiebrede ontwikkeltraject Samen verder.
Met toezicht gaan we door met de ontwikkeling van producten
en diensten die meer gericht zijn op de verantwoordelijkheid
voor de eigen veiligheid (zelfredzaamheid) en het stimuleren van
brandveilig gedrag (aansluiting bij brandveilig leven). In 2020 zijn
eerste ervaringen opgedaan met een nieuwe vorm van toezicht (meer
collectief dan individueel, van toezicht moment naar contactmoment).
In 2021 verfijnen we deze werkwijze verder op basis van opgedane
inzichten.
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Wat gaan we oppakken

Wij versterken het risicomanagement
In de achterliggende jaren zijn we meer risicogericht gaan werken.
Wij hebben dit gedaan op soms afzonderlijke onderdelen binnen de
veiligheidsketen. De samenhang op inhoud en proces van risicogericht
werken binnen de veiligheidsketen (met de verschillende partners),
gericht op een all hazard benadering, willen we echter meer
solide vormgeven. Hierbij gaat het om het herhalende proces van
risicoanalyse, kiezen en uitvoeren van beheersmaatregelen, evalueren
beheersmaatregelen aan de hand van de operationele ervaring en de
uitkomsten hiervan verwerken via een update van de risicoanalyse.
Hiermee vergroten we onze risicogerichte slagkracht.
Hierin slagen wij in als:
•	we de risico’s kennen, duiden en, indien noodzakelijk, vertalen
naar maatregelen en weten te verbinden in een cyclisch proces.
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2.1.2.4

In 2020 is samen met partners kennis opgebouwd over de risico’s die
zijn verbonden aan de energietransitie, klimaatadaptatie, cyber en
continuïteit en andere (nieuwe) risico’s. In 2021 verwerken we de
opgedane inzichten in onze taken; (advisering omgevingsvisies en
-plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, Veilig Levenactiviteiten en toezicht en handhaving). Operationele voorbereiding
van hulpdiensten en crisisfunctionarissen uit de hoofdstructuur passen
we hierop aan (bijscholing, aanpassen van plannen en procedures,
aanschaf van benodigd materiaal om veilig op te kunnen treden etc.).
Verder gaan we gericht data verzamelen over de plaatsen, de omvang
en de soorten risico’s die zich voordoen in de regio. We nemen het
thema energietransitie standaard mee bij brandonderzoek en waar
mogelijk ook de thema’s klimaatadaptatie, continuïteit en cyber. Op
basis van deze gegevens kunnen we bepalen of we op de juiste koers
zitten met onze advisering, voorlichting, toezicht en handhaving en
operationele voorbereiding of dat aanpassing nodig is.
Het behalen van de opgaven waar we voor staan, vraagt dat we meer
afdelings-, sector- en organisatie overstijgend
gaan werken. En waarbij we gericht partners
uitnodigen om met ons mee te denken
over een oplossing. Als facilitator
brengen we niet alleen zelf kennis
in maar zorgen we er ook voor
dat experts hun kennis kunnen
inbrengen. Het versterken van de
ketengerichte manier van werken
bouwen we uit in 2021.
Ook leggen we het werken volgens
de principes van risicomanagement
in een koersdocument vast.

2.1.2

De inventarisaties van cascade-effecten van overstromingen zetten
we om in adequate risicoadvisering en operationele voorbereiding
(programmaplan Waterveiligheid). Hierbij nemen het thema
samenredzaamheid mee. De samenwerking met de cultureel
erfgoedsector versterken we verder (risico’s in beeld brengen, bij
operationeel optreden aandacht voor nevenschade).
Verder evalueren we de vier pilots waterwagens van het project
Toekomstbestendige bluswaterwatervoorziening en ronden dit af met
besluitvorming over het vervolg.
Tot slot versterken we de registratie van de vakbekwaamheid van
crisisfunctionarissen aan de hand van opgehaalde behoeften in 2020.

Hierin slagen wij in als:
•	de crisisorganisatie slagvaardig en gezaghebbend inzetbaar is bij
nieuwe crisistypen, ook in een niet-opgeschaalde situatie.
	
• onze sterke informatiepositie wordt ingezet als ‘startmotor’ om
in de lauwe fase (opstartfase naar mogelijke crisis) gemeenten,
burgers en partners tijdig te attenderen, te alerteren en hierop
samen te anticiperen (permanente radarfunctie).
•	we een vakbekwaamheidsprogramma (OTO) aanbieden dat past bij
een moderne crisisorganisatie en aansluit bij de behoeften van de
hoofdstructuur en de crisisfunctionarissen daarbinnen.
In 2020 is onderzocht wat de nieuwe crises vragen van de
crisisorganisatie en wat dit betekent voor de inrichting van de
hoofdstructuur (o.a. flexibiliteit in GRIP). In 2021 voeren we de
aanbevelingen door.
We starten met het structureel en eenduidig adviseren van het
bevoegd gezag over dreigende crises (denk hierbij aan bijvoorbeeld
boerenprotesten, coronavirus, etc.). In dit advies wordt aan de hand
van uitgewerkte scenario’s een advies gegeven voor het al dan niet
nemen van (bestuurlijke) maatregelen.

In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Multi
Actueel Beeld (MAB) breder in te zetten, bijvoorbeeld als een
Veiligheid Informatie Centrum (VIC). In 2021 vindt besluitvorming over
het vervolg plaats. De werkafspraken die gemaakt zijn met partners
over de informatieuitwisseling in de lauwe fase en het gebruik van
informatiemanagement / netcentrisch werken monitoren we en,
stellen we waar nodig, bij.
We voeren het beleidsplan multi-OTO uit
dat in 2020 vastgesteld is. De vier thema’s
uit het regionaal risicoprofiel zijn
verwerkt in het OTO-programma. Er
vindt doorontwikkeling plaats van
de individuele vakbekwaamheid
door het aanbieden van o.a.
leerdoelgesprekken en de registratie
van de vakbekwaamheid. Ook
beoefenen we de werkwijze van de
crisisorganisatie in de lauwe fase.
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De crisistypen waarmee wij geconfronteerd worden veranderen.
We zien hierbij een verschuiving van de klassieke fysieke
veiligheidsvraagstukken naar crisissituaties waarbij de continuïteit van
de samenleving in het geding is. Onze crisisorganisatie wordt breder
ingezet. Deze nieuwe crisistypen vereisen dat onze crisisorganisatie
eerder in positie is (zelf startend vermogen), zodat wij eerder onze
maatregelen kunnen nemen en ook gemeenten, partners en burgers
tijdig kunnen informeren.

De risico’s verbonden aan de vier trends uit het regionaal risicoprofiel
zijn in beeld gebracht. En de partners die bij de bestrijding van deze
risico’s een belangrijke rol spelen. Op basis van deze inzichten wordt
de operationele voorbereiding ingericht. En materiaal gekocht zodat
de crisisorganisatie veilig kan optreden.
De website hollandsmiddenveilig.nl wordt zodanig ingericht dat
crisiscommunicatie zowel in de lauwe als warme situatie mogelijk
is. Adviezen en maatregelen die voortkomen uit de evaluatie
‘crisiscommunicatie in het eerste uur’ worden doorgevoerd. Ook vindt
uitvoering van het plan van aanpak ‘crisiscommunicatie in de nafase’
plaats.

2.1.2

Wij moderniseren onze crisisorganisatie

Risico’s

Het oppakken van de nieuwe thema’s, de implementatie
Omgevingswet en het risicogericht adviseren vragen andere
competenties. In 2020 worden medewerkers hierin getraind
(individueel en collectief).

Raming van de lasten Risico- en Crisisbeheersing
Risico -en Crisisbeheersing

(bedragen x € 1.000,00)
Exploitatielasten
Salarislasten

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

•	In het kader van operationele

Meerjarenramingen

2022

2023

2024

4.526

4.780

5.387.480

5.388

5.388

5.388

3.932

4.349

4.726.550

4.727

4.727

4.727

Opleiden en oefenen

301

261

274.980

275

275

275

Overige lasten

293

170

385.950

386

386

386

4.526

4.780

5.387.480

5.388

5.388

5.388

Geraamde saldo baten en lasten
Onttrekking reserves

-

-

-

-

-

-

Storting reserves

-

-

-

-

-

-

4.526

4.780

5.387.480

5.388

5.388

5.388

Geraamde resultaat

•	Het expliciet toerekenen van baten aan de programmataak Risico -en Crisisbeheersing binnen
het Programma Fysieke Veiligheid is achterwege gelaten in verband met de zeer nauwe
verwevenheid van de programmataak Brandweerzorg.
•	In 2021 vervallen de impulsgelden omgevingsveiligheid.
•	In 2021 verwachten we extra kosten voor de verdere ontwikkeling van de website
hollandsmiddenveilig.nl.
	
• De overige baten vanuit de overeenkomst met Robert Bosch voor OMS-meldingen zijn met
ingang van deze Programmabegroting komen te vervallen, hiervoor is ter compensatie de
gemeentelijke bijdrage met € 350.000,- verhoogd.

voorbereiding RijnlandRoute gaat in 2021
een e-learning ontwikkeld worden. De
ontwikkeling en beheer van de e-learning
wordt globaal ingeschat op 50.000 euro.
Tussen de provincie en de veiligheidsregio
vinden momenteel gesprekken plaats
over de financiering van de benodigde
gelden. Afhankelijk van de uitkomst van
deze discussie kan dit wellicht tot extra
kosten leiden voor de veiligheidsregio.

De programmataak Risico- en
Crisisbeheersing kent 70,65 fte
kantoorpersoneel. De hiermee gepaard
gaande salarislasten bedragen circa € 4,7
mln. De financiële middelen ten behoeve
van Opleiden en oefenen worden ingezet op
het verbeteren van de vaardigheden tijdens
crisissituaties, management development
en verbeteren van de samenwerking op het
multidisciplinaire vlak van crisiscommunicatie
en crisisbeheersing.
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2.3.5

Gedurende 2020 zal duidelijk worden wat dit betekent voor het
vervolg: speciale trajecten, loopbaanontwikkeling. In 2021 vervallen
de impulsgelden omgevingsveiligheid.

2.1.2

2.1.2.5
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2.1.3

De GHOR is binnen de Veiligheidsregio een separate entiteit die in het
kader van “Veiligheid en Zorg” deel neemt aan het bereiken van de
missie en visie van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Gezien het
specifieke financiële karakter van de GHOR is deze entiteit wel in deze
begroting verantwoord, edoch niet in de cijfers verder geconsolideerd.
Een separate begroting van de GHOR ligt ter besluitvorming
voor bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio HollandsMidden. De taak GHOR wordt uitgevoerd door de Regionale Dienst
Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden, onder de ambtelijke
verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid.

Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid GHOR Hollands Midden

2.1.3

‘Focus op zorgcontinuïteit en
minder zelfredzamen’
Focus op minder zelfredzamen

Continuïteit bij een pandemie

Vier nieuwe aandachtspunten
“De GHOR Hollands Midden beweegt zich constant in de driehoek
openbaar bestuur, veiligheid en zorg. Dat is een dynamische wereld.
Aan ons de taak om goed aan te sluiten op die verschillende
werelden en de algemene crisisstructuur en de crisisorganisatie in
de zorg met elkaar te verbinden. Komende jaren ondersteunen wij
zorgpartners bij hun voorbereiding op vier nieuwe aandachtspunten,
benoemd in het Regionaal Risicoprofiel: cybersecurity, de
energietransitie, klimaatadaptatie en het vraagstuk van onze
continuïteit. Ten slotte zal er veel aandacht gaan naar de uitrol
van LCMS-wit, het landelijke crisismanagementsysteem voor de
witte kolom. Doel is ervoor zorgen dat alle zorginstellingen zo snel
mogelijk op LCMS-wit zijn aangesloten.”

“Een ander aspect van zorgcontinuïteit is de zoektocht naar hoe we ook
bij crises voldoende capaciteit kunnen waarborgen. Stel bijvoorbeeld
dat er sprake is van een grieppandemie. Op dat moment neemt de
vraag naar zorg toe terwijl de capaciteit juist kleiner wordt. Immers:
zorgmedewerkers kunnen ook ziek worden. En we weten allemaal
dat nieuw personeel niet eenvoudig te vinden is. In zo’n situatie is het
onmogelijk om optimale zorg te verlenen. Maar hoe lever je dan toch de
beste zorg die je kunt bieden? Dat zal een continue uitdaging blijven.”

Cybersecurity in de keten
“Van de overige nieuwe aandachtspunten uit het Regionaal Risicoprofiel
zijn de energietransitie en klimaatadaptatie iets minder acuut. Anders
ligt dat voor het onderwerp cybersecurity. Dat zal komende jaren onze
aandacht vragen. Veel bedrijven en instellingen gaan daar nu mee aan
de gang. Maar dat is vaak op het niveau van individuele organisaties.
Maar wat betekent cybersecurity voor de hele keten, als er sprake is van
opgeschaalde situaties? Dat is nog een relatief nieuw vraagstuk waar we
samen de juiste antwoorden op moeten vinden.”
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“In het kader van zorgcontinuïteit willen we komende jaren scherper
in beeld krijgen wie onze partners zijn. Met name als het gaat om de
minder zelfredzame burgers. Want – om een voorbeeld te noemen waar er vroeger twee thuiszorgorganisaties waren, hebben we er nu
wel vijftig. Via zogenaamde partnerprofielen willen we dat netwerk in
kaart brengen. Andersom gaan we die minder zelfredzamen ook beter
in beeld brengen. Veel van deze mensen kunnen zich onder normale
omstandigheden prima redden, maar stel dat er een dijk doorbreekt?
Hoe red jij je dan als jij aan een rolstoel bent gekluisterd?”

Wat doen we

Als GHOR verbinden wij het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en
openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding
op) de geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit in
Hollands Midden.

•	>95% aan GHOR gevraagde adviezen over evenementenveiligheid

Wij adviseren en inspireren partners afzonderlijk en de zorgketen
als geheel zich voor te bereiden op hun taken in de geneeskundige
hulpverlening en het leveren van verantwoorde zorg, ook bij een
crisis. Wij geven hiermee invulling aan onze rol van adviseur met een
overall blik op veiligheid, zorg en openbaar bestuur. Wij leveren zelf
geen zorg. Wij blijven netwerken vanuit het overstijgend belang en
een gezamenlijke ambitie. Onze bijdrage aan de integrale advisering
aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners op het gebied
van o.a. omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en
externe veiligheid draagt bij aan de continuïteit van zorg en de
toegankelijkheid en bereikbaarheid van passende zorg tijdens
crises. De crisisplannen van zorgpartners stemmen wij af (v.v.) met
de operationele voorbereidingen van de crisispartners binnen de
veiligheidsregio. Dit wordt ook beoefend. Wij bevorderen dat
crisisfunctionarissen van zorgpartners samen met crisisfunctionarissen
GHOR blijven leren. We hebben een crisisorganisatie GHOR die paraat
en vakbekwaam is. Wij werken met de veiligheidspartners gezamenlijk
aan de uitwerking van het regionaal beleidsplan.

getraind en geoefend volgens de GHOR-jaarplanning 2021 OTO dat
is afgestemd op het jaarplan 2021 VRHM OTO.
	
• >95% van het totaalaantal gealarmeerde GHORcrisisfunctionarissen bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan
vastgestelde verplichte opkomsttijden.
•	Alle GRIP-inzetten zijn door GHOR geanalyseerd.
•	Deelgenomen aan alle multidisciplinaire evaluaties van oefeningen
en operationele inzetten.
	
• Positieve uitslag periodieke ISO-audit.

consistent met de afspraken met zorgpartners in hun crisisplannen.

•	>90% van GHOR-crisisfunctionarissen is op 31-12-2021 opgeleid,

2.1.3.3

Wat gaan we verbeteren

In 2020 werken de veiligheidspartners gezamenlijk het regionaal
beleidsplan uit. Op basis van dit plan ontwikkelen wij in 2021 een
strategie voor risicoduiding in en met het zorgnetwerk. Wij gaan
ervan uit dat hiervoor ook nieuwe relaties binnen ons netwerk gelegd
moeten worden. Het zorgnetwerk wordt zich bewust van risico’s uit
het risicoprofiel en thema’s uit beleidsplan en zal maatregelen nemen
om het effect ervan te beperken. Wij willen inventariseren: wat leeft
er, welke knelpunten zijn er, welke informatiebehoefte is in het
zorgnetwerk het grootst? Ook actualiseren wij het continuïteitsplan
GHOR (op met name de gevolgen van risico’s uit het regionaal
risicoprofiel).
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Prestaties
•	Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun
voorbereiding op continuïteit van zorg.
•	Tenminste twee netwerkbijeenkomsten voor zorgpartners gericht
op het kennen en het leren van elkaar en op kennisuitwisseling
over risico- en crisisbeheersing.
	
• Deelgenomen aan alle overleggen ROAZ. Aandacht
voor onderwerpen veiligheid en zorg, voor het oplossen
capaciteitsknelpunten en gevolgen voor geneeskundige
hulpverlening.

binnen 10 werkdagen verstrekt.

•	Afspraken in operationele plannen van de veiligheidsregio zijn

2.1.3

2.1.3.2

Samen met onze veiligheidspartners onderzoeken wij in 2020 hoe wij
kunnen bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn
van risicogroepen in onze regio. Voor GHOR ligt de focus op het
inventariseren van organisaties met voor de uitvoering van onze
taak relevante gegevens over individuele en groepen verminderd
zelfredzamen. Wij willen hier een beeld van hebben zodat wij
zelfredzaamheid van deze burgers voor en tijdens een crisis kunnen
bevorderen. Vanaf 2021 voeren wij de in 2020 ontwikkelde werkwijze
uit. Wij maken afspraken met organisaties die beschikken over
relevante gegevens (bij een inzet) van individuele en groepen
verminderd zelfredzame burgers in de regio.
In 2021 voeren wij het in 2020 opgestelde GHOR-beleid voor
informatieveiligheid uit. In dit beleid streven wij ernaar onze
informatieveiligheid op landelijk niveau te brengen.

Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen
en de crisisorganisatie.
Wij zetten ons de komende jaren in voor het versterken en het
vernieuwen van de informatiedeling tussen de zorgketen en de
crisisorganisatie in de lauwe en warme fase van de opschaalde
zorgketen en crisisorganisatie. Snelle toegang tot informatie bij
een crisis is belangrijk om de zorgketen beter te kunnen laten
samenwerken in de crisisorganisatie en met veiligheidspartners.
Daartoe willen we het netcentrisch samenwerken binnen het
zorgnetwerk in de regio Hollands Midden introduceren; acteren
op een gedeeld en actueel geneeskundig beeld. Hierbij trekken we
samen op met de GHOR-regio Haaglanden en de daar gevestigde
zorgorganisaties.
In 2021 willen wij het ingezette introductieproces van netcentrisch
samenwerken in het zorgnetwerk tussentijds evalueren: volgen wij
de juiste aanpak? Wij richten ons in 2021 op
ziekenhuizen, traumacentrum, RAV, GGD,
huisartsenposten/kringen en caresector
in de regio Hollands Midden. Wij
willen inzicht krijgen in de rol en de
belasting van de crisisfunctionarissen
GHOR, zowel in de warme fase als
in de koude fase nu netcentrisch
samenwerken in de zorgsector in
de regio zijn vorm krijgt.
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Doordat onze omgeving en netwerken veranderen, verandert ook de
positie die wij in de netwerken innemen en de partners met wie wij
samenwerken. Wat gehandhaafd blijft is de verbindende rol die wij
hebben in deze netwerken in de samenwerking aan (voorbereiding
op) geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit. Onze
positie binnen de veranderende omgevingen en netwerken (o.a.
ROAZ) duiden wij opnieuw.

Wat gaan we oppakken

2.1.3

2.1.3.4

Risico’s

•	Wij hebben nog geen zicht op (personele) consequenties van het

	Risico is dat het ROAZ niet instemt met het voorstel tot
implementatie. LCMS-GZ wordt geïmplementeerd in de
Traumaregio West. Dit is de regio Hollands Midden en Haaglanden.
Beide regio’s trekken in dit proces gezamenlijk op.

omgevingsrecht.

•	Voor de implementatie LCMS geneeskundige zorg (LCMS-GZ)

2.4.4

GHOR

worden gelden van het ROAZ (Regionale Overleg Acute Zorg)
gevraagd.

Raming van de baten en lasten GHOR
GHOR

(bedragen x € 1.000,00)
Exploitatiebaten
Gemeentelijke bijdrage
Exploitatielasten
Salarislasten
Geraamde saldo baten en lasten
Onttrekking reserves

Begroting

Begroting (in €)

2020

2021

Meerjarenramingen

2022

2023

2024

-2.073

-2.188.368

-2.188

-2.188

-2.188

-2.073

-2.188.368

-2.188

-2.188

-2.188

2.088

2.213.368

2.213

2.213

2.213

2.088

2.213.368

2.213

2.213

2.213

15

25.000

25

25

25

-15

-25.000

-25

-25

-25

-

-

-

-

-

Storting reserves
Geraamde resultaat

2.1.3

2.1.3.5

BPI
De index op de gemeentebijdrage voor GHOR in 2021 bedraagt
3,50% (het loonkosten indexpercentage 3,88% en materiële kosten
indexpercentage 1,80%). Ten opzichte van 2020 is het aantal inwoners
in de regio Hollands Midden gestegen met 7.240 (van 794.360 in 2020
naar 801.600 in 2021).

De gemeentebijdrage 2021 bedraagt voor GHOR € 2,73 per inwoner
en in totaal € 2.188.368. Deze uitgangspunten worden ter vaststelling
voorgelegd aan het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 25
maart 2020.
De onttrekking uit de bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG’en
bedraagt in 2021 € 25.000.
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Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024

39

Dian Aarts, Coördinerend functionaris bij Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC)

2.1.4

‘Naar een hoge(re) wendbaarheid
en meer slagkracht’
Slagvaardige crisisorganisatie

Gezamenlijke lijn
“Verder werken wij aan het vergroten van de slagkracht van de gemeentelijke
samenwerkingsverbanden binnen onze veiligheidsregio, ook wel clusters genoemd.
Bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op een gezamenlijke lijn in de jaarplannen. Ook
gaan we een dashboard ontwikkelen om prestaties op het gebied van Bevolkingszorg
voor gemeenten beter inzichtelijk te maken.”

Organisatie staat

Meer samenwerking met RCB

“Uit de prestatiemeting, die afgelopen jaren in de
gemeentelijke samenwerkingsverbanden is uitgevoerd,
blijkt dat de organisatie van Bevolkingszorg goed staat.
Maar aandacht is en blijft nodig, want er zijn circa 1.500
gemeentelijke crisisfunctionarissen binnen de VRHM
bij betrokken, die regelmatig opleidingen, trainingen
en oefening nodig hebben. Vaak moet dat in beperkte
tijd, omdat voor gemeentelijke crisisfunctionarissen
Bevolkingszorg een neventaak is. Bovendien is er binnen deze
groep crisisfunctionarissen regelmatig sprake van verloop.”

“Voor wat betreft ons vakbekwaamheidsprogramma werken we meer samen met de sector
Risico- en Crisisbeheersing (RCB). Daarbij streven we naar een aanbod dat is afgestemd
op de behoefte van de crisisfunctionarissen en aansluit bij hun reguliere functies. In 2019
hebben we bovendien onderzoek gedaan naar het versterken van crisiscommunicatie in
het eerste uur, zowel op proces als cultuur. De adviezen die hieruit voortkomen zullen we
de komende jaren gaan uitvoeren.”

Hogere wendbaarheid
“Zo gaan we ook de komende jaren Bevolkingszorg slagvaardiger maken en zoeken we
steeds de aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving. Er worden steeds hogere
eisen aan ons gesteld. En terecht. Crisistypen veranderen; een hoge(re) wendbaarheid en
meer slagkracht horen daar bij.”
Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024

40

Bevolkingszorg

“Hoofddoel voor de komende jaren is het creëren van een meer slagvaardige
gemeentelijke crisisorganisatie. Daarnaast willen we het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing positioneren als kennisknooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.
Dat doen we onder meer door een kennisbank te ontwikkelen met relevante actuele
informatie voor gemeenten. Daarnaast gaan we op zoek naar een betere aansluiting op
de beleidscycli van gemeenten op het gebied van veiligheid, ontwikkelen we de rol van
Officier van Dienst Bevolkingszorg en stellen we zogenaamde partnerprofielen op. Ten
slotte doen we onderzoek naar het inzetten van de gemeentelijke crisisorganisatie, ook in
niet opgeschaalde situaties, en kijken we naar de efficiency en effectiviteit van de huidige
organisatie van bevolkingszorg binnen de VRHM.”

Wat doen we

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor
de bevolkingszorgtaken: crisiscommunicatie (voorlichting aan de
bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van
de bevolking) en herstelzorg (nazorg).

De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de
maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog
op een ramp of crisis.
Binnen bevolkingszorg zijn de volgende taken/processen
ondergebracht:
•	Het stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters
van gemeenten die de gemeentelijke crisisbeheersing uitvoeren
door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van
gezamenlijke afspraken en processen.
	
• We geven uitvoering aan het vakbekwaamheidsprogramma
voor ruim 1.500 gemeentelijke crisisfunctionarissen waarin de
thema’s uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden
meegenomen. We onderhouden de certificering van zeven
gemeentelijke crisisfunctionarissen.

gemeentelijke crisisorganisatie en vertegenwoordigen gemeenten
(als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van
multi-disciplinaire plannen en programma’s zoals waterveiligheid
en cybersecurity/digitale weerbaarheid.
	
• We borgen de 24x7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisisteams
en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving
en selectie en onderhoud van de crisisfaciliteiten (piket
app-groepen, beheer OOV-alert/gemeentelijke alarmering,
crisisapp ‘Bevolkingszorg Hollands Midden’, piketcoördinatie
crisiscommunicatiefunctionarissen).
•	De inzichten die ontstaan door de jaarlijkse evaluatie van het
functioneren van de gemeentelijke crisisorganisatie (systeemtest)
worden gerapporteerd aan de Inspectie van Justitie en Veiligheid
en waar nodig doorgevoerd in de gemeentelijke crisisorganisatie.
Om een indruk te geven van onze prestaties. We verzorgen jaarlijks
circa 50 opleidingen en trainingen. In de afgelopen beleidsplanperiode
hebben 500 crisisfunctionarissen de basiscursus crisisbeheersing
voor bevolkingszorg gevolgd. Voor zeven crisisfunctionarissen
binnen bevolkingszorg verzorgen wij een formele certificering. Ook
organiseren we trainingen en examens voor de circa 50 communicatieadviseurs van de gemeenten die een rol in de taakorganisatie
crisiscommunicatie vervullen.
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De taak bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en
wordt uitgevoerd door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
(BGC) in nauwe samenwerking met de medewerkers openbare
veiligheid van de achttien gemeenten en onder ambtelijke
eindverantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris.

•	Waar nodig passen we plannen en procedures aan voor de

2.1.4

2.1.4.2

Wat gaan we verbeteren

2.1.4.4

Wat gaan we oppakken

Wij werken aan en voor een meer slagvaardige
gemeentelijke crisisorganisatie
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de gemeentelijke
crisisbeheersing (bevolkingszorg). De laatste tijd zien wij, ondanks
de grote taakverantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen, een
afnemende belangstelling en verschuiving van de capacitaire inzet
naar andere veiligheidstaakvelden binnen gemeenten.

Tegelijkertijd zien wij bij hulpdiensten en partners steeds meer
behoefte aan een 24/7 gemeentelijke ingang voor afstemming met
of acties van de gemeente. Andersom geldt dit ook: gemeenten
hebben behoefte aan afstemming en informatievoorziening bij de
hulpdiensten.
De afschaling van een crisissituatie naar een reguliere situatie (i.c.m.
de overdracht van de crisisorganisatie naar de staande gemeentelijke
organisatie) en de verdere nazorgfase, blijft kwetsbaar.
Vakbekwaamheid en paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie
en -functionarissen is een grote opgave als gevolg van het aantal
crisisfunctionarissen (circa 1.500), het beperkt aantal inzetten (en
ervaring beperkt blijft), het hoge verloop en de begrensde capaciteit.
Ook zien we dat de behoeften voor het vakbekwaamheidsprogramma
in verandering is, alsook de vakbekwaamheidsmethoden. Doel is,
om samen met gemeenten, te komen tot een meer slagvaardige en
flexibele gemeentelijke crisisorganisatie.
Hierin slagen wij in als:
•	we de huidige manier van meten
(het prestatiekader) verbeteren en de
prestaties transparant en overzichtelijk
voor gemeenten zijn
	
• er een partnerprofiel is voor
bevolkingszorgtaken met daarin
duidelijke samenwerkingsafspraken
(o.a. over de rol van de officier
van Dienst Bevolkingszorg en het
uitwisselen van informatie in de
koude, lauwe en warme fase, ook bij
nieuwe crisistypen).
	
• De gemeentelijke crisisorganisatie
ook inzetbaar is in niet-opgeschaalde
situaties binnen gemeenten.
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In 2020 zijn (kritische) prestatie-indicatoren voor de gemeentelijke
crisisorganisatie ontwikkeld en vastgesteld en opgenomen in
een dashboard. In 2021 starten we met het monitoren van deze
prestatie-indicatoren. Ook gaan we het ontwikkelde dashboard met
relevante informatie over Bevolkingszorg gebruiken. Inzetten van de
gemeentelijke crisisorganisatie in de warme fase worden geëvalueerd
aan de hand van het Prestatiekader Bevolkingszorg van de Inspectie
Justitie & Veiligheid. Eind 2021 evalueren we het gebruik van de
prestatie-indicatoren, dashboard en evaluatiemethode.
We borgen de vakbekwaamheidsregistratie in de ontwikkelde digitale
omgeving en evalueren het op gebruiksgemak en effectiviteit.
De gemaakte afspraken over de rol en inzet van bestuurders en
gemeentesecretarissen in de lauwe en warme fase worden gemonitord
en waar gewenst, aangepast.
Het plan van aanpak communicatiecyclus (risico-/crisis-/
nafasecommunicatie) wordt uitgevoerd. Monitoring vindt
plaats van de doorgevoerde aanbevelingen uit de notitie
‘toekomst crisiscommunicatie’ (crisiscommunicatie in het
eerste uur). We analyseren de doorontwikkelde werkwijze van
informatiemanagement tijdens crisiscommunicatie in het eerste uur.

2.1.4

2.1.4.3

In 2020 is een kennisbank voor bevolkingszorg gerealiseerd.
Relevante (operationele) informatie, kennis en expertise zijn hiermee
ontsloten voor gemeenten. In 2021 beheren en evalueren we de
kennisbank en voeren waar mogelijk verbeterpunten door.
We leveren actief input aan gemeenten die in 2021 hun Integraal
Veiligheids Plan opstellen zodat we in staat zijn om gezamenlijke
veiligheidsdoelen en prioriteiten vast te stellen als veiligheidsregio
en gemeenten (voor bevolkingszorg, maar ook voor thema’s als
advisering omgevingsveiligheid, evenementen, Veilig Leven, toezicht
en handhaving). Ook onderzoeken we met gemeenten de behoeften
aan invulling van het accounthouderschap in de koude en lauwe fase.

2.1.4.5

Over bevolkingszorg en crisisbeheersing is veel
informatie beschikbaar. Deze informatie is
voor gemeenten niet altijd goed bereikbaar
of te ontsluiten. Op verschillende niveaus
wordt (fysieke) veiligheidsbeleid ontwikkeld
en opgesteld. De afstemming hierop en
hiertussen is fragmentarisch, terwijl er wel
samenhang is. Doel is het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing te ontwikkelen tot een (kennis)
knooppunt voor gemeenten en partners.

Nieuwe ontwikkelingen

Toenemende inzet van BGC op een coördinerende en regisserende
rol met gelijktijdige versterking en professionalisering van de
intergemeentelijke samenwerkingsclusters die (een deel van) de
bevolkingszorgstaken voorbereiden en uitvoeren. Binnen de clusters
wordt intensiever samen gewerkt en het onderling leren wordt
bevorderd door overleg tussen de clustervoorzitter en het BGC. De
kennisbank maakt relevante informatie en kennis laagdrempelig
beschikbaar. Hierdoor verschuift de rol van BGC steeds meer naar een
coördinerende en regisserende rol (bijvoorbeeld het vervullen van een
bemiddelingsfunctie als gemeenten projectleiding nafase zoeken) en
vindt uitvoering van de taken voor een belangrijk deel plaats in de
clusters.
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Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en
veiligheidsregio

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

2.1.4

In 2020 zijn (kritische) prestatie-indicatoren voor de gemeentelijke
crisisorganisatie ontwikkeld, vastgesteld en in een dashboard
verwerkt. In 2021 starten we met het monitoren van deze prestatieindicatoren en het evalueren ervan. Voldoet het dashboard aan de
wens om prestaties transparant en inzichtelijk te maken, staan de
juiste prestaties opgenomen?
We actualiseren het partnerprofiel en werken het bij aan de hand
van nieuwe inzichten (o.a. onderzoek inrichting hoofdstructuur
n.a.v. nieuwe crisistypen). Er vindt besluitvorming plaats over de
rol van de OvD-BZ. Op basis van het voorwerk in 2020 (onderzoek,
themabijeenkomsten) bereiden we in 2021 besluitvorming voor over
de rol van de gemeentelijke crisisorganisatie in niet-opgeschaalde
situaties binnen gemeenten.
We voeren het besluit uit over het effectiever en efficiënter inrichten
van de gemeentelijke crisisorganisatie. In 2020 heeft hier onderzoek
naar plaatsgevonden en is de koers bepaald voor de toekomst.

De inzet van MOV’ers voor de uitvoering van het regionaal
beleidsplan in de toekomst is ongewis. Ondanks een grote
taakverantwoordelijkheid van de crisisfunctionarissen, zien we
een regelmatig verschuiving van de capacitaire inzet naar andere
veiligheidstaakvelden binnen gemeenten. Dit legt in de toekomst
wellicht een grotere claim op de toch al beperkte capaciteit van BGC.
Omdat het aantal inzetten vanuit Bevolkingszorg gering is,
Bevolkingszorg is een neventaak van gemeentefunctionarissen en
vanwege het verloop, blijft het lastig om de belangstelling voor
fysieke veiligheid vast te houden en piketrollen te vullen.
Landelijk en ook regionaal is er een steeds grotere roep om
interregionale samenwerking. Mede met het oog op het kunnen
afhandelen van nieuwe risico’s in de samenleving (bijvoorbeeld
cyber). De veiligheidsregio Hollands Midden en de veiligheidsregio
Haaglanden stemmen op diverse dossiers de operationele
voorbereiding met elkaar af. Voor Bevolkingszorgprocessen is dit
lastige aangezien de structuur van bevolkingszorg niet gelijkluidend
is/ overeenkomt in beide regio’s. Dit geldt ook voor andere
omliggende regio’s.
Ervaring laat zien dat er een grote informatiebehoefte bij
gemeenten is bij dreigende situaties (LCMS vullen zonder dat het
GRIP is). Dit zorgt mogelijk voor een zwaardere belasting van de
huidige piketfunctionarissen. De VRHM onderzoekt in 2020 wie dit
kan oppakken (politie/meldkamer, de afdeling crisisbeheersing).
Daarnaast vraagt dit gericht investeren van de veiligheidsregio in
haar netwerkpartners om haar rol in het veiligheidsdomein te kunnen
borgen. En om goede informatievoorziening zodat in tijden van
dreiging meteen de gewenste, operationele informatie ontsloten kan
worden (bijv. analyses polders).

Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024

44

Bevolkingszorg

Landelijk is een trend zichtbaar bij gemeenten om zich te
concentreren op de beleidsvorming en uitvoeringstaken uit te
besteden. In het fysieke veiligheidsdomein is die trend ook zichtbaar.
Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om gemeentelijke taken
uit te besteden aan bijvoorbeeld het Rode Kruis of Salvage. Binnen
de VRHM zullen in het kader van het partnerprofiel nieuwe afspraken
worden gemaakt met deze en andere partners.

Risico’s

2.1.4

2.1.4.6
Een aantal veiligheidsregio’s in het land heeft er voor gekozen om
de omvang van de gemeentelijke crisisorganisatie te verkleinen om
de vakbekwaamheid te kunnen waarborgen en om de slagkracht
te vergroten. Het aantal incidenten waarbij de gemeentelijke
crisisorganisatie ingezet wordt, is beperkt. Hierdoor blijft de
ervaring met inzetten ook beperkt. Opleidingsactiviteiten (OTOactiviteiten) zijn dus van groot belang om de vakbekwaamheid
te kunnen garanderen. Door de omvang van de gemeentelijke
crisisorganisatie af te bakenen, kan deze groep intensiever en op
andere manieren getraind worden. En ligt de nadruk op kwaliteit in
plaats van kwantiteit. Mocht eenzelfde besluit in de VRHM genomen
worden, zal dit vermoedelijk consequenties hebben voor het aantal
en soort OTO-activiteiten dat aangeboden wordt (verminderen). En
mogelijkerwijs ook voor de wijze waarop dit aangeboden wordt.
Momenteel wordt een beperkt deel van de OTO-activiteiten door
BGC zelf georganiseerd. Als het proces in gang wordt gezet om
het aantal gemeentelijke crisisfunctionarissen te verkleinen, kan er
mogelijkerwijs ook overgegaan worden om, samen met de MOV’ers,
meer OTO-activiteiten te organiseren en daardoor meer maatwerk te
leveren, dan wel om meer gericht in te kopen.

Raming van de baten en lasten Bevolkingszorg

Bevolkingszorg

Exploitatiebaten

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen

2022

2023

2024

-689

-675

-693.532

-694

-694

-694

-594

-609

-627.532

-628

-628

-628

Rijksbijdrage (BDUR)

-66

-66

-66.000

-66

-66

-66

Overige baten

-29

Gemeentelijke bijdrage

587

615

626.990

626

626

626

Salarislasten

Exploitatielasten

260

240

250.490

250

250

250

Opleiden en oefenen

136

116

116.160

116

116

116

Overige lasten

191

259

260.340

260

260

260

-102

-60

-66.542

-68

-68

-68

-102

-60

-66.542

-68

-68

-68

Geraamde saldo baten en lasten

Bevolkingszorg

(bedragen x € 1.000,00)

Realisatie

2.1.4

2.5.6

Onttrekking reserves
Storting reserves
Geraamde resultaat

In 2020 vindt onderzoek plaats naar de omvang van de gemeentelijke
crisisorganisatie, dit kan effect hebben op de OTO-activiteiten
(aantallen, zelf doen vs uitbesteden). Dit kan consequenties hebben
voor capaciteit en financiën.
In 2020 vindt onderzoek plaats naar de invulling van
crisiscommunicatie/ website Hollands Midden Veilig. Dit heeft mogelijk
consequenties voor de financiën vanaf 2021.

Uit onderzoek blijkt dat VIMS geen handig systeem is voor de oranje
kolom omdat het voor gemeenten niet mogelijk is om het systeem
te vullen. In 2020 vindt onderzoek (en mogelijk besluitvorming)
plaats naar een alternatief informatiesysteem voor registratie
vakbekwaamheid voor VIMS. Dit heeft mogelijk financiële
consequenties voor 2021.
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2.1.5

‘Paraatheid waarborgen en
investeren in materieel’
“Daarnaast gaan we aan de voorkant de aanwas van nieuwe medewerkers stimuleren.
Zo gaan we meer werk maken van het opleiden van nieuwe manschappen en ervoor
zorgen dat zij sneller kunnen doorstromen naar de operationele diensten. Ook
werving en selectie van nieuwe vrijwilligers krijgt extra aandacht. Daarvoor kijken we
met een schuin oog ook naar wat er elders in het land al gebeurt op dit gebied, maar
het blijkt toch lastig om daar een best practice uit te halen. Het blijft een kwestie van
maatwerk.”

Specialist in fysieke veiligheid

Uitruk op maat
“Onder alle omstandigheden adequate brandweerzorg
leveren: dat is waar wij ons hard voor blijven maken.
Ook de komende jaren. Dat betekent automatisch dat
we onze paraatheid waarborgen. Ook nu we – net als in
de rest van het land – te maken hebben met een afname
van de paraatheid, vooral daar waar het de inzet overdag
betreft. Een deeloplossing daarvoor is ‘Uitruk op maat’.
Ervaringscijfers leren dat we 80 procent van de meldingen
met vier personen op onze blusvoertuigen zouden kunnen
afhandelen. Het principe van variabele voertuigbezetting
gaan we aan de hand van maatgevende scenario’s komende
jaren in de praktijk brengen.”

“Komende jaren gaan we ook onze positie als veiligheidspartner versterken. Dat doen
we door in lokale gemeenschappen veiligheid als onderwerp nadrukkelijker op de
kaart te zetten. Wij zijn immers gespecialiseerd in fysieke veiligheid en dat gaat verder
dan louter brandweerzorg. Zo doen we al allerlei inspanningen op het gebied van
(brand)veilig leven. Daarbovenop gaan we komende jaren vaker optrekken met lokale
partners, bijvoorbeeld bij evenementen. We gaan ook voorlichting geven na brand,
zoals laatst in Hoogmade. Nazorg is namelijk een mooie gelegenheid om uit te leggen
wat we gedaan hebben en wat we samen kunnen doen om vergelijkbare incidenten in
de toekomst te voorkomen.”

Nieuwbouw, verbouw en investeringen
“Ten slotte zullen de komende jaren ook in het teken staan van nieuwbouw
en verbouw. Denk aan de nieuwe kazerne in Leiden-Noord. Ook in Stolwijk,
Driebruggen en Bodegraven liggen er huisvestingsplannen klaar. Daar bovenop
krijgen we te maken met de aanbesteding van nieuwe voertuigen. En als dat
traject is afgerond, dan zijn we er nog niet. Vervolgens is het immers zaak om het
nieuwe materieel netjes in de organisatie uit te rollen. Denk aan de kinderziektes
eruit halen en opleidingsprogramma’s ontwikkelen; allemaal nodig om het nieuwe
materieel verantwoord te laten ‘landen’. Stuk voor stuk zijn dit leuke en positieve
ontwikkelingen. Maar we moeten ons ook realiseren dat ze komende periode veel van
onze capaciteit gaan vergen.”
Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024

47

Brandweerzorg

Werving en selectie

Wat doen we

De regie op de taak Brandweerzorg vindt plaats vanuit het
deelprogramma Brandweerzorg (uitvoerende, voorbereidende
en ondersteunende taken ten behoeve van brandbestrijding en
hulpverlening). Binnen het deelprogramma Brandweerzorg zijn de
taken ondergebracht die belegd zijn bij de sector Brandweerzorg.
Het deelprogramma Brandweerzorg is op basis van artikel 25 uit de
Wet veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de volgende taken:

•	Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij

•	Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en

leidinggevenden /piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een
inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk
te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en
blijven).
	
• Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en
procedures (operationele planvorming).
•	Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor
brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is
gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel).
•	Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers,
brandweereenheden, materieel en materiaal ten behoeve van
brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheids-momenten,
keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).
Het evalueren van de inzet bij brandbestrijding en hulpverlening
(evaluatie).

branden (brandbestrijding).

•	Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen

van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders
dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen
waterongevallen bestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke
stoffen).
	
• Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken
brandbestrijding en technische hulpverlening (bijv. first responder
taken bij reanimaties) (dienstverlening).
•	Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele
brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-,
technische hulpverlening- en dienstverleningstaken. (bewaken
operationele inzetbaarheid).

Daarnaast voert de brandweer ook taken uit bij rampen en crises
in het kader van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en staat
onder leiding van de regionaal commandant.
Naast deze wettelijke taken is doorontwikkeling (innovatie),
voorbereiding en bewaking van (het systeem) van operationeel
optreden een belangrijke ontwikkelopgave. Hierbij gaat het om het
door ontwikkelen van het brandweervak.
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De inhoudelijke basis waarop het deelprogramma Brandweerzorg
is gestoeld is het VRHM Beleidsplan 2020-2023. Hierin zijn (ook) de
ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg opgenomen.
Onderstaande ontwikkelingen, doestellingen, ambities en kaders
sluiten hierop aan.

2.1.5

2.1.5.2

Wat gaan we verbeteren

2.1.5.4

De ingezette versterking van ons vakbekwaamheidsprogramma
leidt trapsgewijs tot een programma dat beter aansluit bij onze
oefenbehoefte. Wij blijven werken aan het verbeteren van de
arbeidshygiëne, door onder meer de aanschaf van nieuwe bluspakken
en helmen. In de afgelopen jaren zijn wij terughoudend geweest met
onze materieelvervangingen.
Gelet op de staat van ons materieel zijn wij gestart met een
grote inhaalslag voor de noodzakelijke aanschaf van modern en
bedrijfszeker materieel.
De verwachting is dat in de komende beleidsperiode wij onze nieuwe
kazerne Leiden-Noord in gebruik nemen. Dat is ook het moment
dat de kazernes Oegstgeest en Leiderdorp gaan sluiten. De kazerne
Leiden-Noord wordt een hybride kazerne waar ook de vrijwilligers
van Oegstgeest en Leiderdorp een bijdrage kunnen leveren aan de
brandweerzorg.
De betere samenwerking en taakverdeling tussen de centrale
organisatie en de lokale kazernes zorgt voor een effectief
ondersteunde kazerne (zelfstandige kazerne). Centraal wat moet,
lokaal wat kan.

Wij werken met paraatheid op maat
In 2021 wordt de visie Paraatheid op Maat (POM) uitgewerkt in een
programmastructuur. Onder dit programma hangen diverse projecten.
Voorbeelden zijn een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte
opkomsttijden, taakdifferentiatie, toewerken naar een (dynamisch)
brandweerrisicoprofiel en het vertalen van deze kennis en informatie
naar een vraag gestuurd vakbekwaamheidsprogramma.
In 2021 worden de eerste resultaten van de grote
materieelvervangingen zichtbaar. Dit geldt eveneens voor de
implementatie van het projectmatig werken waarmee in 2020 is
gestart. In 2021 zijn het implementeren van het nieuwe materieel
binnen Beheer en Onderhoud en Vakbekwaam de grootste
aandachtspunten.
Organisatorisch vormt de borging van de processen die voorkomen uit
projectmatig werken de hoofdmoot. De standaardisering van PVE’s,
Inkoop- een aanbesteding, vervanging en rolverdeling vergt tijd en
aandacht.
Ten slotte zal in 2021 de overlegen besluitvormingsstructuur van
Brandweerzorg worden toegesneden
op de nieuwe vorm waarbij
verantwoordelijkheden laag in de
organisatie worden belegd. In 2020 is
hiervoor de aanzet gegeven en in 2021
moet het echt ‘werken´.
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Op basis van het Korpsbeleidsplan 2016-2019 hebben wij een
aantal ontwikkelingen in gang gezet die ook in de nieuwe
beleidsplanperiode doorlopen. Zo zetten wij bijvoorbeeld de
bovenregionale samenwerking tussen brandweerkorpsen en binnen
Brandweer Nederland voort.
Samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben wij
nieuwe afspraken gemaakt over een toekomstbestendige
bluswatervoorziening. De implementatie hiervan vindt de komende
jaren plaats, onder meer via een pilot met een combinatie van
waterwagens en watertransportsystemen.

Wat gaan we oppakken

2.1.5

2.1.5.3

In 2021 werken we verder aan de inrichting van cyclisch proces
van adviseren waarbij de voor- en achterkant van het proces meer
met elkaar in verbinding staan. Hebben we ons vorig jaar (2020)
geconcentreerd op het creëren van de randvoorwaarden, dit jaar moet
het ‘systeem echt aan tafel zitten´.

Onze brandweer staat midden in de (lokale) gemeenschap. Dit is goed
voor een snelle hulpverlening, voor de benaderbaarheid en nabijheid
van de overheidshulpdienst Brandweer en voor de werving van
onze vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Maatschappelijke
ontwikkelingen en ook de regionalisering van de brandweer hebben
de kracht van deze verbondenheid verdund. Tegelijkertijd zien wij
door andere maatschappelijke ontwikkelingen de behoefte aan
een herwaardering van de rol van de brandweer in de (lokale)
gemeenschap. Juist omdat de brandweer zoveel meer kan betekenen
dan alleen het blussen van branden. Het is ons doel om in de (lokale)
gemeenschap te staan.

In 2021 is de Omgevingswet in werking getreden. Om de inbreng in
de veiligheidsketen niet alleen te behouden maar ook te vergroten
en te verbeteren geven we verder vorm aan het accounthouderschap.
Hiervoor met het adviesproces richting ‘bestuur´ worden verbetert.
Dit heeft betrekking op de contacten die we organisatiebreed
hebben op strategisch, tactisch en operationeel niveau met bestuur,
burgemeester en ambtelijk apparaat. De afstemming van de interne
informatiestroom om gewenst maatwerk te kunnen leveren is een
belangrijke taak voor 2021.
We breiden de inzet van Brandweerzorg in het programma Veilig
Leven uit om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. We
steunen lokale initiatieven.
Dit geldt niet alleen voor de operationele uitvoering
van Veilig Leven maar ook voor de organisatorische
input. In 2020 hebben we het team Brandonderzoek
opnieuw vormgegeven en uitgebreid. In
2021 volgt de verbreding van brand- naar
incidentonderzoek en evaluatie. De informatie
vanuit Brandweerzorg is input voor de duiding
van risico’s en onze input in het cyclisch proces.

Hierin slagen wij als:
•	Wij de huidige hulpverlening continueren, en ons tegelijkertijd
ook op andere manieren inzetten voor de (lokale) gemeenschap.
Zoals het ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid van
burgers en de waakzaamheid voor verminderd zelfredzamen.
•	Wij kazernes een eigen invulling kunnen laten geven (als onderdeel
van de zelfstandige kazerne) in de werving en behoud van
voldoende brandweervrijwilligers, die zich willen inzetten voor hun
(lokale) gemeenschap. Al dan niet op basis van taakdifferentiatie
(en -opleiding). Dit kan al op jonge leeftijd beginnen bij de
jeugdbrandweer.
In 2021 geven we verder vorm aan de zelfstandige kazerne. Dat
wil zeggen dat de visie, de opgestelde kaders en de afspraken over
het gewenste kwaliteitsniveau rondom de zelfstandige kazerne
daadwerkelijk leiden tot ruimte voor lokale invulling.
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Wij staan in de (lokale) gemeenschap

2.1.5

Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen

Daarnaast willen we in 2021 verder vormgeven aan de
Jeugdbrandweer. Dit onderwerp staat expliciet opgenomen in het
VRHM beleidsplan en komt dit jaar onder de aandacht.
Ten slotte willen we in 2021 ook starten met de visie op
taakdifferentiatie. Er is duidelijkheid over de gevolgen van de WNRA
en Europese regelgeving i.r.t. de brandweervrijwilliger. Samen met
de gewenste vernieuwing van het bedrijfsmodel geeft dit een
kader waarbinnen we in gezamenlijk kunnen bepalen
waarom, wanneer en hoe we invulling willen geven aan
taakdifferentiatie.

Arbeidsrecht: De rechtspositie van de brandweervrijwilliger veranderd.
Onder invloed van de WNRA en veranderende Europese regelgeving
dient de positie van de vrijwilliger bij de brandweer heroverwogen te
worden. Dit heeft mogelijk een (groot) effect op onze bedrijfsvoering
omdat aanstellingen, taken en de verdeling van specialismen anders
georganiseerd (moeten) worden. Naast een financiële component kan
dit een grote weerslag hebben op de beschikbare capaciteit.
Het vinden en binden van voldoende repressief (vrijwillig) personeel:
Zowel de wetgeving rondom het maximaal 20 jaar werken binnen
een bezwarende functies als de lastige zoektocht naar (nieuwe)
repressieve vrijwilligers vragen om een andere aanpak.
De ontwikkeling richting een Landelijk Meldkamersysteem krijgt in
2021 haar uiteindelijke vorm. De wijze waarop dit wordt ingevuld
is op het moment van schrijven (januari 2020) nog niet duidelijk.
De verwachting is echter dat dit in 2021 effect zal hebben op het
strategische doel ‘we werken met Paraatheid op maat’
Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers / Taakdifferentiatie
brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers
Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een
passende rechtspositie voor brandweervrijwilligers. Bij de
uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van
brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving
en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden hiervan is
dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en
vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van
het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio’s
– feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden.
Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als
deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent
dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, et
cetera.
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Gelijktijdig geven we in 2021 vorm aan effectmeting. De
uitgangspunten uit het organisatieplan ‘Samen verder’, waarbij de
eigenaarschap en verantwoording lager in de organisatie worden
belegd, zijn opgesteld in de overtuiging dat dit leidt tot meer
verantwoordelijkheidsgevoel op lokaal niveau. Nadat we in 2020
de eerste stappen hebben gezet zal in 2021 voorzichtig moeten
worden getoetst of het gewenste effect kan worden behaald. Draagt
dit bij aan meer tevredenheid? Draagt het bij aan een verbetering
van de paraatheid? Draagt dit bij aan de inbedding in de (lokale)
gemeenschap?

Risico’s

2.1.5

2.1.5.5

Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve
brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor het voldoen aan
de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps en
vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als
deeltijdwerkers in de zin van de Deeltijdrichtlijn) van € 1,4 mln. Deze
meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het
laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste
wordt een bedrag van € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel
beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste effecten heeft
en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.
Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:
•	gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
•	differentiatie tussen groepen brandweermensen
Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid
hechten veel belang aan het huidige hybride brandweerstelsel
met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers,
vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) verankering van
de brandweerzorg. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad
en minister van JenV besloten tot oprichting van een denktank.
De opdracht aan de denktank luidde als volgt: ‘Onderzoek hoe
de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te
onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de
normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie
van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart welke mogelijke
consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’.

De denktank heeft op 9 december 2019 een conceptueel model
voor taakdifferentiatie gepresenteerd. In de denkrichting
wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid
behouden blijft. Uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar
en fundamenteel onderscheid te maken tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers dat geen afbreuk doet aan het niveau en de
kwaliteit van brandweerzorg. Om tot een fundamenteel onderscheid
tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen, is gekeken
naar differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud,
werkvolume, en opleiding. De differentiatie leidt tot een nieuwe
taakordening, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt
tussen basistaken, specialistische taken, specialistische plus-taken en
aanvullende taken. Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren
de volledige repressieve basistaken uit.
De denktank heeft de vervolgopdracht gekregen om vóór de zomer
van 2020 de denkrichting verder te specificeren en de consequenties
van de taakdifferentiatie nader uit te werken, zodanig dat in de
tweede helft van het jaar door de veiligheidsregio’s besluitvorming
kan plaatsvinden.
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2.1.5

2.6.5

Raming van de lasten Brandweerzorg
Brandweerzorg

Exploitatielasten
Salarislasten
Opleiden en Oefenen

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen

2022

2023

2024

26.756

26.291

28.947.364

28.838

28.838

28.838

18.537

18.304

19.531.300

19.531

19.531

19.531

2.281

1.947

1.978.840

1.979

1.979

1.979

Mobiliteit

3.802

3.552

4.121.054

4.121

4.121

4.121

Personele Functionele Uitrusting

1.235

1.484

2.295.080

2.295

2.295

2.295

901

1.004

1.021.090

1.021

1.021

1.021

26.756

26.291

28.947.364

28.838

28.838

28.838

-781

-345

-258.154

-150

-150

-150

28.688

28.688

28.688

Overige lasten
Geraamde saldo baten en lasten
Onttrekking reserves
Storting reserves
Geraamde resultaat

Brandweerzorg

(bedragen x € 1.000,00)

Realisatie

25.975

25.946

28.689.210

Toelichting op de cijfers
De salarislasten binnen de programmataak Brandweerzorg zijn
in drie verschillende segmenten onder te verdelen, namelijk
• Beroepspersoneel: € 9.653.580, 141,00 fte
€ 4.351.120,
987 medewerkers
• Vrijwilligers:		
Kantoorpersoneel:
€5.550.410,
9
2,75 fte
•

De VRHM staat momenteel aan de vooravond van een grote
investering inhaalslag op zowel het gebied van Mobiliteit als van de
PFU die zich uitstrekt over de komende vijf begrotingsjaren. Gezien
het gehanteerde beleid van constante prijzen is dit momenteel niet
duidelijk zichtbaar in de meerjarenramingen.

Binnen de programmataak Brandweerzorg valt het overgrote deel
de lasten op het gebied van Mobiliteit en de Persoonlijk Functionele
Uitrusting (PFU) van het beroeps en vrijwilligers personeel. Het
handelt zich hierbij om het onderhoud en kapitaallasten van het
wagenpark (tankautospuiten, autoladders, hulpverleningsvoertuigen,
etc.) binnen deze programmataak.

De vakbekwaamheid van het personeel vergt met de komende
uitstroom van beroepspersoneel die aan het eind van hun 20 jarige
contract kiezen voor een tweede loopbaan vergt de komende jaren
een extra inzet op het gebied van werving en op het gewenste niveau
van vakbekwaamheid krijgen van de nieuwe instroom. Ten behoeve
hiervan worden momenteel planning opgesteld die de paraatheid en
kwaliteit binnen deze programmataak op orde dienen te houden.
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Arjan van de Watering, Directeur Bedrijfsvoering VRHM

Fitte organisatie

Vraagstuk van vrijwilligheid
“Een ander belangrijk item voor komende jaren is het vraagstuk van de
vrijwilligheid. Ofwel: wat wordt de toekomstige positie van onze vrijwilligers?
We zijn daarvoor uiteraard gebonden aan Europese regelgeving op dit terrein.
Het is de taak van bedrijfsvoering om de kennis die wij hebben te gebruiken
voor de toekomst van onze vrijwilligers. Wetgeving maakt dat er verandering
komt in de aanstellingen van de vrijwilligers. Wij willen meedenken en
meewerken om een toekomstperspectief te bieden wat maakt dat ze ook in de
toekomst betrokken blijven bij de brandweer. Aan ons om mee te denken over
aanstellingsvormen en functies die voor de vrijwilligers aantrekkelijk zijn en
aansluiten bij wat de organisatie nodig heeft.”

Eigen cao?
Duurzame gebouwen en materialen
“Bedrijfsvoering is een nieuwe loot aan de stam van de
veiligheidsregio. Komende jaren gaan wij daar dan ook
nieuw beleid voor ontwikkelen. Zeker is dat we vol inzetten
op duurzaamheid. Denk aan meer zonnepanelen, aan
maatregelen om een energie neutrale bedrijfsvoering
dichterbij te brengen. Deels zijn daar al normen en
regels voor van de overheid, waar wij ons aan hebben te
houden. Maar we zullen daar ook eigen beleid op gaan
ontwikkelen.”

“Ander aspect waar we in onze bedrijfsvoering mee geconfronteerd worden,
is de positie van onze medewerkers. Zo regelt de nieuwe Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde
rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Vanwege
de verschillende soorten arbeidsvoorwaarden van verschillende groepen
medewerkers, hebben veiligheidsregio’s uitstel gekregen voordat deze wet ook
voor hen geldt. De vraag die nu opkomt is of wij een eigen cao moeten krijgen.
Als dat het geval is, dan moeten wij daar als Bedrijfsvoering mee aan de slag.”
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“Daarnaast gaan we ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers. Doel is dat we een fitte organisatie blijven, met medewerkers
die ook echt de ambitie hebben om zelf ook fit te blijven. Bedrijfsvoering
gaat daarin faciliteren en stimuleren waar dat mogelijk is. Dat hebben we niet
in 2021 allemaal even geregeld, maar we gaan daar wel stappen in zetten.
Waarbij ik meteen aanteken dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid is van
Bedrijfsvoering, maar ook van onze medewerkers zelf.”

2.1.6

‘Naar een duurzame en fitte organisatie’

Wat doen we

2.1.6.3

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het hoofdproces
Ondersteunen van de organisatie. De sector heeft een belangrijke
adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader
van integraal management richting onze leidinggevenden, de
managementteams en het directieteam. Binnen de sector zijn de
volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:
•	Het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –instrumenten en
het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie
(personeelsmanagement).
•	Het beheren en voeren van de financiële administratie en
controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen
en transacties (financieel management).
	
• Het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur,
ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van
informatievoorzieningsdiensten, en ondersteunen van het ICTgebruik en de ICT-projecten (informatiemanagement).
•	Het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken
van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een
externe factuur tegenover staat (inkoop- en contractmanagement).
	
• Het coördineren en uitvoeren van de interne en externe
communicatie ten behoeve van de corporate communicatie
(communicatiemanagement).
	
• Het intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen en
plannen en onderhouden van faciliteiten die nodig zijn voor de
ondersteuning van de interne activiteiten (facilitairmanagement).

Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen
In het kader van duurzaamheid kijken wij naar onze gebouwen,
onze voertuigen, onze materialen en het bijbehorende inkoopen aanbestedingsbeleid. Waar mogelijk, gelet op onze specifieke
taakuitvoering en de budgettaire mogelijkheden, stappen wij
bij vervanging of renovatie over op duurzame varianten. In de
tussenliggende tijd inventariseren wij welke andere mogelijkheden er
zijn om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Op basis van de in 2020 opgestelde visie op duurzaamheid worden
in 2021 belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van onze
bedrijfsvoering. Deze visie is ook verwerkt in de nieuwe strategische
visie op huisvesting. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar
bij de verbouwing van de kazerne Leiden-Zuid (voormalige
meldkamergebouw).
Wij hebben vakmensen in dienst en zonder hun betrokken en
deskundige inzet is onze taakuitvoering niet mogelijk. Daarom
werken we ook aan hun duurzaamheid, zodat zij nu en in de
toekomst gezond, veilig, gemotiveerd, competent en productief hun
werk kunnen doen. Van onze medewerkers verwachten wij vitaliteit,
vakbekwaamheid, integriteit en motivatie.
In 2021 investeren we in onze mensen op basis van het
ontwikkelprogramma dat in 2020 is opgezet. Via de VRHM-academie
geven we invulling aan gerichte ontwikkeling van onze mensen en
daarmee van onze organisatie. Onze zorg voor het veilig kunnen
werken van en door onze mensen geven we invulling door het
uitrollen van een nieuw veiligheidssysteem RI&E. Het tweede
loopbaanbeleid voor 24 uurs medewerkers vergt ook in 2021 een
zorgvuldige uitwerking.
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De uitvoering van onze wettelijke taken als veiligheidsregio kan niet
zonder de ondersteuning vanuit de sector Bedrijfsvoering. De sector
Bedrijfsvoering levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van
ons beleidsplan. Een aantal ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering is
ondersteunend aan c.q. randvoorwaardelijk voor de uitvoering van
het beleidsplan. Gelet op de veiligheidsregio-taakuitvoering door
verschillende organisaties, is deze paragraaf alleen van toepassing op
de organisatie en medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.

Wat gaan we oppakken

2.1.6

2.1.6.2

Wij werken aan een wendbare organisatie
Onze organisatie, werkwijzen en middelen moeten zich steeds
vaker en sneller aanpassen aan veranderende omstandigheden en
verwachtingen. Dit betekent dat wij in staat moeten zijn om hierop
snel en flexibel in te kunnen spelen. Het stelt extra eisen aan inzicht
in en anticipatie(mogelijkheden) op mogelijke veranderingen in onze
organisatie, werkwijzen en middelen.
Wij werken aan een verdere digitalisering van onze werkprocessen,
waarbij wij niet alleen om redenen van bedrijfsvoering maar
zeker ook als crisisorganisatie, ons bewust zijn van het belang van
continuïteit van onze systemen.

2.1.6.5

2.1.6.4

Nieuwe ontwikkelingen

De gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van de
rechtspositie van brandweervrijwilligers en de invoering van de WNRA
(o.a. oprichten nieuwe werkgeversorganisatie) zijn bij het opstellen
van deze begroting nog niet duidelijk. In de loop van 2020 komt
hierop (naar verwachting) meer duidelijkheid.

Risico’s

Methodiek Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen
(FKGR) m.b.t. indexering in relatie tot toekomstige Cao-effecten en
effecten wijzigingen pensioenpremies
In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen
nacalculatie plaats zal vinden. Het toepassen van nacalculatie
in de indexering is volgens de VRHM een goed instrument om
een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige
taakuitvoering te bewerkstelligen.
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In 2020 is gewerkt aan de doorontwikkeling van de strategische
personeelsplanning. Op basis van deze inzichten en systematiek
wordt in 2021 gericht beleid ontwikkeld op mobiliteit en diversiteit.
In 2020 is het meerjaren beleidsplan Informatiemanagement
opgesteld. Op basis van dit beleidsplan wordt in 2021 invulling
gegeven aan het verstevigen van onze informatiepositie, het
versterken van het informatie gestuurd werken en het meer datagedreven werken. Uiteraard blijven we hierbij werken aan onze
informatieveiligheid. In 2020 zijn we gestart met het tussentijds
evalueren van ons organisatieplan. Op basis hiervan gaan we in 2021
een evaluatiesystematiek ontwikkelen, zodat we onze organisatie,
werkwijzen en middelen kunnen blijven aanpassen aan de nieuwe
uitdagingen en ontwikkelingen.

2.1.6

Wij werken aan een presterende organisatie
Woorden omzetten in daden. Van beleid naar uitvoering; en weer
terug. Wij versterken ons proces- en projectmatig werken, zodat wij
slagvaardig en transparant zijn in het uitvoeren van onze taken en dit
beleidsplan.
Wij zijn een lerende organisatie. Wij luisteren naar onze omgeving
en leren van eventuele fouten. Dit doen wij niet alleen door
het borgen van de evaluatiefunctie en het opzetten van een
kwaliteitszorgsysteem, maar ook door leren te stimuleren, kennis
te ontwikkelen, te delen en toe te passen. Om een presterende
organisatie te zijn binnen een veranderende en complexere omgeving
is het belangrijk dat wij ons kennis- en expertiseniveau bij de tijd
houden en onze advieskracht versterken. Hiervoor investeren wij in
onze medewerkers en in middelen die hen hierbij helpen.
Op basis van de stappen die we in 2020 hebben gezet in het
versterken van het project- en procesmatig werken, zullen deze
manieren van werken in 2021 meer en meer gemeengoed worden.
Samen met het ontwikkelprogramma voor onze mensen binnen de
VRHM-academie zal bijdragen aan een slagvaardige en transparante
organisatie. Onderdeel van deze ontwikkeling is ook het uitvoeren
van een visie op kwaliteitszorg in 2021. Het leervermogen van de
organisatie zal toenemen door het ontwikkelen en toepassen van
nieuwe evaluatiemethodieken in 2021.

Rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks bestuur
vanaf boekjaar 2021
Vanaf boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk
voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging).
De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige totstandkoming
van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de
Veiligheidsregio zelf, waarbij het Dagelijks Bestuur zich verantwoord
aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de verklaring vanuit de
accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt
onderdeel uit van deze verklaring.
Evaluatie van de wet veiligheidsregio
De Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s evalueert in opdracht
van de Minister van JenV doeltreffendheid en effecten van de Wet
veiligheidsregio’s (Wvr, 2010). Doel van de wet is om brandweerzorg,
rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
te integreren. Aldus is een ‘doelmatige en slagvaardige hulpverlening
verzekerd’.
In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien
jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende
ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt

Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd in de periode september
2019 tot december 2020.
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige
andere wetten in verband met het versterken van de democratische
legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat democratische legitimatie
van de gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt d.m.v. het
verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende organen
van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de
bestuursvoering van de samenwerkingsverbanden die hun grondslag
vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast leidt
het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen
gemeenschappelijke regelingen zal worden vergroot.
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Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Met ingang van 1 januari 2020 treden voor werkgevers enkele
belangrijke wetswijzigingen in werking als gevolg van de Wet
Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

en waar eventuele verbetering nodig is. De commissie heeft tot taak
de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s
(Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken
en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele
en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en
ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De commissie
besteedt in dit onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende
onderwerpen:
de vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio’s, mede
in het licht van het gehele stelsel van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing;
•	de wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de
bevoegdheden van de verschillende actoren in het stelsel zich tot
elkaar verhouden;
	
• de samenwerking tussen de bedoelde actoren; brandweer, GHOR
en bevolkingszorg;
• informatievoorziening;
• Instituut Fysieke Veiligheid

2.1.6

Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als
grondslag gekozen moeten worden omdat deze leiden tot een
zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als de
materiële lasten in de begroting zijn: grondslag loonindex - loonvoet
sector overheid en grondslag materiele (prijs) index - nationale
consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door het bureau
Cebeon.

Raming van de lasten Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000,00)
Exploitatielasten
Salarislasten
Huisvesting
Mobiliteit
Informatiemanagement & ICT
Overige lasten
Geraamde saldo baten en lasten

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

8.254

8.334

8.865.590

8.865

8.865

8.865

819

790

772.200

772

772

772

6.640

6.438

6.733.950

6.734

6.734

6.734

Meerjarenramingen

-

-

-

-

-

-

708

718

1.050.030

1.050

1.050

1.050

86

388

309.410

309

309

309

8.254

8.334

8.865.590

8.865

8.865

8.865

8.254

8.334

8.865.590

8.865

8.865

8.865

Onttrekking reserves
Storting reserves
Geraamde resultaat
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Bedrijfsvoering

2.1.6.6

Dit gebeurt door drie wijzigingen:
•	de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden
gestuurd in plaats van 15 april;
	
• de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar
gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en
•	de ontwerpbegroting moet uiterlijk 10 weken voor 15 september
voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, in
plaats van 8 weken.
Het wetsvoorstel treedt in werking treedt op een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip. Bestaande gemeenschappelijke regelingen zullen
moeten worden aangepast als deze wijziging in werking is getreden.
De regering kiest (nu weer) voor een termijn van één jaar om deze
bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen.
De sector Bedrijfsvoering ondersteunt de sectoren Brandweerzorg en
Risico- en Crisisbeheersing bij hun ontwikkeling. Dit vergt een tijdige
afstemming.

2.1.6

Veranderingen in de P&C-cyclus
De datum voor het zenden van de voorlopige jaarrekening aan de
raden van de deelnemende gemeenten door het dagelijks bestuur van
het openbaar lichaam wordt verplaatst van 15 april naar 30 april in het
jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van
een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor
de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting aan
te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen
sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor
gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen
zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook
krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de
conceptbegroting van een regeling te geven en ontvangen zij de
kadernota later.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
(bedragen in € 1.000,-)

Gemeentelijke bijdrage
Rijksbijdrage (BDUR)
Overige baten
TOTAAL

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

53.557

56.008

57.432.394

57.431

57.431

57.431

46.802

49.909

51.217.394

51.217

51.217

51.217

6.755

6.099

6.215.000

6.214

6.214

6.214

1.856

1.545

1.306.400

1.306

1.306

1.306

55.422

57.553

58.738.794

58.738

58.738

58.738

Meerjarenramingen

De Algemene dekkingsmiddelen bestaan uit een drietal componenten, zijnde: Gemeentelijke bijdragen,
Rijksbijdrage en overige bijdragen die zijn onder te verdelen in Subsidies en Overige baten.
70.000

Gemeentelijke bijdrage

60.000

Rijksbijdrage (BDuR)

50.000

Overige baten

40.000
30.000
20.000
10.000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jaren

Bovenstaande grafiek geeft de verdeling naar de diverse soorten algemene dekkingsmiddelen weer. Tot en met
2018 is vanaf de start van de VRHM in 2011 gewerkt aan het behalen van de taakstelling van 16,6%. Op grond van
de per 2019 gewijzigde financieringssystematiek zien we weer een langzame stijging van de baten. Deze stijging
wordt enerzijds veroorzaakt door de compensatie in achterstallige salariscompensatie over de jaren 2017 en 2018,
verdeelt in € 844.000 in 2020 en € 256.000 in 2021. Tevens wordt vanaf 2019 een indexatie op basis van de CPB
indexcijfers toegepast op de gemeentelijk bijdrage. Voor 2021 is dit gewogen indexpercentage 3,05%.
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Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Bijdragen

2.1.7

Algemene dekkingsmiddelen

baten in € 1.000,-

2.1.7

2.1.7

2.1.7.1

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Exogene en endogene ontwikkelingen die de programmabegroting financieel beïnvloeden worden specifiek aan
het Algemeen Bestuur voor gedragen ter besluitvorming. In de programmabegroting 2021 gaat het hierbij om de
gewijzigde financiering van het Veiligheidshuis die een vermindering van € 193.000 in de gemeentelijk bijdrage
veroorzaakt en het wegvallen van OMS inkomsten van € 350.000 die via verhoging van de gemeentelijk bijdrage
worden gecompenseerd.

Gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdrage

(bedragen x € 1.000,00)
Brandweer & Risicobeheersing

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

44.837

48.441

49.704.220

49.704

49.704

49.704

Meerjarenramingen

Bevolkingszorg

594

609

627.532

628

628

628

Meldkamer

1.371

859

885.642

886

886

886

Gemeentelijke bijdrage

46.802

49.909

51.217.394

51.217

51.217

51.217

De indexering is in de Algemeen Bestuur vergadering van 20 februari 2020 op grond van de
Begrotingsuitgangspunten 2021 conform de richtlijnen van de Werkgroep Financiële Kaderstelling vast gesteld.
Het indexpercentage voor 2021 bedraagt 3,05% welke wordt toegepast op de gemeentelijke inwonersbijdrage,
aangezien een deel van de Algemene Dekkingsmiddelen wordt gefinancierd vanuit de Brede Doel Uitkering
Rampenbestrijding (BDUR) die haar eigen prijs en looncompensatie systematiek kent.
Naast de indexering bestaat de totale wijziging van de gemeentelijke bijdrage tevens uit een drietal exogene
factoren, enerzijds een verlaging als gevolg van de overheveling van de bijdrage ten behoeve van het
Veiligheidshuis van
€ 193.000,- naar de GHOR en anderzijds de compensatie van de loonontwikkeling 2017 en 2018 van € 256.000,- en
de overheveling van de per 2021 vervallen OMS inkomsten voor een bedrag van € 350.000,-.
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Pels Rijcken stelde dat het scenario waarbij de markt wordt
vrijgegeven, juridisch het meest zuiver en het best te verdedigen
is. Het is bij een dergelijke transitie van het OMS-stelsel van belang
dat deze zorgvuldig verloopt, zodat gebruikers te allen tijde
gegarandeerd zijn van goede brandweerzorg. De huidige OMSgebruikers zijn immers afhankelijk van OMS voor het naleven van
de verplichtingen op grond van de bouwregelgeving. Tegelijkertijd
mag het nieuwe OMS-stelsel voor veiligheidsregio’s niet leiden tot
nodeloze alarmeringen.

Bestuurlijke besluitvorming over bovenstaande heeft plaatsgevonden
in het AB van 28 juni 2018.

Veiligheidsregio Hollands Midden past, conform het landelijk juridisch
advies, de strategie van geleidelijkheid toe om zo een ordentelijke
overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Daarbij
wordt met name rekening gehouden met niet alleen de juridische
waarde van de huidige overeenkomst, maar ook een zorgvuldige
transitie naar een nieuw werkend en dekkend systeem gericht op de
continuïteit van de uitvoering van de (kern)taken.
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Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een overeenkomst met Robert
Bosch B.V. die eindigt op 31 december 2020. Veiligheidsregio Hollands
Midden zegt deze overeenkomst tussentijds niet op en continueert
gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht
door Bosch aan de VRHM van de toeslag meldkamervergoeding.
Gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het
juridisch advies wordt de overeenkomst na 2020 niet verlengd
en/of vernieuwd. Het jaar 2020 sluit ook aan op de huidige
(organisatorische en technologische) ontwikkelingen van de landelijke
meldkamerorganisatie. Met ingang van 2021 ontvangt VRHM geen
abonnementsgelden meer, jaarlijks begroot op € 350.000.

2.1.7

Uit de (landelijke) juridische adviezen (Nysingh Advocaten/ Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten, 2017) aangaande
het Openbaar meldsysteem (OMS) luidde de conclusie dat er op
langere termijn nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden
is voor de instandhouding van het OMS-stelsel waarbij het
aantal OMS-aanbieders beperkt is of wordt. Daarnaast werd de
conclusie getrokken dat voor de huidige praktijk van inning van
abonnementsgelden in de toekomst nauwelijks ruimte blijft.
Bovendien is er geen wettelijke basis voor de wijze waarop
veiligheidsregio’s nu de regie voeren op het tot stand komen van
OMS.

Bijdrage 2020 volgens Begroting 2020

Geindexeerde bijdrage 2021

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk

%-verdeling
2021 obv
Sept circ '19

Correcties Programmabegroting 2021

Brandweer
-en Crisisbeheersing

Meldkamer
Hollands
Midden

Bevolkingszorg

Totaal
bijdrage obv
Programma
begroting
2020

Gewijzigde
financiering
Veiligheidshuis naar
RDOG

Compensatie Overheveling Gecorrigeerde
bijdrage obv
OMS naar %
loonProgramma
ontwikkeling aandeel Sept
begroting 2020
circ '19
2017 en 2018

Oranje Kolom
(oud)

GMK (oud)

Index:
3,05 %

Brandweer
en Risicobeheersing

Meldkamer
Hollands
Midden

Bevolkingszorg

Totaal
geindexeerde
bijdrage
2021

110.986

13,0%

6.163.121

119.157

84.295

6.366.573

-26.722

33.280

45.500

6.418.631

194.181

6.403.154

122.791

86.866

6.612.812

34.462

4,4%

2.111.219

36.920

26.108

2.174.247

-8.297

11.264

15.400

2.192.614

66.315

2.193.978

38.046

26.904

2.258.928

Gouda

73.181

9,3%

4.444.808

78.195

55.532

4.578.535

-17.620

23.808

32.550

4.617.273

139.646

4.619.113

80.580

57.226

4.756.919

Hillegom

21.966

2,4%

1.144.341

23.083

16.498

1.183.922

-5.289

6.144

8.400

1.193.177

36.110

1.188.499

23.787

17.001

1.229.287

Kaag en Braassem

26.866

3,4%

1.656.833

28.809

20.412

1.706.054

-6.468

8.704

11.900

1.720.190

52.035

1.721.502

29.688

21.035

1.772.224

Katwijk

65.302

7,1%

3.340.230

70.621

49.945

3.460.796

-15.723

18.176

24.850

3.488.099

105.555

3.469.410

72.775

51.468

3.593.654

Krimpenerwaard
Leiden

56.048

6,6%

3.189.224

60.360

42.725

3.292.309

-13.495

16.896

23.100

3.318.810

100.415

3.312.997

62.201

44.028

3.419.226

124.899

20,4%

9.726.206

135.444

95.708

9.957.358

-30.072

52.224

71.400

10.050.910

303.700

10.116.408

139.575

98.627

10.354.610

Leiderdorp

27.109

3,3%

1.592.527

29.763

20.996

1.643.286

-6.527

8.448

11.550

1.656.757

50.120

1.654.570

30.671

21.636

1.706.877

Lisse

22.800

2,8%

1.363.666

24.944

17.582

1.406.192

-5.490

7.168

9.800

1.417.670

42.889

1.416.736

25.705

18.118

1.460.559

Nieuwkoop

28.628

3,2%

1.503.762

30.429

21.604

1.555.795

-6.893

8.192

11.200

1.568.294

47.452

1.562.126

31.357

22.263

1.615.746

Noordwijk

42.859

5,7%

2.810.913

46.029

32.650

2.889.592

-10.319

14.592

19.950

2.913.815

88.133

2.920.869

47.433

33.646

3.001.947

Oegstgeest

24.426

2,6%

1.264.317

25.750

18.271

1.308.338

-5.881

6.656

9.100

1.318.213

39.904

1.312.754

26.535

18.828

1.358.117

Teylingen

37.061

3,9%

1.886.552

39.324

27.935

1.953.811

-8.923

9.984

13.650

1.968.522

59.591

1.958.803

40.523

28.787

2.028.113

Voorschoten

25.479

2,7%

1.301.777

27.723

19.593

1.349.093

-6.135

6.912

9.450

1.359.320

41.147

1.351.709

28.569

20.191

1.400.468

Waddinxveen

28.316

3,1%

1.429.854

28.443

20.538

1.478.835

-6.818

7.936

10.850

1.490.803

45.104

1.485.433

29.311

21.164

1.535.908

Zoeterwoude

8.450

1,4%

634.250

9.151

6.475

649.876

-2.034

3.584

4.900

656.326

19.821

660.044

9.430

6.672

676.147

42.762

4,7%

2.268.731

45.284

32.094

2.346.109

-10.296

12.032

16.450

2.364.295

71.556

2.356.114

46.665

33.073

2.435.852

801.600

100%

47.832.332

859.429

608.959

49.300.720

-193.000

256.000

350.000

49.713.718

1.503.674

49.704.220

885.642

627.532

51.217.394

Zuidplas
Eindtotaal
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Verdeelsleutels

aantal
inwoners
1-1-2019

2.1.7

In onderstaande overzicht staat de gemeentelijke bijdrage per gemeente verantwoord inclusief de effecten van de indexatie en ander financiële
ontwikkelingen die bij de bepaling van de gemeentelijke bijdrage voor de programmabegroting 2021 een rol hebben gespeeld.
De gemeentelijk bijdragen zijn per gemeente als volgt tot stand gekomen en bedragen per gemeente voor het begrotingsjaar 2021.
De bijlagen 4.1 en 4.2 geven inzicht in de bijdrage over de jaren 2021 tot en met 2024.

Rijksbijdrage (BDUR)

2.1.7.3

Rijksbijdrage (BDUR)

Realisatie Begroting Begroting (in €)

(bedragen x € 1.000,00)

2019

2020

Meldkamer

31

-

Bevolkingszorg

2021

Meerjarenramingen

2022
-

2023

2024

-

-

-

-66

-66

-66

-66

-66

-66.000

Brandweerzorg -6.658

-6.023

-6.149.000

-6.148 -6.148 -6.148

Rijksbijdrage (BDUR) -6.755

-6.099

-6.125.000

-6.214 -6.214 -6.214

De Rijksbijdrage ten behoeve van de programmataak Bevolkingszorg
is bedoeld ter algemene dekking van de salarislasten van de
coördinerende functionaris Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.

Overige bijdragen

Met ingang van de Programmabegroting 2021 komen er voor de automatische
OMS aansluitingen van Robert Bosch geen inkomsten van € 350.000,- op de
begroting voor. Deze daling in de overige bijdrage wordt gecompenseerd door
verhoging van de gemeentelijke bijdrage met hetzelfde bedrag.

Subsidies en Overige baten

(bedragen x € 1.000,00)

Realisatie Begroting Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen

2022

2023

2024

Meldkamer

-

-

-

-

-

-

Bevolkingszorg

-

-

-

-

-

-

Brandweerzorg

-1.856

-1.545

-1.306.400

-1.306 -1.306 -1.306

Subsidies en
-1.856
Overige bijdragen

-1.545

-1.306.400

-1.306 -1.306 -1.306

De Overige bijdragen in deze programmabegroting 2021 betreft:
€381.000
• Detachering van personeel aan derden			
Bijdrage
25Kv
Teams						€315.800
•
€100.000
• Uitkeringen werknemersverzekeringen			
Verhuur
GMK						€99.600
•
€99.000
• Bijdrage hoogteassistentie RAVHM				
€80.000
• Impulsgelden Externe Veiligheid				
€124.000
• Bijdragen van derden en overig				
• Opleidingen ROB						€50.000
• Bijdrage STH							€57.000
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De VRHM kent naast de gemeentelijk bijdrage nog een
rijksbijdrage component in de vorm van de “Brede Doel Uitkering
Rampenbestrijding (BDUR) als een algemeen dekkingsmiddel. Het
uitwerkingskader LMO waarmee het Veiligheidsberaad op 8 juni 2018
heeft ingestemd heeft geleid tot een structurele daling van € 0,5
mln. van de BDUR. De loon- en prijsontwikkelingen 2019 zijn in de
BDUR-vergoeding 2021 en volgende jaren op grond van de brief van
5 december 2019 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nader
vast gesteld:

2.1.7

2.1.7.2

Kosten van de overhead

Overhead naar
Programma taak

Realisatie Begroting Begroting (in €)

2019

2020

Brandweerzorg

2.267

2.392

553

536

60

60

Risico -en Crisisbeheersing
Bevolkingszorg
Meldkamer

2021

2022

2023

2024

2.591.020

2.591

2.591

2.591

582.880

583

583

583

66.542

67

67

67

-

-

-

-

-

-

Directie & staf

2.349

3.051

2.411.860

2.412

2.412

2.412

Bedrijfsvoering

7.194

7.151

7.079.530

7.080

7.080

7.080

12.423

13.190

TOTAAL

12.731.832 12.733 12.733 12.733

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de
zogenaamde PIOFACH-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen
gerelateerde ICT-kosten, PIOFACH gerelateerde huisvestingskosten,
de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten
die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.
Dat betekent dat tot de bijbehorende kosten van onderstaande
onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht
moeten worden opgenomen:
Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing:
• Managementondersteuning primair proces
Directie & Staf:
• Juridische zaken
• Bestuurszaken en bestuursondersteuning
Bedrijfsvoering:
• Financiën, toezicht en controle organisatie
• Personeel en organisatie
• Inkoop
• Interne en externe communicatie
• Informatievoorziening en automatisering PIOFACH

Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
Documentaire informatievoorziening (DIV)

Overhead naar categorie

(bedragen in € 1.000,-)
Huisvesting (kantoor)
Salarissen
Overige personele kosten

Realisatie Begroting Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen

2022

2023

2024

206

189

191.480

191

191

191

8.068

9.074

9.071.992

9.072

9.072

9.072

636

525

544.700

545

545

545

ICT

1.590

1.708

1.357.570

1.358

1.358

1.358

Overige kosten

1.923

1.694

1.610.090

1.610

1.610

1.610

12.423

13.190

22,7%

19,0%

Overhead in % van de
totale begroting

12.731.832 12.732 12.732 12.732

21,6%

21,6% 21,6% 21,6%

Bovenstaande tabel geeft een inzicht naar kostencategireen inzake
de Overhead. Het procentuele aandeel van Overhead in relatie tot de
totale lasten stabiliseert zich rond de 21,6 %.
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Kosten van de overhead

(bedragen in € 1.000,-)

•
•

Meerjarenramingen

2.1.8

2.1.8

 effing van de
H
vennootschapsbelasting

2.1.10

Onvoorzien

Deze Programmabegroting 2021 kent geen aparte post Onvoorzien.

Heffing van de vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsorganisaties ingevoerd. Overheidsorganisaties zijn
belastingplichtig voor zover er sprake is van een onderneming.
Het effect is in de afgelopen jaren met ondersteuning van fiscaal
specialisten in landelijke netwerkgroepen voor veiligheidsregio’s
in kaart gebracht en afgestemd met de belastingdienst. Daaruit
blijkt de VRHM op basis van de gegevens over 2016 niet als
vennootschapsbelasting plichtig wordt aangemerkt. Onderzoek
over de jaren 2017 en 2018 dient uit te wijzen of de niet
vennootschapsbelastingplicht ook voor deze jaren stand kan houden.

Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024

66

2.1.10 Onvoorzien

2.1.9

2.1.9

2.2		
Paragrafen
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2.2.1

2. Paragrafen

2.2		 Paragrafen
Lokale heffingen

Deze paragraaf is binnen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden niet van toepassing.

2.2.2
2.2.2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Algemene Reserve
Algemene Reserve
(bedragen x € 1.000,00)
Algemene Reserve
Totaal Algemene Reserve

Begroting in €

Begroting *)
01-01-2020

Dotatie

Onttrekking Realisatie 31-12-2020 01-01-2021

920

-

-

920

-

-

-

Dotatie

Meerjarenramingen

Onttrekking 31-12-2021 01-01-2022

+/-

31-12-2022 01-01-2023

+/-

31-12-2023 01-01-2024

+/-

31-12-2024

920

920.306

-

-

920.306

920

-

920

920

-

920

920

-

920

920

920.306

-

-

920.306

920

-

920

920

-

920

920

-

920

De Algemene reserve wordt aangehouden ter dekking van specifieke risico’s en als buffer voor kleine financiële
tekorten. Op grond van de komende risico-inventarisatie wordt de “Nota Reserve 2020 -2023” ter besluitvorming
in de vergadering van het Algemeen Bestuur in het najaar 2020 worden voor gelegd. Besluitvorming gaat, indien
dit noodzakelijk blijkt, tevens gepaard met de bijbehorende begrotingswijzigingen.
*) De opgenomen cijfers voor de begroting 2020 geven de situatie weer zoals vastgesteld na verwerking van het bestemde resultaat 2019.
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Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000,00)

Begroting 2021( in €)

Begroting 2020
01-01-2020 Dotatie Onttrekking 31-12-2020

Dotatie

Onttrekking

FLO Gouda

725

Reparatie FLO-overgangsrecht

343

294

37

-

-

37

36.957

-

-

Samenwerken loont

419

-

-100

319

319.019

-

Kwaliteitsprojecten

137

-

-

137

137.231

-

Flankerend beleid

692

-

-65

627

626.800

Taakstelling CEBEON

466

-

-30

436

436.500

-

Multiteam / LCMS

-11

01-01-2021

714

714.185

-11.216

637

637.200 294.100

Meerjarenramingen
31-12-2021

01-01-2022

+/-

31-12-2022 01-01-2023

+/-

31-12-2023 01-01-2024

+/-

31-12-2024

702.969

703

-11

692

692

-11

681

681

-11

670

931.300

931

294

1.225

1.225

294

1.519

1.519

294

1.813

36.957

37

-

37

37

-

37

37

-

37

-108.154

210.865

211

-

211

211

-

211

211

-

211

-

137.231

137

-

137

137

-

137

137

-

137

-

-

626.800

627

-

627

627

-

627

627

-

627

-

-

436.500

437

-

437

437

-

437

437

-

437

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Versnelde organisatieopbouw

15

-

-

15

14.768

-

-

14.768

15

-

15

15

-

15

15

-

15

Nieuwe brandweerconcepten

250

-

-

250

250.000

-

-

250.000

250

-

250

250

-

250

250

-

250

-

-

-

-

-

-

Specifieke risico's

-

-

-

-

-

2.205

-

-150

2.055 2.054.977

-

Totaal bestemmingsreserves 5.289

294

-356

5.227 5.227.637 294.100

Meldkamer HM (=MBHM)
Resterende exploitatielasten MKHM

-

-

-

-

-

-

-150.000 1.904.977 1.905 -150

1.755

1.755 -150

1.605

1.605 -150

1.455

-269.370 5.252.367 5.252

5.385

5.385

5.519

5.519

5.651

133

133

De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van
de nieuwe “Nota Reserves 2020 – 2023” wordt nader door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2020 besloten welke
onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht. De vermelde cijfers in de kolom Begroting 2020
zijn inclusief de verwerking van het bestemde resultaat 2019.
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Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Begroting (in €)

Begroting

(bedragen x € 1.000,00)
Groot onderhoud
Tweede loopbaanbeleid
bezwarende functies
Functioneel Leeftijd Ontslag
(FLO) reparatie *)
Totaal voorzieningen

01-01-2020

Dotatie

Onttrekking 31-12-2020

01-01-2021

Dotatie

Meerjarenramingen

Onttrekking

31-12-2021

01-01-2022

+/-

31-12-2022 01-01-2023

+/-

31-12-2023 01-01-2024

+/-

31-12-2024

865

44

-23

909

908.656

44.088

-6.303

946.441

946

23

969

969

21

990

990

-

990

84

84

-

168

167.500

83.750

-

251.250

251

49

300

300

19

319

319

-91

228

7.828

-

-193

7.635

7.634.859

-

-193.000

7.441.859

7.442

-193

7.249

7.249

-193

7.056

7.056

-193

6.863

8.777

128

-216

8.711

8.711.015

127.838

-199.303

8.639.550

8.640

-121

8.518

8.518

-153

8.365

8.365

-284

8.081

*) in afwachting van de volledige doorrekening van de doorwerking van het nieuwe afspraken rondom FLO-overgangsrecht wordt momenteel nog geen rekening worden gehouden met de onttrekkingen aan de voorziening.

Groot onderhoud
De voorziening is bestemd voor het onderhoud volgens het onderhoudsplan gebouwen.

Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies
Ter ondersteuning in de begeleiding van het brandweerpersoneel dat na beëindiging van hun 20 jarig contract
andere werkzaamheden binnen of buiten de organisatie wil gaan verrichten, wordt momenteel een voorziening
getroffen ter financieel dekking van deze begeleiding. Het is bekend over welke personeelsleden het zich hierbij
handelt en op basis van landelijke financiële gemiddelden wordt deze voorziening getroffen.

Functioneel Leeftijd Ontslag
Ter dekking van toekomstige uitbetaling van de vergoeding voor functioneel leeftijd ontslag op grond van de
gewijzigde afspraken voor brandweerpersoneel is deze voorziening met ingang van 2019 opgevoerd. Op basis
van een verdere uitwerking zal in 2020 de exact benodigde onttrekking voor de komende jaren per jaar worden
bepaald.
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Voorzieningen

Inventarisatie van de risico’s

Navolgende nieuwe risico’s worden binnen de Programmabegroting
2021 onderkend:
Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers / Taakdifferentiatie
brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers
Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een
passende rechtspositie voor brandweervrijwilligers. Bij de
uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van
brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving
en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De reden hiervan is
dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en
vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van
het gelijkheidsbeginsel door hun werkgevers – de veiligheidsregio’s
– feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden.
Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als
deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent
dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, et
cetera.
Een doorrekening en vergelijking van de (loon)kosten van repressieve
brandweervrijwilligers van Hollands Midden, voor het voldoen aan
de regelgeving ter zake van gelijke behandeling van beroeps en
vrijwilligers, in arbeidsvoorwaardelijke zin, levert meerkosten op (als
deeltijdwerkers in de zin van de Deeltijdrichtlijn) van € 1,4 mln. Deze
meerkosten zien enkel op de loonkosten, niet op de effecten van het
laten werken van de regelgeving. Rekening houdend met het laatste
wordt een bedrag van € 1,8 mln. ingeschat. Daarbij moet echter wel
beseft worden dat sec betalen veel andere ongewenste effecten heeft
en daarmee eigenlijk geen passende oplossing is voor dit vraagstuk.
Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen:
•	gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen
•	differentiatie tussen groepen brandweermensen

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid
hechten veel belang aan het huidige hybride brandweerstelsel
met zowel de inzet van vrijwilligers als beroepsmedewerkers,
vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) verankering van
de brandweerzorg. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad
en minister van JenV besloten tot oprichting van een denktank.
De opdracht aan de denktank luidde als volgt: ‘Onderzoek hoe
de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te
onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de
normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie
van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart welke mogelijke
consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’.
De denktank heeft op 9 december 2019 een conceptueel model
voor taakdifferentiatie gepresenteerd. In de denkrichting
wordt een taakdifferentiatie voorgesteld tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers, waarbij het systeem van vrijwilligheid
behouden blijft. Uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar
en fundamenteel onderscheid te maken tussen vrijwilligers en
beroepsmedewerkers dat geen afbreuk doet aan het niveau en de
kwaliteit van brandweerzorg. Om tot een fundamenteel onderscheid
tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen, is gekeken
naar differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud,
werkvolume, en opleiding. De differentiatie leidt tot een nieuwe
taakordening, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt
tussen basistaken, specialistische taken, specialistische plus-taken en
aanvullende taken. Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren
de volledige repressieve basistaken uit.
De denktank heeft de vervolgopdracht gekregen om vóór de zomer
van 2020 de denkrichting verder te specificeren en de consequenties
van de taakdifferentiatie nader uit te werken, zodanig dat in de
tweede helft van het jaar door de veiligheidsregio’s besluitvorming
kan plaatsvinden.
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2.2.2.2

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Met ingang van 1 januari 2020 treden voor werkgevers enkele
belangrijke wetswijzigingen in werking als gevolg van de Wet
Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks bestuur vanaf boekjaar
2021
Vanaf boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk
voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging).
De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige totstandkoming
van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de
Veiligheidsregio zelf, waarbij het Dagelijks Bestuur zich verantwoord
aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de verklaring vanuit de
accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt
onderdeel uit van deze verklaring.

Evaluatie van de wet veiligheidsregio
De Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s evalueert in opdracht
van de Minister van JenV doeltreffendheid en effecten van de Wet
veiligheidsregio’s (Wvr, 2010). Doel van de wet is om brandweerzorg,
rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
te integreren. Aldus is een ‘doelmatige en slagvaardige hulpverlening
verzekerd’.
In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien
jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende
ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en
waar eventuele verbetering nodig is. De commissie heeft tot taak de
doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en
onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien
of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige
dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in
de crisisbeheersing in het algemeen. De commissie besteedt in dit
onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:
•	de vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio’s, mede
in het licht van het gehele stelsel van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing;
	
• de wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de
bevoegdheden van de verschillende actoren in het stelsel zich tot
elkaar verhouden;
	
• de samenwerking tussen de bedoelde actoren; brandweer, GHOR
en bevolkingszorg;
•	informatievoorziening;
•	Instituut Fysieke Veiligheid
Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd in de periode september
2019 tot december 2020.
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Methodiek Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen
(FKGR) m.b.t. indexering in relatie tot toekomstige Cao-effecten en
effecten wijzigingen pensioenpremies
In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen
nacalculatie plaats zal vinden. Het toepassen van nacalculatie
in de indexering is volgens de VRHM een goed instrument om
een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige
taakuitvoering te bewerkstelligen. Indices die naar de mening van
de controllers van de GR-en als grondslag gekozen moeten worden
omdat deze leiden tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel
de personele- als de materiële lasten in de begroting zijn: grondslag
loonindex - loonvoet sector overheid en grondslag materiele (prijs)
index - nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd
door het bureau Cebeon.

Veranderingen in de P&C-cyclus
De datum voor het zenden van de voorlopige jaarrekening aan de
raden van de deelnemende gemeenten door het dagelijks bestuur van
het openbaar lichaam wordt verplaatst van 15 april naar 30 april in het
jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van
een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor
de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting aan
te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen
sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor
gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen
zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook
krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de
conceptbegroting van een regeling te geven en ontvangen zij de
kadernota later.

Dit gebeurt door drie wijzigingen:
•	de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden
gestuurd in plaats van 15 april;
•	de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar
gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en
de ontwerpbegroting moet uiterlijk 10 weken voor 15 september
voor een zienswijze aan
	
• gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken.
Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij koninklijk besluit te
bepalen tijdstip. Bestaande gemeenschappelijke regelingen zullen
moeten worden aangepast als deze wijziging in werking is getreden.
De regering kiest (nu weer) voor een termijn van één jaar om deze
bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen.

2.2.2.3 Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico’s
Risicomanagement is erop gericht de schadelijke gevolgen van in kaart
gebrachte risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit
kan door het vermijden van het risico (opheffen van de oorzaak),
het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto
verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) of het
overdragen van het risico (bijvoorbeeld door te verzekeren).
Het beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende
exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves in te zetten waarvoor
zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is geen ‘vrij besteedbare
ruimte’ opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou
worden.
De algemene reserve kent geen geoormerkte bestanddelen en is
daarmee geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële
consequenties van risico’s. Bij het vaststellen van de Nota reserves
2016-2018 is de omvang van de Algemene reserve bepaald op
ruim € 0,9 miljoen Deze norm betekent, dat het 90% zeker is dat
de financiële gevolgen van de geïnventariseerde risico’s met dit
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Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige
andere wetten in verband met het versterken van de democratische
legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat democratische legitimatie
van de gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt d.m.v. het
verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende organen
van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de
bestuursvoering van de samenwerkingsverbanden die hun grondslag
vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast leidt
het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen
gemeenschappelijke regelingen zal worden vergroot.

De aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten
staan er garant voor dat de VRHM te allen tijde over voldoende
middelen beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen (art.
51 GR VRHM). Daarmee is het weerstandsvermogen in principe altijd
100%. Maar VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid
en acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens
als zich een onverwachte tegenvaller voordoet, de deelnemende
gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.
De VRHM heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten voor
aansprakelijkheid, ongevallen personeel, schade aan opstallen,
inventarissen en materieel, voldoet hiervoor premie en kent per
schade een beperkt eigen risico. Daar waar VRHM een risico heeft
verzekerd, maakt dit geen onderdeel meer uit van het vraagstuk rond
het weerstandsvermogen. Immers het financieel risico is afgedekt en
bij een derde, een verzekeringsmaatschappij, belegd.
Als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is,
kiest de VRHM er voor het risico te accepteren. Als dat risico zich dan
voordoet, draagt VRHM de gevolgen zelf.
Op basis van de ingevoerde risico’s is eind 2016 een integrale
risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij is in samenwerking met de
stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand
gekomen met behulp van workshops waarbij gebruik is gemaakt
van een softwareprogramma waarmee risico’s systematisch in kaart
kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in
totaal 133 risico’s in beeld gebracht. Op basis van deze 133 risico’s is
een risicosimulatie uitgevoerd. Uit het resultaat van de uitgevoerde
risicosimulatie (Monte-Carlosimulatie) volgt dat het voor 90% (norm
NARIS) zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een
bedrag van € 917.322,- Risico’s uit 2016 zijn ook voor 2018 als vigerend

en actueel beoordeeld. Mede hierom en vanwege de reorganisatie
in 2018 is besloten om eerst in september 2019 een nieuwe risicoinventarisatie te houden. Deze sluit dan beter aan op de nieuwe
organisatie en kan zo geïntegreerd worden in de nieuwe nota’s
reserves en voorzieningen welke beoogd is om eind 2019 aan het
Bestuur voor te leggen.
In onderstaand overzicht worden alleen de risico’s gepresenteerd
met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit, met een maximum van 10.
Ter besluitvorming zal op basis van de laatste risico inzichten en het
daar bij behorende weerstandvermogen een herijkte Nota Reserves
2020 – 2023 aan het Algemeen Bestuur worden aangebonden.
Daarom kiezen wij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te
bouwen die afdoende dient te zijn om (de belangrijkste) onvoorziene
tegenvallers op te kunnen vangen.
De weerstandsvermogen ratio wordt conform de regelgeving van het
Besluit Begroting en Verantwoording als volgt vast gesteld:
Weerstandsvermogen ratio = Beschikbare weerstandscapaciteit :
Benodigde weerstandcapaciteit
Om dit weerstandvermogen ratio te kunnen duiden wordt gebruik
gemaakt van onderstaande beoordelingsmatrix van het Nederlandse
Instituut voor Risicomanagement (NARIS). De Veiligheidsregio Hollands
Midden streeft naar een ratio tussen 0,8 en 1. Deze ratio is een goede
basis voor het financieel kunnen opvangen van te verwachten risico’s
naast de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de
verbonden partij. Ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager.
Een ratio van 1,0 vraagt een financiële weerstandcapaciteit van
€ 926.000,-.
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bedrag kunnen worden afgedekt. Het weerstandsvermogen kende
daardoor een normratio van 1,0, hetgeen volgens onderstaande
waarderingstabel kan worden aangemerkt als voldoende.

Weerstandvermogen

Betekenis

Ratio
A

> 2.0

B

> 1.4 < 2.0

Uitstekend
Ruim voldoende

C

> 1.0 < 1.4

Voldoende

D

> 0.8 < 1.0

Matig

E

> 0.6 < 0.8

Onvoldoende

F

< 0.6

Ruim Onvoldoende

Waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door NARIS/Universiteit Twente

Weerstandscapaciteit
(alle bedragen x € 1.000,00)

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen
2022

2023

2024

Algemene Reserve

(1)

1.454

920

920.306

920

920

920

Bestemmingsreserves

(2)

4.221

5.289

5.227.637

5.252

5.385

5.651

Stille reserves

(3)

-

-

-

-

-

-

Te bestemmen resultaat

(4)

546

-

-

-

-

-

Onvoorzien

(5)

-

-

-

-

-

-

2.000

920

920.306

920

920

920

Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)

De weerstandsvermogen ratio is gebaseerd door de berekening van de onderstaande formule:
Algemene Reserve

920.306

Risico vermogen

917.900

1,00
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Waardering

Ratio Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenramingen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,58

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit is in relatie tot de geïnventariseerde risico’s op het door de VRHM gewenst niveau
van 1,0. Op basis van de Programmabegroting 2021 blijft het weerstandvermogen op het niveau van € 920.306,-.
Dit levert een weerstandsvermogen ratio op van 1,00.
Momenteel wordt in het kader van de nieuwe Nota Reserves 2020 – 2023 het benodigde risicovermogen herijkt. In de AB
vergadering van eind 2020 wordt de nieuwe Nota Reserves 2020 – 2023 ter besluitvorming worden aangeboden.
Max. fin.
Gevolg

Risico

Kans

Gevolgen

Financiële gevolgen incidenten

10% € 1.000.000 incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard.

Om onverwachte en substantiële uitgaven op te vangen, bijvoorbeeld verliezen die voortvloeien uit

Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld privatisering van de bouwplantoetsing)
treden marktpartijen toe op het gebied van werkzaamheden die eerder (wettelijk) door de brandweer
Toetreding marktpartijen
10% € 1.000.000
werden verricht. Als er geen mogelijkheid is dat 'de mens het werk volgt' bestaat het risico van
boventalligheid c.q. bovenformativiteit.
De aard van de specialistische werkzaamheden en de inzet van materiaal en materieel in extreme
Geen of dubbel onderhoud aan
situaties en omstandigheden kan leiden tot aanpassing van onderhoudsconcepten die extra kosten
10% € 100.000 met zich meebrengen. Beheersmaatregel: 1. Inventarisatie installaties; 2. Inventarisatie demarcaties; 3.
installaties
Inventarisatie contracten; 4. Analyse verband installatie-demarcatie-contracten.

In het kader van de herziening van de Nota Reserves 2020-2023 zal een nadere analyse op de risico’s en bijbehorende benodigde
weerstandsvermogen eind 2020 aan het AB worden voor gelegd ter besluitvorming. Voor de Programmabegroting 2021 houdt
dit vooralsnog in dat het weerstandvermogen op het huidige niveau gehandhaafd wordt tot dat een actueler inzicht is ontstaan
op de huidige risico’s
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In meerjarig perspectief ziet onze weerstandvermogen ratio er als onderstaand uit:

Onderhoud kapitaalgoederen

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

2.2.3

Uitgangspunten van beleid
Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan voor gebouwen in
eigendom geactualiseerd om de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening
groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag over voortgang van gepland onderhoud
aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van de actualisering van het meerjaren
onderhoudsplan;
De kazernes komen zoveel mogelijk volledig in eigendom of er worden afspraken gemaakt
om alleen de casco’s van kazernes te huren waarbij alle installaties in eigendom komen van
de VRHM.
Onderhoudslasten kapitaal goederen
(bedragen in € 1.000,-)
Gebouwen
Vervoersmiddelen
Persoonlijke functionele uitrusting

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen
2022

2023

2024

618

593

601.410

601

601

601

1.388

1.030

1.044.720

1.045

1.045

1.045

191

292

296.120

296

296

296

2.197

1.915

1.942.250

1.942

1.942

1.942
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Relevante ontwikkelingen

Huisvesting
Het vraagstuk omtrent de strategische huisvesting, koop versus
huur, is nog steeds actueel en zal verder uitgewerkt gaan worden.
Uitgangspunt hierbij is de visie op de organisatie van de VRHM in de
toekomst, waarbij ook het dekkingsplan van belang is. Eerst zal de
gewenste portfolio inzichtelijk moeten worden gemaakt en daarna
wordt het bestaande portfolio bekeken vanuit de functionaliteit
van de huisvestingsperspectief. Op basis hiervan kan in overleg met
gemeente een afweging gemaakt worden betreffende overname en
op welke termijn.

Groot onderhoud en duurzaamheid
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de door Facility2
uitgevoerde schouw (2018). Hierbij is voor de komende 20 jaar
aangegeven welke werkzaamheden per jaar per eigendomskazerne
uitgevoerd moeten worden en een inschatting van de kosten. Jaarlijks
wordt een vast bedrag aan de voorziening gedoteerd, zodat de
geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Periodiek zal
worden nagegaan of de noodzaak bestaat tot het uitvoeren van de
werkzaamheden of dat werkzaamheden kunnen worden uitgesteld of
juist eerder plaats moeten vinden.
In het Klimaatakkoord (2010) is afgesproken dat het in 2030 met 49%
moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. De VRHM investeert
extra met energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen,
warmtepompen, met name bij de nieuwbouw en verbouw van
brandweerkazernes. Het streven is om energieneutraal (ENG) te
bouwen wat verder gaat dan bijna energieneutraal (BENG), maar ook
te bouwen zonder afhankelijk te zijn van aardgas.
De verduurzaming van de eigendomskazernes moet onderdeel gaan
uitmaken van het meerjaren onderhoudsplan..

Nieuwbouw Leiden-Noord Schipholweg
De bouw van Leiden-Noord aan de Schipholweg is in 2020 gestart en
zal naar verwachting eind 2021 worden opgeleverd. De kazernes (oud)
Leiden-Noord, de Loods Leiden-Noord, Oegstgeest en Leiderdorp
worden afgestoten.
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Meerjarenonderhoudsplan
De VRHM is sterk afhankelijk van de inzet van haar huisvesting
en materieel. Het is noodzakelijk om het risico van uitval te
beperken door garanties en zekerheden in te bouwen. Eén van de
zekerheden ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen van de
onderhoudskosten van objecten.

Overzicht van de geplande investeringen:
Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x € 1.000,00)

2020

2021

Nieuwbouw

3.100

Meerjaren Investerings Plan

Renovaties en inrichting

Meerjarenramingen
2022

2023

8.900.000

-

2024

1.600

-

355

1.700.000

-

-

-

Totaal Gebouwen

3.455

10.600.000

-

1.600

-

Voertuigen

2.097

3.345.000

6.150

6.210

4.730

Bepakking

-

120.000

605

605

500

2.097

3.465.000

6.755

6.815

5.230

Kleding

628

3.115.000

35

-

-

Verbindingsmiddelen

893

-

-

440

-

-

2.500.000

-

330

-

Totaal Wagenpark

Ademlucht
Overig

371

-

-

-

-

1.892

5.615.000

35

770

-

Functioneel beheer

240

-

-

-

-

Informatie Technologie

735

1.750.000

50

100

-

Totaal Informatie Management

975

1.750.000

50

100

-

8.418

21.430.000

6.840

9.285

5.230

Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting

Totaal Meerjaren Investerings Plan

De komende jaren staat de VRHM voor een inhaalslag op het actueel
krijgen van haar wagenpark, naast de nieuwbouw projecten zoals
Leiden-Noord, Bodegraven, Driebruggen en Valkenburg.
Het wagenpark gaat in de periode tot en met 2025 in totaal 45
tankautospuiten, 8 redvoertuigen, 4 hulpverleningsvoertuigen, 2 BGScontainers vervangen.

Op het vlak van de persoonlijke functionele uitrusting wordt in
2021 de nieuwe uitruk- en dienstkleding (€ 2,95 mln.) over de regio
uitgeleverd. De upgrade van het DBK-RIS systeem zal naar verwachting
een investering van € 1,3 mln. vergen naast de vervanging van een
aantal andere ict-systemen leidend tot een totale investeringsbehoefte
voor 2021 van € 1,75 mln.
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Meerjaren investeringsplan

2.2.4

Algemeen

De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en
taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut.
De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:
• Het beheersen van de financiële risico’s zoals renterisico’s, liquiditeitenrisico’s en kredietrisico’s;
• Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;
• Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.
Het Financieel Statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden:
•	Geld op de rekening courant wordt per dag afgeroomd en uitgezet bij het Ministerie van Financiën op grond van de Regelgeving
Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
• Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij meerdere financiële instellingen..

2.2.4.2

Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

Kasgeldlimiet
Om het renterisico van schulden (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te beperken heeft de wetgever bepaald dat maximaal 8,2% van het
begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar kort geleend mag worden. De korte rente kan namelijk grote afwijkingen hebben binnen een
jaar. In de onderstaande tabel is de limiet voor VRHM in meerjarig perspectief geplaatst.

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x € 1.000,00)

2019

2020

2021

Omvang van de begroting per 01-01

56.426

57.696

Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV

8,20%

8,20%

4.627

4.731

Kasgeldlimiet

Toegestane kasgeldlimiet in €

Meerjarenramingen x € 1.000,2022

2023

2024

58.996.948

58.887

58.887

58.887

8,20%

8,20%

8,20%

8,20%

4.837.750

4.829

4.829

4.829

Binnen de VRHM sturen wij op de liquiditeit zodat de kasgeldlimiet niet overschreden wordt. Grote investeringen financieren we met
langlopende leningen, zodat de korte vorderingen en verplichtingen in evenwicht blijven.
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2.2.4.1

Financiering

Het renterisico aangaande de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld
(looptijd vanaf 1 jaar). Uit de tabel blijkt dat wij binnen de wettelijk vastgestelde renterisiconorm (20%) blijven. Dit monitoren wij blijvend.
Indien overschrijding dreigt, faseren wij de investeringen.

Renterisiconorm
(bedragen x € 1.000,00)

Exploitatiebegroting 01-01
Renterisiconorm %
Renterisiconorm in €
Renteherzieningen
Aflossingen bestaande leningen
Aflossingen Meerjaren Investering Plan
Renterisico
Ruimte onder de renterisiconorm

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen x € 1.000,2022

2023

2024

56.426

57.696

58.996.948

58.887

58.887

58.887

20%

20%

20%

20%

20%

20%

11.285

11.539

11.799.390

11.777

11.777

11.777

-

-

-

-

-

-

-3.920

-4.356

-4.554.740

1.344

1.344

773

-

300

1.000.000

1.550

1.925

2.413

-3.920

-4.056

-3.554.740

2.894

3.269

3.186

7.365

6.883

6.244.650

8.883

8.508

8.592

De komende jaren is er voldoende ruimte om de nieuwe en bestaande langlopende leningen af te lossen.
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Renterisiconorm

Stand der leningen en financieringspositie

De leningenportefeuille dient ter financiering van de investeringen op het gebied van huisvesting en vervanging van het wagenpark in de
komende jaren fors te worden uitgebreid..
Stand van de geldleningen
Leningenportefeuille per 01-01
(bedragen x € 1000,00)

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen x € 1.000,2022

2023

2024

Bestaande leningen
Stand per 1 januari

19.138

15.218

10.862.233

6.307

4.963

3.619

Te betalen aflossingen

-3.920

-4.356

-4.554.740

-1.344

-1.344

-773

Stand per 31 december

15.218

10.862

6.307.493

4.963

3.619

2.846

11.000

22.700.000

37.700

42.150

49.225

12.000

16.000.000

6.000

9.000

10.500

Meerjaren Investering Plan (bedragen x € 1.000,00)
Stand per 1 januari
Aan te trekken leningen
Te betalen aflossingen

11.000
-

-300

-1.000.000

-1.550

-1.925

-2.413

Stand per 31 december

11.000

22.700

37.700.000

42.150

49.225

57.312

Totaal overzicht geldleningen
(bedragen x € 1.000,00)
Stand per 1 januari

19.138

26.218

33.562.233

44.007

47.113

52.844

3.920

-4.656

-5.554.740

-2.844

-3.269

-3.186

Aan te trekken leningen

11.000

12.000

16.000.000

6.000

9.000

10.500

Stand per 31 december

26.218

33.562

44.007.493

47.113

52.844

60.158

Te betalen aflossingen

Rente
Bestaande leningen

-

-

-

-

-

-

Gemiddelde rente% bestaande leningen

2,43%

1,22%

0,73%

0,68%

0,66%

0,64%

Gemiddeld rente% Meerjaren Investering Plan

0,00%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%
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2.2.4.3

Kengetallen

Kengetallen financiële positie

Realisatie

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

Meerjarenramingen
2022

2023

2024

Netto schuldquote

40,28%

-51,37%

-79,56%

-86,96%

-98,93%

-104,64%

Netto Schuldquote (gecorrigeerd)

39,70%

-56,74%

-84,77%

-92,17%

-104,14%

-109,85%

Solvabiliteitsratio

8,24%

6,59%

4,01%

3,52%

3,05%

2,81%

Structurele exploitatieruimte

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Netto schuldquote en Netto Schuldquote (gecorrigeerd)
De schuldpositie van de VRHM wordt in de komende jaren vergroot met name door het investeren in de nieuwbouw Leiden-Noord
(Schipholweg) en de in de planning staande vervanging van 45 tankautospuiten en 8 autoladders tot en met 2025.

Solvabiliteitsratio
Het eigen vermogen in ratio naar het vreemde vermogen zal de komende jaren gaan dalen naar rond de 3,00%. Dit als gevolg van het
aantrekken van vreemd vermogen ten behoeve van de vernieuwing van het wagenpark en enkele grote investeringen in verbouwingen en
nieuwe kazerne’s zoals Leiden-Noord (Schipholweg) en Bodegraven.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de
totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt -voor 2021- 0,00% en zal de komende jaren op dit niveau gehandhaafd blijven.
De verwachting is dat de incidentele lasten de komende jaren zullen stabiliseren.
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2.2.4.4

2.2.4 Financiering

EMU-saldo
Begroting

Begroting in €

2020

2021

Activa

Meerjarenramingen
2022

2023

2024

Mutaties (1 januari tm 31 december)

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen en leningen

-

-

-

-

-

Uitzettingen

-

-

-

-

-

Vlottende activa
Uitzettingen

-43

-

-

-

-

Liquide middelen

107

-

-

-

-

Overlopende activa

14

-

-

-

-

Vaste schuld

7.344

13.370

3.931

6.506

2.677

Passiva
Vaste passiva

Vlottende passiva
Vlottende schuld

-1.106

5.256

308

526

677

Overlopende passiva

-26

-

-

-

-

Eventuele boekwinst verkoop (im)materiele activa

-

-

-

-

-

Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024

84

2.2.5

Begroting in €

alle bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

EMU-SALDO

6.076

18.626

4.239

7.032

3.354

-

-

-

-

-

6.076

18.626

4.239

7.032

3.354

EMU-SALDO referentiewaarde (0,27% vh BBP)
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde

Meerjarenramingen

2.2.5

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zijn
verplicht ramingen van het EMU-saldo te verstrekken over het
voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar.
Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit
van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op
transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese
systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese
Unie. Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een
begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto
binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben,
naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 2.1.1. ‘Gezamenlijke doelen en prestaties’ waarin een
nader uiteenzetting wordt gegeven van onze de doelen en prestaties
die de VRHM binnen de primaire processen wil realiseren en paragraaf
2.8 Bedrijfsvoering specifiek voor de ondersteuning aan het primaire
proces Brandweer en Risicobeheersing.

2.2.6

Verbonden partijen

Aan de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn geen partijen
verbonden die vallen binnen de gestelde definities van bestuurlijk
én financieel genoemde belangen zoals verwoord in de “Notitie
Verbonden partijen” van de Commissie BBV.
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Bedrijfsvoering | 2.2.5 Verbonden partijen

Begroting

EMU-saldo

Het financiële kader (indexering en algemene taakstelling) voor 2021
wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen Hollands Midden (FKGR) voor begrotingen 2021, opgesteld
door het financieel overleg van gemeenten in Hollands Midden onder
voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda).
•	De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor
beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel.
	
• De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig
verhoogd met 1,28%.
Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de
gemeentelijke bijdragen van 3,05% t.o.v. 2020.
In de systematiek van de FKGR ligt nog steeds besloten dat geen
nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële
ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen
alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op
basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke
werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke
regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculairepercentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige
besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.
In de bestuurlijke besluitvorming van de Programmabegrotingen
2019 en 2020 is reeds besloten in de gemeentelijke bijdragen vanaf
2021 rekening te houden met verhoging van de bijdragen als gevolg
van de exogene ontwikkeling van het wegvallen van de Openbaar
Meldsysteem (OMS)-inkomsten (€ 350.000). Daarnaast is in 2019
besloten tot een structurele compensatie van de reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van additioneel € 256.000 in 2021
(€ 844.000 in 2020), conform voorstel FKGR en bestuurlijke delegatie
VRHM. De kassiersfunctie voor het Veiligheidshuis zal vanaf 2021
worden beëindigd (€ 193.000). De bijdrage hiervoor zal vanaf 2021
worden opgenomen in de gemeentelijke bijdragen aan de RDOG.

Financieel kader gemeenschappelijke regelingen
Met de ‘Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’
(FKGR) beschikken de gemeenten in de regio Hollands Midden sinds
2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke
regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken
over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen
begrotingen, aldus het financieel overleg van gemeenten in Hollands
Midden (voorzitter Michiel Bunnik, wethouder Gouda).
De kaderstelling voor 2021 is bij brief d.d. 28 oktober 2019
aangeboden aan de Dagelijks Besturen van de gemeenschappelijke
regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:
1.	De indexering te baseren op de publicatie van de nominale
ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de
Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
Voor arbeid:
•	de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning
werknemers (2021: 2,6%);
•	conform het advies van de controllers van de
gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland wordt het
stijgingspercentage voor de beloning werknemers verhoogd
met 1,28%.
Voor materieel (inclusief investeringen):
•	de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) (2021:
1,8%)
2.	In deze systematiek ligt besloten, dat geen nacalculatie plaats zal
vinden.
3.	De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling
mee te geven ten opzichte van de meerjarenraming 2020-2023.
Deze taakstelling wordt alleen geëffectueerd bij een verwachte
– in de betreffende 4 – jaarsperiode – gemiddelde krimp van het
Gemeentefonds van circa 2% per jaar of meer. Bij een gemiddelde
jaarlijkse krimp van het Gemeentefonds van circa 2% per jaar of
meer wordt een nieuwe algemene taakstelling voor de begroting
(t) opgelegd ter grootte van het reële krimppercentage van de
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Conform Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor
2021 betekent dit voor de VHRM een (gewogen) indexering van de
gemeentelijke bijdragen van 3,05% t.o.v. 2020.

Opmerkingen van de VRHM op bovenstaande financiële
kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen.

•	Bij het opstellen van het nieuwe Regionale Beleidsplan VRHM

2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven,
dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande begrotingen
van de Veiligheidsregio en GHOR. Dit is voor de VRHM dan ook het
uitgangspunt, waarbij het belang van een waardevaste begroting
voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt.
Het toepassen van nacalculatie in de indexering is volgens de
VRHM daarvoor een goed instrument. Aan de VRHM de opdracht
om volgens het principe van ‘nieuw voor oud’ noodzakelijke
beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk te realiseren. Indien dit
niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene
ontwikkelingen, informeert de VRHM het bestuur hierover tijdig
en treedt over de consequenties hiervan altijd in overleg met het
bestuur.
•	Indices die naar de mening van de controllers van de GR-en als
grondslag gekozen zouden moeten worden omdat deze leiden
tot een zo reëel mogelijke raming van de zowel de personele- als
de materiële lasten in de begroting zijn: grondslag loonindex
- loonvoet sector overheid en grondslag materiele (prijs) index nationale consumentenprijsindex (cpi). Dit is ook bevestigd door
het bureau Cebeon.

WGFK
beloning werknemers

2,60%

verhoging 2021

1,28%

tot beloning werknemers

3,88%

netto materieel

1,80%

Index VRHM 2021
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Index
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2,33%
60%

0,72%

40%

3,05%
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Algemene uitkering in jaar (t). De taakstelling bedraagt voor de
begroting 2021 0,00% ten opzichte van 2020.

In de systematiek van de FKGR ligt (nog steeds) besloten dat geen
nacalculatie plaats zal vinden. Wel stelt de FKGR dat als de reële
ontwikkeling van de loonkosten of de materiële kosten binnen
alle regelingen te zeer afwijken van het indexpercentage dat op
basis van de septembercirculaire wordt berekend, de bestuurlijke
werkgroep FKGR de participanten en de gemeenschappelijke
regelingen kan adviseren om af te wijken van het septembercirculairepercentage. Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2020 de huidige
besluitvormingssystematiek door de FKGR nader worden bezien.

De ramings grondslagen
Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de ramingen
zijn gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie
van de financiële overzichten. Deze grondslagen zijn onderdeel van
het Financieel Statuut van de VRHM en worden overeenkomstig
toegepast.
•	De waardering van de materiële vaste activa is op historische
kostprijs/aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en specifieke
subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld
aan de hand van de economische levensduur en met inachtneming
van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in
het Financieel Statuut;
•	De vorderingen, liquide middelen, langlopende- en kortlopende
schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
	
• Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben;
	
• Afschrijving start na ingebruikname investering;
•	Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per
1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting
2021 de meerjarenramingen en de indicatie van de rijksbijdrage
gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2019;
•	De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op
bestaand beleid. Nieuw beleid wordt afzonderlijk gespecificeerd;
	
• De lonen en de prijzen worden geïndexeerd volgens de richtlijnen
van de commissie-Strijk;
	
• De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken.
De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn
conform de meest recente beschikking opgenomen;
•	Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.
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Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG) betekent dit een
(gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,5% t.o.v.
2020, gebaseerd op de verhouding die de RDOG hanteert van 82,1 %
loon en 18,9% materieel. De gemeentelijke bijdragen 2021 e.v. in de
begroting voor het programma GHOR (onderdeel van de begroting
RDOG Hollands Midden) voor de periode 2021-2024 bedraagt daarmee
initieel € 2.188.000. In de vergadering van het AB RDOG van 25 maart
2020 worden de uitgangspunten voor de begroting 2021 RDOG
vastgesteld.

3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting
Realisatie

Begroting

Begroting in €

(bedragen x € 1.000,00)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID

43.321

44.017

46.265.116

46.155

46.155

46.155

Meerjarenramingen

Programmataken
Meldkamer

1.528

859

885.642

886

886

886

Risico- en Crisisbeheersing

4.525

4.780

5.387.480

5.388

5.388

5.388

Bevolkingszorg

587

615

626.990

626

626

626

Brandweerzorg

26.756

26.291

28.947.364

28.838

28.838

28.838

Directie & Staf

1.671

3.138

1.552.050

1.552

1.552

1.552

Bedrijfsvoering

8.254

8.334

8.865.590

8.821

8.821

8.821

12.423

13.273

12.731.832

12.732

12.732

12.732

Management & Ondersteuning

Overhead
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-55.422

-56.945

-58.738.794

-58.737

-58.737

-58.737

Gemeentelijke bijdrage

-46.802

-49.301

-51.217.394

-51.217

-51.217

-51.217

Rijksbijdrage (BDUR)

-6.755

-6.099

-6.215.000

-6.214

-6.214

-6.214

Overige bijdragen

-1.856

-1.545

-1.306.400

-1.306

-1.306

-1.306

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

-

-

-

-

-

-

352

345

258.154

150

150

150

-

-

-

-

Geraamde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan de reserves
Onttrekking aan de reserves
Geraamde resultaat

-899

-345

-258.154

-150

-150

-150

-546

0

0

0

0

0

Bovenstaand overzicht is een weergave van de baten en lasten (excl. overhead) per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid.
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Wat gaat het kosten?

Realisatie

Begroting

Begroting in €

(bedragen x € 1.000,00)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID

55.774

57.290

58.996.948

58.887

58.887

58.887

Wat gaat het kosten?

Meerjarenramingen

Programmataken
Meldkamer

1.528

859

885.642

886

886

886

Risico- en Crisisbeheersing

5.078

5.846

5.970.360

5.971

5.971

5.971

Bevolkingszorg

647

675

693.532

694

694

694

Brandweerzorg

29.022

29.001

31.538.384

31.428

31.428

31.428

Directie & Staf

4.398

5.594

3.963.910

3.964

3.964

3.964

Bedrijfsvoering

15.701

15.315

15.945.120

15.945

15.945

15.945

Management & Ondersteuning

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-55.422

-56.945

-58.738.794

-58.737

-58.737

-58.737

Gemeentelijke bijdrage

-46.802

-49.301

-51.217.394

-51.217

-51.217

-51.217

Rijksbijdrage (BDUR)

-6.755

-6.099

-6.215.000

-6.214

-6.214

-6.214

Overige bijdragen

-1.856

-1.545

-1.306.400

-1.306

-1.306

-1.306

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

-

-

352

345

258.154

150

150

150

-

-

-

-

Geraamde saldo van baten en lasten
Toevoeging aan de reserves

-

Onttrekking aan de reserves

-899

-345

-258.154

-150

-150

-150

-546

0

0

0

0

0

Geraamde resultaat
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Onderstaande overzicht is een weergave van de baten en lasten waarbij taakveld 0.4
Overhead volledig is verwerkt per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid.

3.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden
(bedragen x € 1.000,00)
BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID
0.1 Bestuur

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2019

2020

2021

Meerjarenramingen x € 1.000,2022

2023

2024

-55.422

-56.961

-58.738.794

-58.739

-58.739

-58.739

-55.234

56.768

-58.738.794

-58.739

-58.847

-58.847

-188

-193

55.774

57.306

58.996.948

58.997

58.997

58.997

71

50

50.710

51

51

51

12.424

13.213

12.731.832

12.732

12.732

12.732

381

801

223.050

223

223

223

-

-

-

-

-

-

42.658

43.004

45.941.036

45.941

45.941

45.941

208

188

-

-

-

-

33

50

50.320

50

50

50

SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID

352

345

258.154

150

150

150

MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID

-899

-345

-258.154

-150

-150

-150

-899

-345

-258.154

-150

-150

-150

-546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-546

-

-

-

-

-

0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.8 Onvoorzien
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.3 Wonen en bouwen

0.10 Mutaties Reserves
RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID
VPB
RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID

Om voor de interne sturing en externe vergelijkbaarheid tot betrouwbare informatie te komen, wordt een uniforme indeling
in taakvelden voorgeschreven.
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Taakveld

3.3 Geprognosticeerde balans
Geprognosticeerde balans
(alle bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Begroting in €

2019

2020

2021

2022

2023

2024

28.565

34.718

53.501

57.956

65.172

68.579

-

-

-

-

-

-

Meerjarenramingen

Activa
(im) Materiële vaste activa
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen
Financiële vaste activa: Leningen
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
Totaal Vaste Activa
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen
Uitzettingen < 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal Vlottende Activa
Totaal Activa

-

-

-

-

-

-

8.553

8.360

8.167

7.974

7.781

7.588

37.118

43.078

61.668

65.930

72.953

76.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.543

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

307

200

200

200

200

200

1.186

2.329

1.200

1.200

1.200

1.200

5.036

6.029

4.900

4.900

4.900

4.900

42.154

49.107

66.568

70.830

77.853

81.067

6.222

6.209

6.148

6.172

6.305

6.571

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen

8.776

7.635

7.442

7.249

7.056

6.863

22.685

33.562

44.007

47.113

52.844

60.158

37.683

47.406

57.597

60.534

66.205

73.592

Vlottende schuld

3.343

1.108

7.971

9.703

11.055

6.882

Overlopende passiva

1.128

593

593

593

593

593

Totaal Vlottende Passiva

4.471

1.701

8.564

10.296

11.648

7.475

Totaal Passiva

42.154

49.107

66.568

70.830

77.853

81.067

Vaste schuld
Totaal Vaste Passiva
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De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen,
het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

3.4 Overzicht incidentele baten en lasten
– 2023” die dient om inzicht te geven in de verwachte benodigde
financiële dekking van projecten en incidentele lasten. In afwachting
van de besluitvorming hieromtrent in de Algemeen Bestuur
vergadering van 26 juni 2020 wordt in deze programmabegroting
2021 aan deze paragraaf geen verder invulling gegeven

3.5 Overzicht van de structurele onttrekkingen uit de reserves
De structurele onttrekkingen aan de reserves zijn met ingang van de Programmabegroting 2017 niet meer van toepassing.
Realisatie Begroting Begroting (in €)

Structurele baten en lasten
(bedragen x € 1.000,00)
Exploitatiebaten: Dekking uit reserves
Reserve resterende exploitatielasten MKHM
Structurele baten en lasten
Kapitaalslasten Meldkamer

Meerjarenramingen x € 1.000,-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-118

-150

-150

-150

-150

-150

-118

-150

-150

-150

-150

-150

118

150

150

150

150

150

118

150

150

150

150

150

-

-

-

-

-

-

Saldo Structurele baten en lasten

3.6 De financiële positie en toelichting
12.000

Ontwikkeling Eigen vermogen (x € 1.000)

De stand van de reserves laat enerzijds een stabiel
beeld zien op de Algemene Reserve en anderzijds een
over de jaren heen een dalende tendens op
de bestemmingsreserves.

Saldo per 01-01

10.000
8.000
6.000
4.000

Algemene reserve

2.000

Bestemmingreserve
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Eigen vermogen

Jaren
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3.4 Overzicht incidentele baten en lasten

De incidentele lasten worden veroorzaakt door incidentele projecten,
deze incidentele projecten worden financieel gedekt vanuit
onttrekkingen uit de reserves. De dekking vanuit de reserve vervalt
nadat een incidenteel project is beëindigd en opgeleverd.
Momenteel wordt nog gewerkt aan de nieuwe “Nota reserves 2020
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4.1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente 2021
Verdeelsleutels

Gemeente

Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk

%-verdeling
aantal
inwoners 1-1- 2021 obv Sept
circ '19
2019

Geindexeerde bijdrage 2021

Correcties Programmabegroting 2021

Brandweer
-en Crisisbeheersing

Meldkamer
Hollands
Midden

Bevolkingszorg

Totaal
bijdrage obv
Programma
begroting
2020

GMK (oud)

Gecorrigeerde
Compensatie Overheveling bijdrage obv
Gewijzigde
OMS naar % Programma
loonfinanciering
begroting
Veiligheidshuis ontwikkeling aandeel Sept
2020
circ '19
2017 en 2018
naar RDOG

Index:
3,05 %

Brandweer
en Risicobeheersing

Meldkamer
Hollands
Midden

Oranje Kolom
(oud)

Bevolkingszorg

Totaal
geindexeerde
bijdrage 2021

110.986

13,0%

6.163.121

119.157

84.295

6.366.573

-26.722

33.280

45.500

6.418.631

194.181

6.403.154

122.791

86.866

6.612.812

34.462

4,4%

2.111.219

36.920

26.108

2.174.247

-8.297

11.264

15.400

2.192.614

66.315

2.193.978

38.046

26.904

2.258.928

Gouda

73.181

9,3%

4.444.808

78.195

55.532

4.578.535

-17.620

23.808

32.550

4.617.273

139.646

4.619.113

80.580

57.226

4.756.919

Hillegom

21.966

2,4%

1.144.341

23.083

16.498

1.183.922

-5.289

6.144

8.400

1.193.177

36.110

1.188.499

23.787

17.001

1.229.287

Kaag en Braassem

26.866

3,4%

1.656.833

28.809

20.412

1.706.054

-6.468

8.704

11.900

1.720.190

52.035

1.721.502

29.688

21.035

1.772.224

Katwijk

65.302

7,1%

3.340.230

70.621

49.945

3.460.796

-15.723

18.176

24.850

3.488.099

105.555

3.469.410

72.775

51.468

3.593.654

Krimpenerwaard
Leiden

56.048

6,6%

3.189.224

60.360

42.725

3.292.309

-13.495

16.896

23.100

3.318.810

100.415

3.312.997

62.201

44.028

3.419.226

124.899

20,4%

9.726.206

135.444

95.708

9.957.358

-30.072

52.224

71.400

10.050.910

303.700

10.116.408

139.575

98.627

10.354.610

Leiderdorp

27.109

3,3%

1.592.527

29.763

20.996

1.643.286

-6.527

8.448

11.550

1.656.757

50.120

1.654.570

30.671

21.636

1.706.877

Lisse

22.800

2,8%

1.363.666

24.944

17.582

1.406.192

-5.490

7.168

9.800

1.417.670

42.889

1.416.736

25.705

18.118

1.460.559

Nieuwkoop

28.628

3,2%

1.503.762

30.429

21.604

1.555.795

-6.893

8.192

11.200

1.568.294

47.452

1.562.126

31.357

22.263

1.615.746

Noordwijk

42.859

5,7%

2.810.913

46.029

32.650

2.889.592

-10.319

14.592

19.950

2.913.815

88.133

2.920.869

47.433

33.646

3.001.947

Oegstgeest

24.426

2,6%

1.264.317

25.750

18.271

1.308.338

-5.881

6.656

9.100

1.318.213

39.904

1.312.754

26.535

18.828

1.358.117

Teylingen

37.061

3,9%

1.886.552

39.324

27.935

1.953.811

-8.923

9.984

13.650

1.968.522

59.591

1.958.803

40.523

28.787

2.028.113

Voorschoten

25.479

2,7%

1.301.777

27.723

19.593

1.349.093

-6.135

6.912

9.450

1.359.320

41.147

1.351.709

28.569

20.191

1.400.468

Waddinxveen

28.316

3,1%

1.429.854

28.443

20.538

1.478.835

-6.818

7.936

10.850

1.490.803

45.104

1.485.433

29.311

21.164

1.535.908

Zoeterwoude

8.450

1,4%

634.250

9.151

6.475

649.876

-2.034

3.584

4.900

656.326

19.821

660.044

9.430

6.672

676.147

42.762

4,7%

2.268.731

45.284

32.094

2.346.109

-10.296

12.032

16.450

2.364.295

71.556

2.356.114

46.665

33.073

2.435.852

801.600

100%

47.832.332

859.429

608.959

49.300.720

-193.000

256.000

350.000

49.713.718

1.503.674

49.704.220

885.642

627.532

51.217.394

Zuidplas
Eindtotaal
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Bijdrage 2020 volgens Begroting 2020

4.2 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente 2022 - 2024
Bijdrage 2021

Geindexeerde bijdrage 2022 -2024

Correcties Programmabegroting 2021

Gemeente
Alphen aan den Rijn

aantal
inwoners
1-1-2019
110.986

%-verdeling
2021 obv
Sept circ '19
13,0%

Brandweer
-en
Crisisbeheersing
6.163.121

Meldkamer
Hollands
Midden
119.157

Bevolkingszorg
84.295

Totaal
6.366.573

Compensatie
Gewijzigde
loonfinanciering ontwikkeling
Veilig2017 en 2
heidshuis
018
-26.722

33.280

OMS
45.500

GMK (oud)

Oranje Kolom
(oud)

Gecorrigeerde
bijdrage obv
Programma
begroting
2020

Index:
3,05 %

Brandweer
en Risicobeheersing

6.418.631

194.180

6.403.154

Meldkamer
Hollands
Midden
122.791

Bevolkingszorg
86.866

Totaal
Geindexeerde
bijdrage
6.612.812

Bodegraven-Reeuwijk

34.462

4,4%

2.111.219

36.920

26.108

2.174.248

-8.297

11.264

15.400

2.192.615

66.315

2.193.978

38.046

26.904

2.258.928

Gouda

73.181

9,3%

4.444.808

78.195

55.532

4.578.535

-17.620

23.808

32.550

4.617.273

139.645

4.619.113

80.580

57.226

4.756.919

Hillegom

21.966

2,4%

1.144.341

23.083

16.498

1.183.922

-5.289

6.144

8.400

1.193.177

36.110

1.188.499

23.787

17.001

1.229.287

Kaag en Braassem

26.866

3,4%

1.656.833

28.809

20.412

1.706.053

-6.468

8.704

11.900

1.720.189

52.035

1.721.502

29.688

21.035

1.772.224

Katwijk

65.302

7,1%

3.340.230

70.621

49.945

3.460.796

-15.723

18.176

24.850

3.488.099

105.554

3.469.410

72.775

51.468

3.593.654

Krimpenerwaard

56.048

6,6%

3.189.224

60.360

42.725

3.292.309

-13.495

16.896

23.100

3.318.810

100.415

3.312.997

62.201

44.028

3.419.226

124.899

20,4%

9.726.206

135.444

95.708

9.957.357

-30.072

52.224

71.400

10.050.909

303.699

10.116.408

139.575

98.627

10.354.610

Leiderdorp

Leiden

27.109

3,3%

1.592.527

29.763

20.996

1.643.286

-6.527

8.448

11.550

1.656.757

50.120

1.654.570

30.671

21.636

1.706.877

Lisse

22.800

2,8%

1.363.666

24.944

17.582

1.406.192

-5.490

7.168

9.800

1.417.670

42.889

1.416.736

25.705

18.118

1.460.559

Nieuwkoop

28.628

3,2%

1.503.762

30.429

21.604

1.555.796

-6.893

8.192

11.200

1.568.295

47.452

1.562.126

31.357

22.263

1.615.746

Noordwijk

42.859

5,7%

2.810.913

46.029

32.650

2.889.591

-10.319

14.592

19.950

2.913.814

88.133

2.920.869

47.433

33.646

3.001.947

Oegstgeest

24.426

2,6%

1.264.317

25.750

18.271

1.308.339

-5.881

6.656

9.100

1.318.214

39.904

1.312.754

26.535

18.828

1.358.117

Teylingen

37.061

3,9%

1.886.552

39.324

27.935

1.953.811

-8.923

9.984

13.650

1.968.522

59.591

1.958.803

40.523

28.787

2.028.113

Voorschoten

25.479

2,7%

1.301.777

27.723

19.593

1.349.093

-6.135

6.912

9.450

1.359.320

41.147

1.351.709

28.569

20.191

1.400.468

Waddinxveen

28.316

3,1%

1.429.854

28.443

20.538

1.478.835

-6.818

7.936

10.850

1.490.803

45.104

1.485.433

29.311

21.164

1.535.908

Zoeterwoude
Zuidplas
Eindtotaal

8.450

1,4%

634.250

9.151

6.475

649.876

-2.034

3.584

4.900

656.326

19.821

660.044

9.430

6.672

676.147

42.762

4,7%

2.268.731

45.284

32.094

2.346.109

-10.296

12.032

16.450

2.364.295

71.556

2.356.114

46.665

33.073

2.435.852

801.600

100%

47.832.332

859.429

608.959

49.300.719

-193.000

256.000

350.000

49.713.718

1.503.672

49.704.220

885.642

627.534

51.217.394
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Bijdrage 2020

De regionalisering van de brandweer in Hollands Midden was per 1
januari 2011 een feit. In 2014 is ook brandweer Katwijk, als gevolg van
de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer, onderdeel
geworden van Brandweer Hollands Midden.
Bij het besluit tot regionaliseren (29 januari 2009) heeft het
(Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om
“een beleid te ontwikkelen waarmee de kosten voor brandweerzorg
in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen
als fictief budget voor de brandweertaak”.
Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud
aan het gemeentefonds periodiek herzien op basis van landelijk
onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De
uitkeringsgrondslagen zijn afgestemd op de kostenveroorzakers,
zoals het risicoprofiel, wel of niet meerkernig, aantal woningen
en de taakvereisten. Met deze grondslagen wordt het aandeel
binnen de gemeentefonds uitkering berekend, dat benodigd is
voor een verantwoorde taakuitvoering van de Brandweer, waarbij
continuïteit is gewaarborgd. De verdeling van het gemeentefonds
is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur daarmee
een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor
brandweerzorg en de verdeling over de deelnemende gemeenten in
Hollands Midden op te baseren. Het gebruik van deze systematiek
levert een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een
referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken.
Door de nieuwe brandweerorganisatie werd een beleid ontwikkeld
waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden in 2018
kon worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten
via het Gemeentefonds in 2009 ontvingen. Het (bezuinigings-)beleid
wordt in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart Cebeon’ en
het referentiebudget als de ‘Cebeon-norm’2.

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de
Cebeon-norm zijn gemaakt tot en met 2018.
Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het
startbudget voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg
in 2009 16,6% meer dan dit referentiebudget (Cebeon-norm), zijnde
een bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe organisatie als
bezuinigingsopdracht mee.
De (start)begroting van 2011 was de som van 25 gemeentelijke
begrotingen. Zijnde het totaal van de (geïndexeerde) netto
gemeentelijke budgetten 2009, vermeerderd met de additionele
budgetten voor het wegwerken van de geconstateerde
kwaliteitsmanco’s en verminderd met het aandeel in de
efficiencyvoordelen (bezuinigingsopdracht), volgens de afgesproken
verdeellijn.
De nieuwe brandweerorganisatie ging bij de instelling uit van de (in
2006) reeds (bestuurlijk) afgesproken regionale kwaliteitsnormen
2010.
De nieuwe brandweerorganisatie kreeg een taakstellende bezuiniging
opgelegd. Deze efficiencyvoordelen werden volledig ingezet voor
het verminderen van het verschil tussen het gemeentelijk feitelijk
budget (begroting 2009) en het (lagere) gemeentelijk fictieve budget
(Gemeentefonds). De verdeling van de efficiency over de gemeenten
geschiedde naar rato van de relatieve budgettaire afstand tussen het
fictieve budget en het feitelijke budget 2009. Er vond in 2010-2112012 geen verrekening plaats (bijbetaling) van gemeenten waarvan
de (start)begroting onder het referentiebudget was, de zogenoemde
Cebeon-min-gemeenten (LDP, OGT, VSN). Vanaf 2013-2014-2015 vond
wel bijbetaling plaats naar het niveau van het referentiebudget.

2.	De routekaart en norm zijn vernoemd naar het onderzoeksbureau Cebeon (Centrum Beleidsadviserend
Onderzoek) dat in opdracht van het ministerie van BZK periodiek onderzoek verricht naar het (sub)
clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds en de Rijksbijdrage (Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR).
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4.3	De regionalisering van de brandweer en de routekaart Cebeon
en Cebeon-norm

afwijking 2009
absoluut
proc.

vertrekpunt routekaart Cebeon

Budget
2009

Cebeonnorm

Alphen aan den Rijn

4.793.347

3.945.920

847.427

21,5%

784.585

594.720

189.865

31,9%

1.320.996

849.600

471.396

55,5%

6.898.928

5.390.240

1.508.688

28,0%

Boskoop
Rijnwoude
Alphen aan den Rijn (heringedeeld)
resultaat Alphen aan den Rijn
Bergambacht

686.203

481.440

204.763

42,5%

Nederlek

943.053

641.920

301.133

46,9%

Ouderkerk

697.714

424.800

272.914

64,2%

Schoonhoven

735.630

538.080

197.550

36,7%

Vlist

682.235

490.880

191.355

39,0%

3.744.835

2.577.120

1.167.715

45,3%

BodegravenReeuwijk

1.751.809

1.491.520

260.289

17,5%

Gouda

4.449.594

3.974.240

475.354

12,0%

Hillegom

1.292.393

944.000

348.393

36,9%

Kaag en Braassem

1.469.539

1.170.560

298.979

25,5%

Leiden

9.033.171

8.543.200

489.971

5,7%

Leiderdorp

1.137.428

1.321.600

-184.172

-13,9%

Lisse

1.408.839

1.010.080

398.759

39,5%

Nieuwkoop

1.404.868

1.227.200

177.668

14,5%

Noordwijk

1.450.181

1.349.920

100.261

7,4%

974.007

764.640

209.367

27,4%

resultaat Krimpenerwaard

Katwijk

Noordwijkerhout

925.340

1.057.280

-131.940

-12,5%

Teylingen

Oegstgeest

2.151.868

1.567.040

584.828

37,3%

Voorschoten

1.042.308

1.095.040

-52.732

-4,8%

Waddinxveen

1.194.131

1.170.560

23.571

2,0%

Zoeterwoude

616.000

613.600

2.400

0,4%

2.290.774

1.812.480

478.294

26,4%

43.236.013

37.080.320

6.155.693

16,6%

Zuidplas
Totaal

Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009 - 2018
De routekaart Cebeon besloeg drie fasen:
Periode 2010-2012
5,0% bestuurlijk taakstellende
efficiencyopdracht
Periode 2013-2015
5,0% additionele efficiencywinst door
versneld versterken
gewenste en noodzakelijke
organisatiekracht en verhoging bijdrage
gemeenten met een lagere bijdrage dan
de Cebeon-norm
Periode 2016-2018
6,6% door implementatie
Bezuinigingsprogramma Meer-AndersMinder

Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Meer (MAM)
In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota
Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder (MAM) vastgesteld.
Met de uitvoering van de maatregelen in de Kadernota werd voldaan
aan de Cebeon-bezuinigingsopgave om te komen tot het Cebeonkostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweerzorg in
Hollands Midden. Het maatregelen-pakket voorzag in een structurele
vermindering van de uitgaven van € 2,3 miljoen. Deze opbrengst
oversteeg hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met € 0,5
miljoen.

De Cebeon-norm wordt gecorrigeerd met 5,6% voor gemeentelijke
rampenbestrijding.
3.	De brandweer van gemeente Katwijk is per 2014 geregionaliseerd. Katwijk is op Cebeon-niveau ingestapt.
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Vertrekpunt routekaart Cebeon per gemeente in 2009 (excl. Katwijk3):

Met de herziening van het Organisatieplan van de Veiligheidsregio
Hollands Midden 2017 (inwerkingtreding 3 september 2018) is
invulling gegeven aan de resterende bezuinigingstaakstelling van
€ 1,1 miljoen op de kantoorformatie (heroverwegen formatie- en
functieplan). De taakstelling is gerealiseerd door een daling van
de vastgestelde formatie van 399,1 fte naar 371,63 fte. Binnen
de formatie daalt het aantal leidinggevenden van 65 naar 29. Dit
komt met name door een daling van het aantal directeuren en het
afschaffen van de vierde managementlaag (teamleiders).
Conform afspraak werd in 2018 het (geïndexeerde) Cebeon-niveau van
2009 bereikt.

eindpunt routekaart Cebeon

afwijking2018
absoluut
proc.

vergelijkend

Cebeonnorm

6.084.129

6.084.129

0

0,0%

6.084.129

6.084.129

0

0,0%

Alphen aan den Rijn
Boskoop
Rijnwoude
Alphen aan den Rijn (heringedeeld)
resultaat Alphen aan den Rijn
Bergambacht

543.416

543.416

Nederlek

724.554

724.554

0

0,0%

Ouderkerk

479.484

479.484

0

0,0%

Schoonhoven

607.347

607.347

0

0,0%

Vlist

554.071

554.071

0

0,0%

2.908.872

2.908.872

0

0,0%

Bodegraven-Reeuwijk

1.683.524

1.683.524

-

0,0%

Gouda

4.485.846

4.485.846

-

0,0%

Hillegom

1.065.522

1.065.522

-

0,0%

Kaag en Braassem

1.321.247

1.321.247

-

0,0%

Katwijk

3.196.565

3.196.565

-

0,0%

Leiden

9.642.970

9.642.970

-

0,0%

Leiderdorp

1.491.731

1.491.731

-

0,0%

Lisse

1.140.108

1.140.108

-

0,0%

Nieuwkoop

1.385.178

1.385.178

-

0,0%

Noordwijk

1.523.696

1.523.696

-

0,0%

863.072

863.072

-

0,0%

Oegstgeest

1.193.384

1.193.384

-

0,0%

Teylingen

1.768.766

1.768.766

-

0,0%

Voorschoten

1.236.005

1.236.005

-

0,0%

Waddinxveen

1.321.247

1.321.247

-

0,0%

Zoeterwoude

692.589

692.589

-

0,0%

2.045.801

2.045.801

-

0,0%

45.050.252

45.050.252

-

0,0%

resultaat Krimpenerwaard

Noordwijkerhout

Zuidplas
Totaal

0,0%

De Cebeon-norm wordt gecorrigeerd met 5,6% voor gemeentelijke
rampenbestrijding.
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Het Bestuur besloot dit surplus in te zetten ter dekking van het
financieel negatief effect van de herijking van de Rijksbijdrage (BDuR).
De bezuinigingen zijn gerealiseerd door:
•	heroverwegen formatie- en functieplan;
•	herijken materieel- en personeelssterkte op basis van
brandrisicoprofiel;
	
• herijken takenpakket Risicobeheersing;
•	herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam
blijven.

Overzicht routekaart Cebeon, afbouw procentuele afwijking per gemeente:
afwijking ten opzichte van de (geïndexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten

14,2

12,0

20,9

17,7

Rijnwoude

55,5

49,8

41,7

35,5

30,0

Alphen aan den Rijn vanaf 2014

2018

gemiddels voor alle gemeenten in Hollands Midden
11,0

6,8

4,6

2,3

0,0

Bodegraven-Reeuwijk

17,5

16,1

23,8

24,5

22,6

17,0

13,3

8,9

4,5

0,0

Gouda

12,0

11,4

9,0

7,8

6,6

2,2

1,0

0,7

0,3

0,0

36,9

33,5

25,8

21,8

18,4

13,3

10,0

6,7

3,4

0,0

25,5

22,5

17,4

13,7

11,5

7,8

5,7

3,8

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,3

13,7

9,1

4,6

0,0

0,5

0,3

0,2

0,0

Katwijk
Bergambacht

42,5

36,6

29,1

23,3

19,7

Nederlek

46,9

43,9

37,3

32,4

27,4

20,5

Ouderkerk

64,2

56,4

48,4

42,5

35,9

27,4

Schoonhoven

36,7

32,5

27,7

24,5

20,7

15,2

Vlist

39,0

35,7

27,5

21,4

18,1

13,1

Krimpenerwaard vanaf 2015

2009

Hillegom
Kaag en Braassem

18
16
14
12
% 10
8
6
4
2
0

afwijking ten opzichte van de (geindexeerde)Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten

jaar

Leiden
Leiderdorp

5,7

5,9

4,4

3,8

3,2

1,0

-13,9

-13,2

-14,3

-14,5

-9,7

-6,5

-1,9

-1,2

-0,6

0,0

Lisse

39,5

36,0

31,5

27,3

23,1

17,1

13,0

8,7

4,4

0,0

Nieuwkoop

14,5

14,1

11,8

10,9

9,2

5,9

4,3

2,9

1,4

0,0

Noordwijk

7,4

8,1

6,8

6,7

5,6

3,0

2,0

1,4

0,7

0,0

Noordwijkerhout

27,4

24,6

17,7

14,3

12,1

8,2

6,1

4,1

2,1

0,0

-12,5

-11,6

-12,7

-12,9

-8,7

-5,9

-1,8

-1,2

-0,6

0,0

Teylingen

37,3

34,4

24,8

21,0

17,7

12,8

9,6

6,4

3,3

0,0

Voorschoten

-4,8

-4,2

-5,4

-5,6

-3,7

-3,4

-1,6

-1,1

-0,6

0,0

Oegstgeest

Waddinxveen

2,0

0,6

-2,4

-3,4

-2,3

-2,7

-1,6

-1,1

-0,5

0,0

Zoeterwoude

0,4

-0,4

-3,5

-6,6 -

4,4

-3,8

-1,7

-1,1

-0,6

0,0

26,4

24,1

19,7

16,7

14,2

9,9

7,4

4,9

2,5

0,0

Zuidplas

afwijking ten opzichte van de (geindexeerde) Cebeon-norm, allen uitgedrukt in procenten

gemiddeld voor alle gemeenten in HM

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16,6

15,3

12,3

10,4

9,1

5,5

4,0

2,7

1,4

0,0
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2018

16,4
24,4

2017

2017

20,0
29,3

2016

2016

21,5
31,9

2015

2015

Alphen aan den Rijn
Boskoop

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

Grafisch ziet e.e.a. er (gemiddeld voor alle gemeenten in
Hollands Midden) als volgt uit:

4. Bijlagen

naam (heringedeelde) gemeente

Maar de wereld van toen is niet meer de wereld van nu. Sinds 2011
zijn nieuwe (autonome-en exogene) kosten ontstaan binnen de
VRHM en de brandweer, waarmee in de Cebeon-norm uit 2009 nog
geen rekening was gehouden. De brandweer heeft deze kosten
deels kunnen opvangen binnen de reguliere begroting, maar deels
konden deze kosten, gezien de omvang, niet structureel worden
opgevangen binnen de begroting, zonder dat dit ten koste ging van
de kwaliteit van de brandweerzorg. Het ging hierbij niet zozeer om
beleidsintensiveringen, maar om een toename van de reële kosten
als gevolg van autonome- en exogene ontwikkelingen. Reële kosten
waarmee bij de start van de nieuwe brandweerorganisatie in 2011
nog geen rekening was gehouden en ook niet gehouden had kunnen
worden, en die ook niet opgevangen konden worden binnen de
begrotingen die gebaseerd waren op de Cebeon-norm uit 2009.

Autonome- en exogene ontwikkelingen
De stijging van het reële kostenniveau van de brandweer past echter
nog steeds binnen de Cebeon-norm. Het plafond van deze norm
wordt niet bereikt, omdat de huidige brandweerzorg nog steeds
uitgevoerd kan worden tegen een kostenniveau dat lager is dan de
Cebeon-norm.

Kostenniveau en financieringssystematiek vanaf 2019
Als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen en herijking van het
gemeentefonds zijn verschillen ontstaan in het gemeentelijke aandeel
in het fictief budget op basis van de ‘oude’ Cebeon-norm en het
geactualiseerd beeld per gemeente.
Naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)
clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het
gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, heeft het Bestuur de gehanteerde
financieringssystematiek geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld
voor de volgende beleidsperiode betreffende vaststelling van het
kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en de verdeling over de
deelnemende gemeenten.
Op 26 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met
de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands
Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen
vanaf 2019. Vervolgens zijn deze bestuurlijke uitgangspunten in
een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden. Op
31 maart 2016 besloot het Algemeen Bestuur kennis te nemen
van de zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie van
het Dagelijks Bestuur hierop en de Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vast te stellen met
inachtneming van:
a.	het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van
de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg
in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget
voor de brandweertaak;
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Naast de grote (financiële) inspanning voor het realiseren van de
bezuinigingsopgave binnen de routekaart-Cebeon, is de VRHM/
brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting
en ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage
aan de (strategische) agenda van het Veiligheidsberaad en aan de
uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeonnorm is VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve
verbetering te bewerkstelligen zowel in brandweerzorg als in de
crisisbeheersingsorganisatie.

Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen
(in de praktijk)
In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk
als volgt toegepast:
•	Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
•	Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden
per jaar en niet per beleidsplanperiode alleen toegekend na
onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
	
• Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.
•	Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
•	Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het
programma Brandweer en Crisisbeheersing (taken brandweerzorg
en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl. Veiligheidsbureau)
vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de
Septembercirculaire T-2.
	
• Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de
programma’s Meldkamer Brandweer Hollands Midden (taak
meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op
basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBSstatistieken).
•	Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van
het gemeentefonds herijkt.•	
	
• Sinds de begroting van 2020 staat de toepassing van de
jaarlijkse indexering conform de methodiek Werkgroep
financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen door
de gemeenschappelijke regelingen ter discussie omdat in de
nieuwe systematiek besloten is dat geen nacalculatie meer zal
plaatsvinden. De gemeenschappelijke regelingen hechten belang
aan een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige
taakuitvoering. Het toepassen van nacalculatie in de indexering
is volgens de gemeenschappelijke regelingen daarvoor een goed
instrument.
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b.	aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en
de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar
(gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan
periode. Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe
beleidsplan periode wordt gebaseerd op de septembercirculaire
gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern
voor te bereiden;
c.	indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente
in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van de voorgaande
periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan
periode direct aangepast;
d.	het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode
gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing
conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen;
e.	indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode
hoger is dan de voorgaande periode wordt het surplus alleen
toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en
financiering autonome ontwikkelingen.
f.	indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode
lager is dan de voorgaande periode wordt bij de vaststelling van
de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a.
voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd.
In het beleidsplan zal worden aangeven op welke taken eventuele
bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.

Aansluiting facturatie op voorgaand jaar 2018 > 2019 > 2020 > 2021

Bijdrage 2019 obv PB 2018
Index 2019: 2,3%

Veiligheids
Bureau

Meldkamer
Brw HM

Oranje
Kolom

Totaal
VRHM

42.681.369

469.566

1.340.075

580.635

45.071.645

981.671

10.800

30.822

13.355

1.036.648

Exogene ontwikkelingen:
- Reparatie FLO-overgangsrecht 2018

294.059

- Loopbaanbeleid bezwarende functies

83.750

- Arbeidshygiëne

196.600

- Digitale transformatie, info beveiliing

50.000

- MDOTO

34.000

- Nationale Reddingsvloot

35.600

Totaal exogene ontwikkelingen

694.009

Bijdrage 2019 - factuur
Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Totaal Hollands Midden

694.009

44.357.049

480.366

%-aandeel Brandweer en Inwoners per Veiligheids
gemeenten Crisisbeheersing 01-01-2017
Bureau

1.370.897
Meldkamer
Brw HM

593.990
Oranje
Kolom

46.802.302
Totaal
VRHM

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

5.706.914
1.959.359
4.123.351
1.057.696
1.539.697
3.083.829
2.954.906
9.068.401
1.478.701
1.265.003
1.389.633
2.615.413
1.168.073
1.742.153
1.202.521
1.312.413
589.888
2.099.098

108.915
33.733
71.752
21.316
26.374
64.532
55.204
123.661
27.128
22.717
27.914
42.185
23.608
36.093
25.315
26.536
8.367
41.468

66.494
20.595
43.806
13.014
16.102
39.398
33.703
75.497
16.562
13.869
17.042
25.755
14.413
22.035
15.455
16.201
5.108
25.317

189.766
58.774
125.016
37.140
45.952
112.436
96.184
215.458
47.266
39.581
48.635
73.500
41.133
62.886
44.107
46.234
14.578
72.251

82.223
25.466
54.167
16.092
19.910
48.717
41.675
93.355
20.480
17.150
21.073
31.847
17.822
27.248
19.111
20.033
6.316
31.305

6.045.397
2.064.194
4.346.340
1.123.942
1.621.661
3.284.380
3.126.468
9.452.711
1.563.009
1.335.603
1.476.383
2.746.515
1.241.441
1.854.322
1.281.194
1.394.881
615.890
2.227.971

100,0%

44.357.049

786.818

480.366

1.370.897

593.990

46.802.302
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Brandweer en
Crisisbeheersing

Brandweer en Crisisbeheersing

Meldkamer
Brw HM

Oranje
Kolom

Totaal
VRHM

44.357.049

Veiligheidsbureau

480.366

Bijdrage 2019 - factuur

44.837.416

1.370.897

593.990

46.802.302

1.129.903

34.547

14.969

1.179.418

Overheveling a.g.v. korting Rijksbijdrage

546.015

-546.015

Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18

844.000

844.000

325.000

325.000

Index 2020: 2,52%

0

Exogene ontwikkelingen:
- Digitale transformatie
- Bluswatervoorziening

150.000

150.000

Totaal exogene ontwikkelingen

475.000

475.000

Bijdrage 2020 - factuur

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

Totaal Hollands Midden

47.832.333

859.428

Brandweer en
%-aandeel Crisisbeheersing, Inwoners per
gemeenten Veiligh. Bureau 01-01-2018

Meldkamer
Brw HM

608.958
Oranje
Kolom

49.300.720
Totaal
VRHM

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

6.163.121
2.111.219
4.444.808
1.144.341
1.656.833
3.340.230
3.189.224
9.726.206
1.592.527
1.363.666
1.503.762
2.810.913
1.264.317
1.886.552
1.301.777
1.429.854
634.250
2.268.731

109.682
33.948
72.700
21.812
26.625
64.956
55.644
124.306
27.197
22.746
28.269
42.661
23.887
36.584
25.453
27.578
8.430
41.882

119.157
36.920
78.195
23.083
28.809
70.621
60.360
135.444
29.763
24.944
30.429
46.029
25.750
39.324
27.723
28.443
9.151
45.284

84.295
26.108
55.532
16.498
20.412
49.945
42.725
95.708
20.996
17.582
21.604
32.650
18.271
27.935
19.593
20.538
6.475
32.094

6.366.573
2.174.247
4.578.535
1.183.922
1.706.054
3.460.796
3.292.309
9.957.358
1.643.286
1.406.192
1.555.795
2.889.592
1.308.338
1.953.811
1.349.093
1.478.835
649.876
2.346.109

100,0%

47.832.331

794.360

859.429

608.961

49.300.721
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Brandweer en
Crisisbeheersing,
Veiligh. Bureau

Bijdrage 2020 - factuur
Index 2021: 3,05%
Compensatie loonkostenontwikkeling '17 en '18

Meldkamer
Brw HM

Oranje
Kolom

Totaal
VRHM

47.832.333

859.428

608.958

49.300.720

1.458.886

26.213

18.573

1.503.672

256.000

256.000

350.000

350.000

-193.000

-193.000

Exogene ontwikkelingen:
- Compensatie OMS inkomsten
Overheveling kassersfunctie Veiligheidshuis naar
gem. bijdrage RDOG
Bijdrage 2021 - factuur
Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Totaal Hollands Midden

49.704.220

885.641

%-aandeel Brandweer en Inwoners per
gemeenten Crisisbeheersing 01-01-2019

Meldkamer
Brw HM

627.531
Oranje
Kolom

51.217.392
Totaal
VRHM

13,0%
4,4%
9,3%
2,4%
3,4%
7,1%
6,6%
20,4%
3,3%
2,8%
3,2%
5,7%
2,6%
3,9%
2,7%
3,1%
1,4%
4,7%

6.403.154
2.193.978
4.619.113
1.188.499
1.721.502
3.469.410
3.312.997
10.116.408
1.654.570
1.416.736
1.562.126
2.920.869
1.312.754
1.958.803
1.351.709
1.485.433
660.044
2.356.114

110.986
34.462
73.181
21.966
26.866
65.302
56.048
124.899
27.109
22.800
28.628
42.859
24.426
37.061
25.479
28.316
8.450
42.762

122.791
38.046
80.580
23.787
29.688
72.775
62.201
139.575
30.671
25.705
31.357
47.433
26.535
40.523
28.569
29.311
9.430
46.665

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

6.612.811
2.258.928
4.756.919
1.229.287
1.772.225
3.593.653
3.419.226
10.354.610
1.706.877
1.460.559
1.615.746
3.001.948
1.358.117
2.028.113
1.400.469
1.535.908
676.146
2.435.852

100,0%

49.704.219

801.600

885.642

627.533

51.217.394
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Brandweer en
Crisisbeheersing,
Veiligh. Bureau

4.4 Begroting naar produkten
CAPACITEIT  
€ 39.246.000
€ 6.836.000
€ 3.911.000
€ 13.038.000
€ 1.949.000
€ 4.207.000
€ 1.190.000
€ 8.115.000

Operationele paraatheid
Huisvesting
Mobiliteit
Personeel
PFU
Vakbekwaamheid
Informatiemanagement
Overig

Maatschappelijke capaciteit
Personeel
PFU
Vakbekwaamheid
Informatiemanagement
Overig

€
€
€
€
€
€

6.968.000
5.270.000
53.000
116.000
371.000
1.158.000

€ 12.781.700
€
191.000
€ 2.412.000
€ 6.888.000
€ 2.591.000
€
649.000
€
50.700

Overhead en Bestuur
Huisvesting
Overhead DenS
Overhead BV
Overhead BRWZ
Overhead RCB
Bestuur

PRODUKTEN PER TAAK
BRANDWEERZORG
Basisbrandweerzorg
Tankautospuit (TS)
aantal basiseenheden

€ 29.251.000
€ 29.251.000
52

Inc.bestr. Gevaarlijke Stoffen
GSE voertuig (GSE)
aantal specialistische eenheden

€
€

1.047.000
1.047.000
2

Werken op Hoogte
Autoladder (AL)
aantal specialistische eenheden

€
€

1.741.000
1.741.000
8

Waarsch.- en Verkenningsdienst
WVD voertuig (WVD)
aantal specialistische eenheden

€
€

233.000
233.000
6

Hulpverlening
Hulpverleningsvoertuig (HV)
aantal specialistische eenheden

€
€

1.317.000
1.317.000
5

Brandweer First Responder
First Responder voertuig (BFR)
aantal specialistische eenheden

€
€

415.000
415.000
28

Duiken
Waterongevallenwagen (WO)
aantal specialistische eenheden

€
€

2.839.000
2.839.000
5

Overige Spec. Brandweerzorg
Overig materieel

€
€

1.120.000
1.120.000

Mono Coördinatie
Officier van Dienst (OVD)
Hoofdofficier van Dienst (HOVD)
Commandant van Dienst (CVD)
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)
Meetplanleider (MPL)
Woordvoering

€
€
€
€
€
€
€

574.000
296.000
115.000
87.000
17.000
25.000
34.000

Kassiersfunctie Slachtofferhulp

€

160.000

Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022 - 2024

106

4. Bijlagen

De onderliggende structuur van de begroting naar produkten is nog in ontwikkeling en zal de komende jaren steeds verder worden
verfijnd.

BEVOLKINGSZORG

Brandveilig leven

€

309.000

Brandonderzoek

€

28.000

Risicoadvisering

€

3.886.000

Crisisbeheersing

€

1.138.000

Crisiscommunicatie (multi)

€

94.000

Multi Coördinatie
Commando Plaats Incident (CoPI)
Regionaal Operationeel Team (ROT)
(Regionaal) Beleids Team (RBT)

€
€
€
€

550.000
138.000
250.000
162.000

MELDKAMER BHM

Bevolkingszorg

€

568.000

Crisiscommunicatie (gemeenten)

€

34.000

Kassiersfuctie Rode Kruis (NRK)

€

25.000

€

Meldkamer BHM

4.5 Overzicht naar IV-3 rapportage
Begroting (in €)

Ec. Cat.

2021
Arbeid
Salarissen en sociale lasten

34.714.002

1.1

Materieel
Duurzame goederen
Ingeleend personeel
Overige goederen en diensten
Inkomensoverdrachten

2.074.930
15.825.662
-80.000

3.2
3.5.1
3.8
4.3.x

TOTAAL:

52.534.594

Verhouding:
Arbeid
Materieel

bedragen
34.714.002
17.820.592

procenten
66,1%
33,9%
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RISICO- EN CRISISBEHEERSING

4.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities
MELDKAMER

Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023
Regionaal Crisisplan VRHM
Dekkingsplan
Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019)
Brand(weer)risicoprofiel
Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te
herzien?)
Organisatieplan VRHM Samen verder 2018
Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018)
Materieelplan
Visie op interne communicatie
Communicatiebeleidsplan 2016 -2018
Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017
Nota Reserves 2017 – 2018
MJOP en Jaarplan onderhoud
Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)
Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016)
Notitie verbonden partijen
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
Financieel Statuur VRHM
AB 2020-02-20 5. Begrotingsuitgangspunten 2021 VRHM

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

BEVOLKINGSZORG
Crisisplan Bevolkingszorg VRHM
Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het
regionaal beleidsplan 2020 – 2023
Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
Werkplan Oranje Kolom 2020
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4. Bijlagen

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING

9.

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (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.
RDOG Hollands Midden heeft een 1e begrotingswijziging 2020 voor zienswijze ingediend bij de
gemeenten. De wijziging betreft voor het programma GHOR:
a. een stijging van de personeelslasten met €26.000 als gevolg van een hogere caoloonkostenstijging dan begroot;
b. een corresponderende stijging van de bijdrage per inwoner met €26.000;
c. enkele categorieën voor baten en lasten zijn op basis van actualiteit onderling verschoven.
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 programma
GHOR en het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de 1e begrotingswijziging
2020 programma GHOR ten finale vast te stellen.

2. Algemeen
Onderwerp:

1e Begrotingswijziging 2020
programma GHOR

Opgesteld door:

Afgestemd met:

M.Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR
H. van Dinther, M. van
der Vorm, N. Wille
RDOG Hollands Midden
25 juni 2020

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

9.

Bijlage(n):

Portefeuille:

M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
Algemeen Bestuur
RDOG Hollands Midden

Status:

Besluitvormend

Datum:

1 juli 2020

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 programma GHOR;
2. het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de 1e begrotingswijziging 2020
programma GHOR ten finale vast te stellen.
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4. Toelichting op het besluit
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands
Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma
GHOR en het deelprogramma IZB.
Voor het jaar 2020 hebben de gemeenschappelijke regelingen een loonindexering van 3,20%
gekregen. Ontwikkelingen in de lonen zijn:
1. De cao-stijging is 3,25% per 1 oktober 2019, 1,00% per 1 januari 2020, 1,00% per 1 juli 2020 en
1,00% per 1 oktober 2020. Dit is gemiddeld 4,22% stijging over 2020. Rekening houdend met de
lagere stijging in 2019 (2,22% versus een index van 2,30%), zou de loonkostenstijging 4,14%
moeten zijn in 2020 om de werkelijke salarisstijging te compenseren.
2. De pensioenpremie 2020 is inmiddels bekend. Voor 2020 is dit een stijging van 0,4%, waarvan
70% voor rekening van de werkgever. Aankondiging is daarbij dat de pensioenpremie in 2021
nog fors kan gaan stijgen.
Voor het programma GHOR leidt dit ten opzichte van de programmabegroting 2020 tot een stijging
van de salariskosten met €26.000 en een stijging van de inwonersbijdrage van gemeenten (BPI) met
€26.000.

5. Kader
Programmabegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB.

6. Consequenties
De wijziging betreft voor het programma GHOR:
a. een stijging van de personeelslasten met €26.000 als gevolg van een hogere caoloonkostenstijging dan begroot;
b. een corresponderende stijging van de bijdrage per inwoner (BPI) met €26.000,
waarmee de bijdrage per inwoner toeneemt van €2.073.000 naar €2.097.000;
c. enkele categorieën voor baten en lasten zijn op basis van actualiteit onderling verschoven.
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Taakveld

Structureel /
Incidenteel

Kosten /
opbrengsten

Rubriek

Econom ische categorie

0.4 Overhead

Structureel

Kosten

1 Personeelslasten

10 Salarissen en sociale lasten
12 Overige personeelslasten

Totaal 1 Personeelslasten
2 Overige lasten

20 Kapitaallasten
21 Huisvesting
22 Organisatiekosten
26 Onvoorzien

Totaal 2 Overige lasten
Totaal Kosten
Totaal Structureel
Totaal 0.4 Overhead
0.7 Gem eentelijke bijdragen
Structureel

Opbrengsten

3 Baten

30 Gemeenten BPI/BPK
Subsidies en overige bijdragen

Totaal 3 Baten
Totaal Opbrengsten

Voor
begrotingsw ijziging
2020 x€1.000

Na
begrotingsw ijziging
2020 x€1.000

448

320

37

40

485

360

10

7

3

3

84

52

0

0

97

62

582

422

582

422

582

422

-2.073

-2.097

-

-2

-2.073

-2.099

-2.073

-2.099

15

30

15

30

Totaal 0.7 Gem eentelijke bijdragen
1.1 Crisisbeheersing

Incidenteel

Kosten

2 Overige lasten

22 Organisatiekosten

Totaal 2 Overige lasten
Totaal Kosten
Opbrengsten

4 Reserves

41 Ontrekking reserves

Totaal 4 Reserves
Totaal Opbrengsten
Totaal Incidenteel
Structureel

Kosten

1 Personeelslasten

Totaal Kosten

Totaal 1.1 Crisisbeheersing
Eindtotaal

-15

-30

-15

-30
-

803

973

11 Tijdelijk personeel

284

193

12

16

1.100

1.182

20 Kapitaallasten

57

40

21 Huisvesting

43

48

290

426

23 Materialen

2

2

26 Onvoorzien

-

9

391

525

1.491

1.707

-582

-422

-582

-422

-0

-0

22 Organisatiekosten

Totaal Structureel

-30

10 Salarissen en sociale lasten

Totaal 1 Personeelslasten

Totaal 2 Overige lasten

30

-15

-

12 Overige personeelslasten

2 Overige lasten

15

7. Aandachtspunten / risico’s
De prognose voor het programma GHOR van het saldo van baten en lasten in 2020 is opgenomen in
de 1e voorjaarsrapportage 2020 VRHM, die is opgesteld op basis van de realisatie tot en met april
2020. Het gerealiseerde resultaat van het programma GHOR komt in de prognose uit op €75.000
voordelig. Dit incidentele resultaat is ontstaan door een verwacht voordeel bij de salariskosten, omdat
het als gevolg van de coronacrisis langer duurt om vacatures in te vullen,

8. Implementatie en communicatie
1 juli 2020
(mogelijk

Algemeen bestuur

Vaststelling begrotingskaders 2021 RDOG Hollands
Midden, waarin opgenomen de 1e
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verschoven naar
15 juli 2020)

RDOG Hollands
Midden

begrotingswijziging 2020 voor het programma
GHOR.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

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

27 juni 2019

Algemeen bestuur

Concept programmabegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB.
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10.

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma GHOR en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB). De
begrotingsuitgangspunten programma GHOR 2021 zijn onderdeel van de begrotingsuitgangspunten
VRHM 2021.
Het deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door
RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan
het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma GHOR en het
deelprogramma IZB.
Het Algemeen Bestuur besluit de concept programmabegroting 2021 van het deelprogramma IZB
vast te stellen en deze te voorzien van een positief advies ter finale vaststelling door het bestuur
RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Concept
programmabegroting 2021
deelprogramma IZB

Opgesteld door:

M.Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR

Afgestemd met:

H. van Dinther, N. Wille
RDOG Hollands Midden
25 juni 2020

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

10.

Bijlage(n):

Portefeuille:

M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
Algemeen Bestuur
RDOG Hollands Midden

Status:

Besluitvormend

Datum:

1 juli 2020

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De concept programmabegroting 2021 voor het deelprogramma IZB vast te stellen en deze te
voorzien van een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG
Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
4.1 Eisen vanuit de wet- en regelgeving
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij ter uitvoering
van onder andere deze taak een GGD in stand houden. Aan deze taak zijn in de Wet publieke
gezondheid (Wpg) 41 artikelen gewijd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorende tot groep A, evenals
op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de
volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor
de bestrijding van een infectieziekte uitbraak behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan
(Wpg artikel 6 lid 4).
4.2 Ontwikkelingen
Eind februari 2020 is Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus, Covid-19.
Bestrijding van de corona crisis heeft op de RDOG Hollands Midden een grote impact. De organisatie
heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel
inzet van medewerkers wordt gevraagd.
RDOG Hollands Midden start in juni 2020 met een tijdelijk organisatieonderdeel “RVE Corona”. Deze
Resultaat Verantwoordelijke Eenheid betekent een consolidatie van de huidige crisisorganisatie, die
vooral operationeel van karakter is. Aangezien de GGD de opdracht heeft gekregen de corona taken
nog zeker 1½ tot 2 jaar uit te voeren, is een stabiele organisatievorm gewenst. De
coronamaatregelen hebben impact op het functioneren van de organisatie zelf. Dit betreft in het
bijzonder productieverlies in de periode dat de scholen zijn gesloten en juist weer piekmomenten door
inhaal van uitgestelde werkzaamheden in de rest van het jaar. De coronakosten zijn nog niet
inzichtelijk. Naar verwachting worden de kosten voor deze werkzaamheden in belangrijke mate
vergoed van het Rijk. De GGD’en zijn daarvoor, in samenspraak met GGD GHOR Nederland, in
overleg met het Ministerie van VWS. De GGD’en hebben een rekenmodel ontwikkeld om de
financiële effecten eenduidig vast te leggen en te kunnen verantwoorden. RDOG Hollands heeft de
ambitie vanaf september 2020 weer alle reguliere taken uit te voeren. De organisatie is daarbij
afhankelijk van de maatregelen in de 1,5-meter samenleving en de ‘intelligente lockdown’.
4.3 Beleid en speerpunten
Als gevolg van de wettelijk taak van het bestuur van de veiligheidsregio wordt in deze context met IZB
bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigersen technische hygiënezorg.
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begrotingskaders 2021 RDOG
Hollands Midden, waar het deelprogramma IZB onderdeel van is.
Ambitie voor de komende periode voor het deelprogramma IZB is het blijven voldoen aan de
landelijke normen (VISI-2 norm) voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van IZB. VISI-2 staat
voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In samenwerking met VNG, VWS, RIVM en GGD
GHOR Nederland is deze norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en
administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de taken van de infectieziekte
bestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. Het deelprogramma IZB wil een sterke
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samenwerking in het regionale netwerk met ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars,
vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR en wijkteams. IZB is
gericht op het voorkómen van infectieziekten en een goede hygiëne. Het deelprogramma IZB streeft
naar een intensieve samenwerking met academische werkplaatsen en het RIVM.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het deelprogramma IZB is onderdeel
van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt
dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
5.2 Beleidskader
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begrotingskaders 2021 RDOG
Hollands Midden met uitgangspunten voor het deelprogramma IZB.
5.3 Financieel kader
Voor de ontwerpbegroting 2021 voor het deelprogramma IZB is de indexeringsmethodiek gebruikt zoals
opgenomen voor de begrotingskaders 2021 RDOG Hollands Midden, zijnde de methodiek van de
werkgroep financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen.
De index op de gemeentebijdrage voor het deelprogramma IZB in 2021 bedraagt 3,50% (loonkosten

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

6. Consequenties
6.1 Financiële begroting
De gemeentebijdrage 2021 voor het deelprogramma IZB stijgt met 3,5% ten opzichte van 2020.
De uitbraak van het coronavirus, Covid-19, eind februari 2020, heeft een grote impact op RDOG
Hollands Midden. De inzetkosten voor de bestrijding van de corona crisis en het testen in de regio
Hollands Midden zijn fors en nog niet inzichtelijk; het corona dossier is complex, landelijke afspraken
zijn nog niet zijn afgerond en een kostenprognose voor de komende periode afhankelijk is van de
ontwikkeling van de corona crisis.
De minister van VWS heeft aan de GGD’en aangegeven rekening te houden met forse uitbreiding
van de werkzaamheden door de corona pandemie, in ieder geval in de komende 1,5 á 2 jaar.
De prognose is dat de extra werkzaamheden fluctueren. Het gaat in een gemiddeld scenario om zo’n
50 fte capaciteit; met name voor de uitvoering van het grootschalig testen op COVID-19 en het
bijbehorende bron- en contactonderzoek.
RDOG Hollands Midden verwacht dat de vergoeding van het Rijk toereikend is voor de financiering
van de RDOG-inzetkosten van de corona maatregelen. De GGD’en zijn daarvoor, in samenspraak
met GGD GHOR Nederland, in overleg met het ministerie van VWS. De GGD’en hebben een
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rekenmodel ontwikkeld om de financiële effecten eenduidig vast te leggen en te kunnen
verantwoorden. De voorbereidingen die nodig zijn voor een eenduidige verantwoording heeft RDOG
Hollands Midden getroffen.
6.2 Overige
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
De uitbraak van het coronavirus heeft veel inzet van RDOG-medewerkers gevraagd, ten koste van de
uitvoering van de reguliere taken van RDOG Hollands Midden.
RDOG Hollands Midden start in juni 2020 met een tijdelijk organisatieonderdeel “RVE Corona”. Deze
Resultaat Verantwoordelijke Eenheid betekent een consolidatie van de huidige crisisorganisatie, die
vooral operationeel van karakter is. Aangezien de GGD’en de opdracht heeft gekregen de corona
taken nog zeker 1½ tot 2 jaar uit te voeren, is een stabiele organisatievorm gewenst.
RDOG Hollands Midden verwacht dat de vergoeding van het Rijk toereikend is voor de financiering
van de RDOG-inzetkosten van de corona maatregelen. De prognose is dat de extra werkzaamheden
zullen fluctueren.

8. Implementatie en communicatie
De concept programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden, waar het deelprogramma 2021 IZB
onderdeel van is, is op 14 juli 2020 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden.
Na een positief advies van het algemeen bestuur VRHM vindt finale vaststelling van de concept
programmabegroting 2021 deelprogramma IZB plaats in het algemeen bestuur RDOG Hollands
Midden op 1 juli 2020 (mogelijk wordt deze datum verschoven naar 15 juli 2020).

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

27 juni 2019

Algemeen bestuur

20 februari 2020

Algemeen bestuur

Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het bestuur
VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden
Ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB
Begrotingsuitgangspunten 2021 deelprogramma IZB
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11.

1. Samenvatting voorstel
Het dossier nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord / Schipholweg loopt al geruime tijd en heeft
vele onverwachte tegenslagen gekend. Door goede samenwerking met de gemeente Leiden en de
projectontwikkelaar kunnen we nu een hele grote stap zetten en kan de bouw eindelijk beginnen.
Door de organisatie is hard gewerkt om alles nu zo snel als mogelijk gereed te hebben, zodat de
sloop van het pand kan beginnen voor de bouwvakvakantie.
De realisatieovereenkomst ligt klaar om te worden afgerond en ondertekend. Er wordt uitgegaan van
een ingebruikname in het 4e kwartaal van 2022.
Vanuit de organisatie is specifieke aandacht voor de consequenties van de langere openstelling van
de brandweerkazernes van Leiderdorp en Oegstgeest en zijn (en worden) passende maatregelen
t.a.v. motivatie en paraatheid getroffen opdat de opkomsttijden niet in gevaar komen.
Realisatievergoeding
Het Algemeen Bestuur heeft besloten (21 december 2017) voor de realisatie van een nieuwe
brandweerkazerne op de PostNL locatie aan de Schipholweg 130 te Leiden een krediet van € 5,75
mln. ter beschikking te stellen. Voor de sloop van de bestaande opstallen (inclusief het bouwrijp
maken) en de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe brandweerkazerne is € 6,56 mln. nodig,
€ 810.000 meer als het in 2017 ter beschikking gestelde krediet. Dit wordt veroorzaakt door stijgende
bouwkosten, aanvullende eisen vanuit bedrijfsvoering en met name nieuwere eisen gelet op
duurzaamheid. De verwachting is dat de hogere afschrijvingen (40 jaar, € 20.145/jaar) in deze
worden gecompenseerd door besparingen in het energieverbruik.
Marktconformiteit
Er wordt nog, in samenspraak met de juridisch adviseur, een notitie opgesteld omtrent het aspect
marktconformiteit van de voorgenomen transacties. Het (kunnen) aantonen van marktconformiteit is
belangrijk om verantwoording af te kunnen leggen over de (marktconforme) besteding van publieke
middelen. Daarnaast is het van belang om, conform de richtlijnen van de Europese Commissie, te
kunnen aantonen dat er geen sprake is van staatssteun (begunstiging van bepaalde ondernemingen).

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Realisatieovereenkomst
nieuwbouw kazerne Leiden
Noord
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum

25 juni 2020

11.
C.L. Visser (DB)
J.J. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Bijlage(n):
Status:

1
Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Een additioneel krediet van € 810.000 voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne op
de PostNL locatie aan de Schipholweg 130 te Leiden ter beschikking te stellen;
2. De directeur veiligheidsregio / regionaal commandant op te dragen de benodigde
overeenkomsten af te ronden en, met mandaat van de voorzitter, te ondertekenen met in acht
neming van het juridisch- en fiscaal advies.

4. Toelichting
Het dossier nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord / Schipholweg loopt al geruime tijd (in de
vergadering van 13 november 2014 besloot het Algemeen Bestuur tot nieuwbouw brandweerkazerne
Leiden Noord en sluiting van de brandweerkazernes van Leiderdorp en Oegstgeest) en heeft vele
onverwachte tegenslagen gekend. Er moesten in dit traject, naast het reguliere traject, vele issues
worden beslecht, zoals het intern fraudeonderzoek binnen PostNL met relatie tot de
projectontwikkelaar, het verkrijgen van bloot eigendom van het registergoed door PostNL van NS
Vastgoed (erfpacht), langdurige onderhandeling over de koopprijs van de locatie, noodzakelijke
rechtstreekse levering locatie aan VRHM, molenbiotoop van de Maredijkmolen en tot slot een beroep
tegen de omgevingsvergunning.
Door goede samenwerking met de gemeente Leiden en de projectontwikkelaar kunnen we nu een
hele grote stap zetten en kan de bouw eindelijk beginnen. Door de organisatie is hard gewerkt om
alles nu zo snel als mogelijk gereed te hebben, zodat de sloop van het pand kan beginnen voor de
bouwvakvakantie.
Het oorspronkelijke plan is uitgebreid met een hybride deel in de kazerne om ook de vrijwilligers een
werkplek te bieden en een mobiliteitswerkplaats. De realisatieovereenkomst ligt klaar om te worden
afgerond en ondertekend. Er wordt uitgegaan van een ingebruikname in het 4e kwartaal van 2022.
Vanuit de organisatie is specifieke aandacht voor de consequenties van de langere openstelling van
de brandweerkazernes van Leiderdorp en Oegstgeest en zijn (en worden) passende maatregelen
t.a.v. motivatie en paraatheid getroffen opdat de opkomsttijden niet in gevaar komen.
Realisatievergoeding
De realisatieovereenkomst (voor de bouw van de brandweerkazerne) is tussen VRHM en de
Bouwcombinatie Boele & van Eesteren / Du Prie B.V. De VRHM verkrijgt de brandweerkazerne door
middel van een appartementsrecht in eigendom. De VRHM laat zich integraal juridisch- en fiscaal
adviseren op de af te sluiten overeenkomst(en).
Het Algemeen Bestuur heeft besloten (21 december 2017) voor de realisatie van een nieuwe
brandweerkazerne op de PostNL locatie aan de Schipholweg 130 te Leiden een krediet van € 5,75
mln. ter beschikking te stellen. Voor de sloop van de bestaande opstallen (inclusief het bouwrijp
maken) en de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe brandweerkazerne is € 6,56 mln. nodig,
€ 810.000 meer als het in 2017 ter beschikking gestelde krediet. Dit wordt veroorzaakt door stijgende
bouwkosten, aanvullende eisen vanuit bedrijfsvoering en met name nieuwere eisen gelet op
duurzaamheid. De verwachting is dat de hogere afschrijvingen (40 jaar, € 20.145/jaar) in deze
worden gecompenseerd door besparingen in het energieverbruik.
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In de realisatievergoeding zit een vergoeding voor een inbouwpakket. Daarmee wordt in de
voorzieningen voorzien. Er zullen daarnaast project- en advieskosten worden gemaakt, deze zijn
voorzien binnen het regulier budget. Een groot deel van de inventaris wordt meeverhuisd, vervanging
vindt plaats binnen het reguliere vervangingsbudget voor inventaris.
Dekking
De exploitatie effecten zijn, als onderdeel van het meerjareninvesteringsplan, meegenomen in de
meerjarenraming. De beoogde (MAM-)besparing uit de business case nieuwbouw Leiden Noord en
sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest wordt nu echter niet eerder mogelijk dan vanaf 2023 en
niet, zoals eerder verondersteld, vanaf 2018. Belangrijk is om nogmaals te benadrukken dat de
VRHM (ondanks dat) aan haar volledige financiële taakstelling heeft voldaan (begroting op Cebeonniveau, totale taakstelling van € 6,2 miljoen / daling 16,6% begroting). Deze taakstelling is echter
deels gerealiseerd op andere posten, dan in eerste instantie voorgesteld.
De beoogde (MAM-)besparing uit de business case Leiden Noord wordt gerealiseerd binnen de
begroting, maar wel met incidentele posten als vacatureruimte, tweedehands materieel en met name
onderuitputting kapitaallasten. Als gevolg van uitgestelde investeringen in voornamelijk het
wagenpark geeft de onderuitputting van de kapitaallasten in deze met name de ruimte. Dit wordt in de
komende jaren echter wel ‘ingehaald’. Zoals ook in de bestuurlijke voorjaarsrapportage genoemd: het
contract voor de levering van (7 tot 8) nieuwe autoladders is ondertekend. De eerste autoladder wordt
in 2021 verwacht en de jaren daarop worden er jaarlijks twee autoladders afgeleverd. Daarnaast is
het Directieteam akkoord gegaan met de publicatie van de aanbestedingsdocumenten voor 45
tankautospuiten op Tenderned. Verwachte levering van de 1e tankautospuit is in 2021, daarna voor
de jaren 2022-2025 10 per jaar met in 2026 nog de levering van 4 stuks. Deze
vervangingsinvesteringen zullen hernieuwd leiden tot kapitaallasten, welke weer binnen de begroting
worden gedekt door de realisatie van de beoogde (MAM-)besparing nieuwbouw Leiden Noord en
sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest.
Voor de eventuele beeldvorming met betrekking tot de dekking: positieve jaarrekeningresultaten
worden veroorzaakt door incidentele posten. En wat we wel merken is dat, en dat geldt voor bijna alle
huisvestingsprojecten van nieuw- en verbouw waar de realisatie ten laste komt van de VRHM, dat
deze allemaal duurder zijn en worden dan het (geïndexeerde) bedrag in de oorspronkelijke
startbijdragen van gemeenten. Het wordt ook steeds moeilijker om hiervoor binnen de begroting
structurele dekking te vinden. Het Directieteam is dan ook drukdoende om voor deze nieuw- en
verbouwprojecten stringente financiële kaders mee te geven.
Marktconformiteit
Er wordt nog, in samenspraak met de juridisch adviseur, een notitie opgesteld omtrent het aspect
marktconformiteit van de voorgenomen transacties betreffende de verkoop van het
appartementsrecht en betreffende de turnkey-overeenkomst voor de brandweerkazerne Het (kunnen)
aantonen van marktconformiteit is belangrijk om verantwoording af te kunnen leggen over de
(marktconforme) besteding van publieke middelen. Daarnaast is het van belang om, conform de
richtlijnen van de Europese Commissie, te kunnen aantonen dat er geen sprake is van staatssteun
(begunstiging van bepaalde ondernemingen). Wij kunnen dit aantonen door middel van het advies in
2017 door het bureau Vitruvius en de offertes voor de aanvullend benodigde realisatievergoeding met
toetsing daarvan door de VRHM ingehuurde partijen.
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5. Kader
-

Tijdelijke aankoop onroerend goed t.b.v. realisatie nieuwbouw kazerne Leiden Noord, Algemeen
Bestuur 21 december 2017 (schriftelijk).
Tijdelijke aankoop onroerend goed t.b.v. realisatie nieuwbouw kazerne Leiden Noord (vervolg),
Dagelijks Bestuur 7 december 2017.
Tijdelijke aankoop onroerend goed t.b.v. realisatie nieuwbouw kazerne Leiden Noord, Dagelijks
Bestuur 14 september 2017.
Nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord / sluiting brandweerkazernes Leiderdorp en
Oegstgeest, Algemeen Bestuur 13 november 2014.

6. Consequenties
Financieel:
De totale realisatievergoeding bedraagt € 6.560.000.
Dekking
De exploitatieve effecten zijn, als onderdeel van het meerjareninvesteringsplan, meegenomen in de
meerjarenraming. De beoogde (MAM-)besparing uit de business case wordt echter niet eerder
mogelijk dan vanaf 2023 en niet, zoals eerder verondersteld, vanaf 2018. Tot die tijd wordt de
besparing gerealiseerd binnen de reguliere begroting. Als gevolg van uitgestelde investeringen in
voornamelijk het wagenpark geeft de onderuitputting van de kapitaallasten in deze met name deze
ruimte.

7. Aandachtspunten / risico’s
Rob Lever van Geelkerken Linskens Advocaten N.V. en Jeroen van der Meer, Fiscalist (Publictax),
zijn door VRHM gevraagd om juridisch c.q. fiscaal advies uit te brengen.

8. Implementatie en communicatie
Bij het besluit in 2014 werd nog uitgegaan van een ingebruikname in 2018. Er wordt nu uitgegaan van
een ingebruikname niet eerder dan in 2023. De VRHM draagt zorg voor een goede communicatie
richting de vrijwilligers van de brandweerkazernes van Leiderdorp en Oegstgeest en de
beroepsbrandweermensen van Leiden Noord. De VRHM heeft aandacht voor de consequenties van
de langere openstelling van de brandweerkazernes van Leiderdorp en Oegstgeest, met name ten
aanzien van motivatie en paraatheid.

9. Bijlagen
1. Bouwkostenadvies Vitruvius, 24 februari 2017

10. Historie besluitvorming
21 december 2017
7 december 2017
14 september 2017
13 november 2014

Algemeen Bestuur, Tijdelijke aankoop onroerend goed t.b.v. realisatie
nieuwbouw kazerne Leiden Noord
Dagelijks Bestuur, Tijdelijke aankoop onroerend goed t.b.v. realisatie
nieuwbouw kazerne Leiden Noord (vervolg)
Dagelijks Bestuur, Tijdelijke aankoop onroerend goed t.b.v. realisatie
nieuwbouw kazerne Leiden Noord
Algemeen Bestuur, Besluit tot nieuwbouw brandweerkazerne Leiden Noord /
sluiting brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest
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MEMO
Aan:

Veiligheidsregio Hollands Midden, Ernst Breider MBA

Van:

David Meijer

Onderwerp:

Brandweerpost Schipholweg

Datum:

24 februari 2017

Referentie:

17010

Inleiding
Veiligheidsregio Hollands Midden is voornemens een brandweerpost te laten ontwikkelen aan de Schipholweg
te Leiden. Het plan is onderdeel van een grotere ontwikkeling met 94 woningen en gebouwd parkeren. De
ontwikkelaar zal de grond kopen van de huidige eigenaar (PostNL), de opstallen realiseren en de
brandweerpost verkopen aan de veiligheidsregio.
Op dit moment heeft de ontwikkelaar (du Prie bouw & ontwikkeling BV) een bod gedaan voor de grond. De
veiligheidsregio vindt het nu van belang de aanbieding van de ontwikkelaar te toetsen voordat delen van de
ontwikkeling onomkeerbaar worden.
Aan ons is gevraagd de stichtingskosten van het deel van de brandweerpost te beoordelen. Dit memo bevat
onze bevindingen.
Aangeleverde documenten en toelichtingen
•

Document ‘Stiko totaal’ van du Prie, geen kenmerk, geen datum. Stichtingskosten excl. BTW bedragen
€ 22.617.653,-.

•

Voorstellen voor de grondaankoop van du Prie aan PostNL gedateerd 13 december 2016 en 9 februari
2017. Geen kenmerk.

•

Onderbouwingen van de bouwkosten van het object 31-01-2017 V6

•

Tekeningen van het plan d.d. 02-10-2016.

Wij hebben contact gehad met du Prie om de investeringskosten te laten toelichten.
Werkzaamheden
Wij hebben de berekening van du Prie volledig nagerekend om tellingen te kunnen controleren. Vervolgen is
een eigen begroting van de bouw- en investeringskosten gemaakt om de door du Prie opgevoerde waardes te
kunnen beoordelen, voor het deel van de brandweer.
Onze uitkomsten zijn tot slot vergeleken met die waardes zoals die in de Stiko van du Prie zijn opgenomen.

Bevindingen
De opstelling van du Prie bevat geen telfouten. Op basis daarvan hebben wij een evenredige afgeleide
gemaakt van de kosten per onderdeel:
ex BTW

Appartementen + P

Recapitulatie

€

18.824.522

€

3.679.054

€

22.503.576

Grondkosten

€

439.167

€

70.833

€

510.000

Grond

€

3.286.000

€

530.000

€

3.816.000

Plankosten

€

1.140.760

€

232.560

€

1.373.320

Bouwkosten

€

13.726.646

€

2.798.374

€

16.525.020

Ontwikkelkosten

€

Prijsstijgingen

€

42.583274.533

Brandweer

€
€

8.68155.967

Totaal

€
€

51.264330.500

De kosten voor de brandweer bedragen volgens deze berekening € 3.679.054,- excl. BTW.
Onze berekening van de investeringskosten voor een brandweerpost – als autonoom object! – sluit op
€ 3.683.000,- ex BTW. Daarbij zijn de grondkosten aangehouden uit het voorstel van du Prie. Het verschil is
nihil.
De compleetheid van beide berekening is voor zover wij kunnen beoordelen gelijk. Toch zal de brandweer nog
(aanzienlijke?) kosten moeten maken alvorens de brandweerpost in gebruik kan worden genomen. Een
suggestie van kostenposten welke niet zijn opgenomen c.q. welke nog te maken zijn, zijn als bijlage aan onze
investeringskosten opgenomen. De specificatie van de bouwkosten – zoals door ons bepaald – zijn ook als
bijlage opgenomen.
De samenvatting van de investeringskosten en de (hergesorteerde) vergelijking me de berekening van du Prie
zijn in onderstaande tabel samengevat.

Investeringskosten - recapitulatie
totaal

per m2 BVO verhoudiing

0

Grondkosten

€

600.000

€

371

10

Bouwkosten

€

2.687.000

€

1.663

20

Plankosten

€

288.000

€

50

Rentekosten

€

68.000

€

60

Reserveringen

€

37.000

70

Startkosten

€

Investeringskosten excl. BTW

Kosten aanbieding

22%

€

600.833

100%

€

2.798.374

178

11%

€

179.740

42

3%

€

52.820

€

23

1%

€

55.967

3.000

€

2

0%

€

€

3.683.000

€

2.279

BTW-bedrag *

€

Investeringskosten incl. BTW

€

8.681-

€

3.679.054

637.560

€

636.877

4.320.560

€

4.315.931

Onzekere factoren bij deze berekening is het te doorlopen tijdspad (niet bekend) wat een (beperkte) invloed
heeft op de rentekosten en de reserveringen voor inflatie (bovenstaande posten 50 en 60). De verschillen zijn
te overzien.
Grondkosten
De grondkosten bedragen 22% van de bouwkosten, dat is naar onze mening alleszins redelijk. Per m2 kavel
bedraagt de grondprijs € 287,-/m2 (€ 500.000,- voor 1.744 m2) en dat lijkt voor de gemeente Leiden aan de
lage kant. Passend wellicht bij de maatschappelijke bestemming. Daarmee is de grondprijs voor ons akkoord.
Bouwkosten
Een kritische blik naar de bouwkosten zoals du Prie die heeft laten bepalen laat zien dat dit een zeer
grofstoffelijke begroting is waar nauwelijks houvast wordt geboden over de te realiseren kwaliteit (de
begroting voldoet niet aan NEN 2634, wat wij verwacht zouden hebben in deze plan fase). Desalniettemin
sluit de begroting goed aan bij onze eigen begroting en is wat ons betreft niet onredelijk. Alleen het
gehanteerde bedrag voor de installatiekosten is ons inziens aan de hoge kant. Een correctie van circa €
100.000,- naar beneden zou wat ons betreft tot de mogelijkheden kunnen behoren maar wij zijn niet bekend
met het PvE van de brandweer wat dit zou kunnen tegenspreken. Gezien de planfase en het geringe verschil
met onze eigen berekening zijn de bouwkosten akkoord.

Overige investeringskosten
Daar waar de bouwkosten iets aan de hoge kant zijn wordt dit volledig ‘gecompenseerd’ door de veel lagere
overige investeringskosten. Dat beeld past naar onze mening bij het gegeven dat de brandweerpost onderdeel
uitmaakt van een grotere ontwikkeling. Door de schaalgrootte kunnen betere ‘resultaten’ worden behaald. De
bijkomende kosten zijn akkoord.
BTW
Volgens de toelichting van de heer du Prie vindt de levering van de grond plaats zonder dat BTW over de
grond dient te worden betaald. Wij hebben geen inzicht in hoe de transactie tot stand komt en hebben dit
daarom als een gegeven beschouwd. Met moge duidelijk zijn dat een levering zonder BTW voordeliger is dan
een levering met BTW.

Conclusie en advies
De totale investering – inclusief grond – bedraagt volgens onze berekening € 4.320.000,- incl. BTW (voor de
relevante delen). Dit zou naar onze mening ook de verkoopprijs kunnen zijn.
De brandweer dient nog wel te rekenen op aanvullende kosten om de kazerne gebruik gereed te maken.
-.-
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Investeringskosten - recapitulatie
totaal

per m2 BVO verhoudiing

0

Grondkosten

€

600.000

€

371

10

Bouwkosten

€

2.687.000

€

1.663

20

Plankosten

€

288.000

€

178

50

Rentekosten

€

68.000

€

60

Reserveringen

€

37.000

€

70

Startkosten

€

3.000

Investeringskosten excl. BTW

€

3.683.000

BTW-bedrag *

€

637.560

Investeringskosten incl. BTW

€

4.320.560

Aanbieding

22%

€

600.833

100%

€

2.798.374

11%

€

179.740

42

3%

€

52.820

23

1%

€

55.967

€

2

0%

€

€

2.279

€

3.679.054

0,173

€

636.877

€

4.315.931

8.681-

Tijdpad
Peildatum investering

1 maart 2017

Start voorbereiding

30 april 2017

duur:

9 maanden

Start bouw

29 januari 2018

duur:

11 maanden

Oplevering

30 december 2018

BTW
Omvang project en -delen

21,0%

* over een aantal posten is geen BTW verschuldigd

BVO

Autonoom gebouw

1.616

m2

BVO totaal

1.616

m2
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kosten ex BTW

omschrijving

23 februari 2017

BTW

0

Grondkosten

a

Aankoop grond / opstallen

€

500.000

b

Overdrachtbelasting

€

30.000

c

Kosten verwerving (makelaar)

€

-

€

-

d

Kadastrale kosten en notariskosten

€

-

€

-

e

Ontsluiting bouwterrein

€

-

€

-

f

Infrastructurele voorzieningen

€

70.000

€

14.700

g

Bouwrijp maken terrein

€

-

€

-

h

Rentekosten grond

€

-

€

-

j

Overige kosten

€

-

€

-

i

Vergoedingen/schadeloosstellingen

€

-

€

-

Totaal

€

600.000

€

14.700

10

€

-

BTW n.v.t.

€

600.833

€

2.798.374

Bouwkosten

a

Bouwkundige kosten + lift

€

1.975.000

€

414.750

b

W-installaties

€

348.000

€

73.080

c

E-installaties

€

171.000

€

35.910

d

Vaste inrichting

€

72.000

€

15.120

e

Terrein excl. installatie en inrichting

€

15.000

€

3.150

f

Sloopkosten

€

-

€

-

g

Nader te detailleren

€

106.000

€

22.260

Totaal

€

2.687.000

€

564.270

49.000

20

Kosten aanbieding

Bijkomende kosten

a

Legeskosten over BWK incl. BTW

€

BTW n.v.t.

d

Grondmechanisch bodemonderzoek

€

2.000

€

420

f

Verzekeringen

€

13.000

€

2.730

h

Aansluitkosten

€

29.000

€

6.090

IK Brandweer Schipholweg.xlsx - 3 van 4; output - datum: 24-02-17
Brandweerkazerne Schipholweg
Haalbaarheid
Investeringskosten totaal project

Kosten van de
aanbieder

peildatum

1 maart 2017

Versie 1
laatst gewijzigd

23 februari 2017

a

Architect

€

136.000

€

b

Installatieadviseur

€

24.000

€

5.040 geen begrotingen

c

Constructeur

€

30.000

€

6.300

j

Bouwfysica

€

5.000

€

1.050

Totaal

€

288.000

€

40.950

€

62.000

BTW n.v.t.
BTW n.v.t.

50

28.560

€

179.740

Rentekosten
Grondkosten (zie grondkosten)

a

Bouw- en voorbereidingskosten

Gedetailleerde berekening van de rentekosten
b

60

Over betaalde BTW

€

6.000

Totaal

€

68.000

-

€

verrekenbare BTW

BTW n.v.t.

€

52.820

Reserveringen totale werk

a

Programma en bestekswijzigingen

€

-

b

Indexering tot start bouw

€

-

€

-

0,0%

per jaar

c

Afkoop economisch risico

€

37.000

€

7.770

3,0%

per jaar

Totaal

€

37.000

€

7.770

70

Startkosten

a

Verhuiskosten

€

-

€

-

b

Tijdelijke huisvesting

€

-

€

-

c

Interne kosten

€

-

€

-

d

Verkoopkosten

€

-

€

-

e

Schoonmaakkosten

€

3.000

€

630

f

Openingskosten/festiviteiten

€

-

€

-

g

Overige startkosten

€

-

€

-

Totaal

€

3.000

€

630

INVESTERINGSKOSTEN EXCL. BTW

€

3.683.000

€

637.560

INVESTERINGSKOSTEN INCL. BTW

€

€

55.967

8.681-
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Checklist bijzondere investeringskosten (niet opgenomen)
Aanlichting gebouw, aanvullende sfeerverlichting
Afvalcontainers, rolcontainers, afvalbakken.;
Antikraakkosten
Archeologie
Archiefstellingen, Paternosterkasten
Artist impression/maquette
Audio-voorzieningen en bekabeling;
Bankgaranties/waarborgsommen
Bedrijfskundig advies/Beheer en Exploitatie
Bedrijfsspecifieke inrichtingen
Brandveiligheidsplan
Brochures, kopersmappen, advertenties etc.
Bureauverlichting en -accesoires;
Computers en servers;
Contracten, splitsingsactes, VVE etc.
Diverse verhuur-/verkoop-/beleggingskosten
Energiekosten tussen oplevering en ingebruikname
Expertise belendingen;
Financieel advies
Flora/Fauna onderzoek
Gebruikersinstallaties/voorzieningen
Gefaseerde uitvoering van de bouwwerkzaamheden
Geschiktheid lokatie voor alternatieve energiebronnen
Gevelreclame
Handdoek- en zeepautomaten;
Historische kosten
Hydrocultuur en overige groenvoorzieningen binnen;
Inrichting garderobes, kleedkamers
Kosten opdrachtgever
Kluizen.
Koffie- en snackautomaten; kopieer-, print- en faxvoorzieningen;
Kunst binnen en buiten;
Leegstandsrisico
Leges vergunningen anders dan bouwvergunning
Losse inrichting keuken (pannen, serviesgoed, bestek etc.);
Maquette, reclamebord, promotie & PR
Omleggen kabels en leidingen
Presentatievoorzieningen: beamers, overheadprojectoren, projectieschermen e.d.;
Saneringskosten vervuilde grond;
Subsidieonderzoek
Temperatuuroverschrijding berekening
Telefooncentrale en toestellen;
Telefoonverbindingen ten behoeve van gebouwbeheer op afstand;
Televisie- en videovoorzieningen
Thematische bouwkosten (milieu, energiezuinig, slimbouwen)
Terreinkosten
Trafostation
Verduisteringsvoorzieningen en lichthinderwering;
Watertoets

1 maart 2017

23 februari 2017
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hoev

23 februari 2017

prijs euro

kosten euro

toelichting

RECAPITULATIE
Gebouw
BVO

1.616

m2

1,00

BVO onderbouw

1.160

m2

72%

Funderingsoppervlak

1.160

m2

72%

Bruto Inhoud

8.100

m3

5,01

Bruto Geveloppervlak

1.090

m2

0,67

440

m2

40%

2.210

m2

1,37

354

m2

16%

1.160

m2

0,72

0

m2

0%

600

m2

Gevel openingen
Bruto binnenwand oppervlak
Binnenwand openingen
Bruto Dakoppervlak
Dakopeningen
Vide's
Kosten

Hoofdaannemer Nevenaannemer

€/m2

Bouwkundig direct

€

1.457.205

€

1.457.205

€

-

€

902

W-installaties

€

348.374

€

348.374

€

-

€

216

E-installaties ex lift

€

170.625

€

170.625

€

-

€

106

Lift

€

51.000

€

51.000

€

-

€

32

Vaste inrichting

€

71.826

€

71.826

€

-

€

44

Terrein

€

15.000

€

15.000

€

-

€

Sloopkosten

€

-

€

-

€

-

€

9
-

Totaal directe kosten

€

2.114.029

€

2.114.029

€

-

€ 1.308

Nader te detailleren

€

105.703

€

105.703

€

-

€

Coördinatie nevenaanneming

€

ABK, AK, winst en risico

€

424.481

€

CAR-verzekering

€

7.933

€

Afkoop loon en prijsstijgingen

€

34.075

Totale bouwkosten excl. BTW

€

2.686.221

-

€

-

65

€

-

424.481

€

263

7.933

€

5

€

34.075

€

21

€

2.686.221

€

-

€ 1.662
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prijs euro

kosten euro

toelichting

ONDERBOUW
(11)

(13)

Bodemvoorzieningen
Uitzetten / maatvoering

1.616 m2

€

2,08

€

3.365

Grondwerk

1.160 m2

€

12

€

14.261

Totaal & per m2

1.160 m2

€

15

€

17.626

Betonvloer op zand

600 m2

€

80

€

48.015

200 mm

Geisoleerde kanaalplaatvloer

560 m2

€

71

€

39.999

260 mm

Bodemafsluiting 100m zand

560 m2

€

3,00

€

1.679

1.160 m2

€

77

€

89.693

319 m1

€

122

€

38.794

1 st

€

7.100

€

7.100

Onderste vloer

Totaal & per m2
(16)

Liftput
Poeren 1000 x 1000 x 400 mm

48 st

€

236

€

11.289

€

36

€

5.571

1.160 m2

€

54

€

62.754

Heipalen

127 st

€

1.053

€

133.773

afmetingen:

380 mm
€

115

€

133.773

Totaal & per m2
Paalfunderingen

Totaal & per m2

Rd=3,5
met druklaag

233 kg/m2

156 m1

Opgaand werk tot peil

ontgraven onder talud, afvoeren overtollig, geen stortkosten

501 kg/m2

Funderingsconstructies
Funderingsbalk 400 x 700 mm

(17)

Rd = 3,5

90 kg/m3

125 kg/m3
310 mm

400 kg/m2 vloerbelasting.BVO

1.160 m2

25 m1
24 ton

Rd=3,5
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CONCEPT ter
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Autonoom gebouw

Versie 1
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23 februari 2017

prijs euro

kosten euro

toelichting

GEVEL
(21)

Rd= 4,5

Buitenwanden
Binnenspouwblad
Beton, in het werk gestort
Kalkzandsteen lijmelementen

390 kg/m2

94% netto m2

100 mm

0 m2

€

-

€

-

300 mm

650 m2

€

35

€

22.913

100 mm

m2

€

132

€

-

140 mm

HSB wand
Buitenspouwblad:
Gevelmetselwerk, waalformaat
Houten delen op achterhout
Aluminium Sandwichpanelen

(31)

650 m2

€

86

€

55.900

0 m2

€

75

€

-

450 €/dzd
12,5 delen/m1; behandeld af fabriek

0 m2

€

-

€

-

Isolatie Resol of PIR

650 m2

€

30

€

19.815

Steigerwerk

650 m2

€

18

€

11.635

Totaal & per m2

650 m2

€

170

€

110.263

Kozijnen, compleet

319 m2

€

481

€

153.298

Aluminium

Overhaeddeuren

122 m2

€

450

€

54.675

Aluminium

Toeslag bijzondere beglazing

319 m2

€

-

Zonwering, screens

319 m2

€

136

€

43.341

Steigerwerk

440 m2

€

18

€

7.876

€

19.000

€

19.000

€

632

€

278.190

Buitenwandopeningen

Entree
Totaal & per m2

Rd=4,8

225 mm

104 mm
Rd=4,5

41 kg/m2

1 post
440 m2

U=1,3

42% bewegend

1-zijde gelaagd + warmtewerend glas
Indvidueel electrisch bediend

deuren in de telling
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DAK
(27)

Daken
560 m2

€

58

€

32.399

200 mm

Staaldaken

600 m2

€

46

€

27.855

200 mm

Dakranden met afdekker

156 m1

€

134

€

20.881

300 mm

Aansluitingen tegen opgaand werk

100 m1

€

-

€

-

Totaal & per m2

25 m2

€

500

€

12.500

1.160 m2

€

81

€

93.635

0 m2

€

-

€

-

1.160 m2

€

59

€

68.552

174 m2

€

28

€

4.872

29 st

€

141

€

4.085

€

67

€

77.509

Dakopeningen
Totaal & per m2

(47)

224 kg/m2

Kanaalplaatvloeren

Luifels

(37)

Rd= 6,1

U=1,3

Dakafwerking
Dakafwerking APP+PIR
Tegels op dragers
Dakbeveiliging
Totaal & per m2

met druklaag

95 kg/m2

1.160 m2

Rd=6,1
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INBOUWPAKKET
(22)

Binnenwanden
Kalkzandsteen lijmelementen

(32)

€

MS 125/2.75.2 geisoleerd

1.114 m2

Totaal & per m2

1.856 m2

Puien, verdiepingshoog

41

€

Binnendeuren, toeslag
Deurkozijn + deur

30.631

100 mm

€

60

€

52

€

66.361

125 mm

€

96.992

195 m2

€

26 st

€

248

€

48.463

637

€

16.450

119 kg/m2

4,50 m1 hoog

Binnenwandopeningen
Hout, 44.1 beglazing

52 st

€

770

€

39.818

Hout, HPL deur, geen zijlicht

Deurkozijn + dubbele deur

5 st

€

2.246

€

11.230

Hout, HPL deur, 33.1 beglazing in zijlicht

Sanitaire deur

0 st

€

-

€

-

Toeslag 60 minuten brandwerend

80 m2

€

221

€

17.807

Drangers tbv bijzondere deuren

17 st

€

200

€

3.399

354 m2

€

388

€

137.167

Totaal & per m2
(42)

115 mm

743 m2

glas en deuren

Binnenwandafwerking
Tegelwerk

162 m2

€

48

€

7.776

Glasvliesbehang, gesausd

2.031 m2

€

14

€

28.106

Geen afwerkingen

2.170 m2

€

-

€

-

€

-

Afwerking diversen
Afwerken constructieonderdelen
Totaal & per m2

0 m2
0 m2
4.363 m2

€

8

€

-

€

35.882

16 €/m2

Boven plafond + …
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OVERIG BOUWKUNDIG
(23b) Verdiepingsvloeren

408 kg/m2

Kanaalplaatvloeren

409 m2

€

56

€

23.038

Totaal & per m2

456 m2

€

51

€

23.038

1.616 m2

€

-

€

-

€

5.300

€

15.900

€

-

1.616 m2

€

10

€

15.900

65 ton

€

2.180

€

140.915

€

21.000

€

21.000

1.616 m2

€

100

€

161.915

8 m1

€

275

€

2.200

1.616 m2

€

1

€

2.200

(23c) Balkons en galerijvloeren
Totaal & per m2
(24)

Vluchttrappen buitenzijde
Totaal & per m2

0 kg/m2

geen eigen ontwerp

3 st
0 pm

1.100 mm breed, verdiepingshoog

Constructie
Draagconstructie staal
Brandwerend coaten
Totaal & per m2

(34)

met druklaag

Trappen inclusief toebehoren
Bordestrap, beton, compleet

(28)

200 mm

1 post

Balustraden en hekwerken
Traphekken in (24)
Hekwerk trap-vide bovenste laag
Totaal & per m2

40 kg/m2
obv 60'; liggers alleen onderzijde
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prijs euro

kosten euro

Vloerafwerking
Dekvloer D30 of vlinderen

101 kg/m2

1.316 m2

€

12

€

15.795

738 m2

€

36

€

26.576

36 m2

€

76

€

2.736

8 m2

€

157

€

1.235

Coating

570 m2

€

48

€

27.368

Geen afwerking

106 m2

€

-

€

-

Vloerbedekking
Tegelwerk
Vloermat incl.omranding

Plint
Totaal & per m2

592 m1

€

11

€

6.510

1.458 m2

€

55

€

80.220

782 m2

€

31

€

24.287

(45A) Plafondafwerking
Systeemplafonds 60x120
Geen afwerking

(48)

50 mm

35 €/m2
entree en alle buitendeuren
2 mm

antislip

10 kg/m2

676 m2

€

-

€

-

1.458 m2

€

17

€

24.287

Voor installaties

1.616 m2

€

10

€

16.160

Totaal & per m2

1.616 m2

€

10

€

16.160

Totaal & per m2

toelichting

Bouwkundige voorzieningen

IK Brandweer Schipholweg.xlsx - 8 van 13; bk1 - datum: 24-02-17
Brandweerkazerne Schipholweg
Haalbaarheid
Kostenplan bouw en installatiekosten
code

omschrijving

peildatum

CONCEPT ter
bespreking

1 maart 2017

Autonoom gebouw

Versie 1
laatst gewijzigd

hoev

23 februari 2017

prijs euro

kosten euro

toelichting

W-INSTALLATIES
(51)

Warmteopwekking

40%

CV-ketels HR

80%

Warmtepomp

2.640

1 st
1 st

390

€

18.720

€

13

€

21.360

Regenwater, PE

1.160 m2

€

10

€

11.138

Vuilwater

1.616 m2

€

10

€

16.322

45 w/m2

Afvoeren

€

-

€

-

1.616 m2

€

17

€

27.459

Drinkwater

0 post

1.616 m2

€

17

€

27.472

Warmwaterbereiding

1.616 m2

€

4

€

6.464
-

gescheiden stelsel

Waterinstallatie

Drukverhoging

0 post

€

4.000

€

Waterbehandeling

1 pm

€

-

€

-

Brandslanghaspel, eigen voeding

5 st

€

750

€

3.750

1.616 m2

€

23

€

37.686

60 kW

€

35

€

2.110

pm

€

-

€

-

1.616 m2

€

1

€

2.110

10 kW

€

300

€

3.004

1.616 m2

€

19

€

31.228

€

550

€

24.750

€

5.000

€

5.000

€

40

€

63.982

Totaal & per m2

incl. watervoeding

Gasinstallatie
Gasaansluiting CV
Gasaansluiting Keuken
Totaal & per m2

(55)

€

€

Totaal & per m2

(54)

110

48 kW

Bijzondere voorzieningen

(53)

€

1.616 m2

Totaal & per m2
(52)

70% WTW

24 kW

Koudeopwekking en distributie
Warmtepomp
Koudecircuit, voedingsleidingen
Inductieunits voor koelen
Koeling Serverruimte
Totaal & per m2

voor 100% CV-vermogen

32 w/m2

45 st
1 post
1.616 m2

aanvullend op WP in (51)

1 st

38 kW (totaal koelvermogen -/- LBH-deel)
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(57)

prijs euro

kosten euro

60 kW

€

1.616 m2

54

€

3.232

€

12

€

19.392

Radiatoren enkel plaats

46 st

€

400

€

18.400

Extra ivm LTV

27 kW

€

65

€

1.755

Vloerverwarming 35gr aanvoer

36 m2

€

42

€

1.505

Totaal & per m2

1.616 m2

€

27

€

44.284

Luchtbehandelingsinstallatie

4.400 m3/h

Luchtbehandelingkasten

1.616 m2

€

18

€

29.088

Luchtkanalen en rooster, geisoleerd

1.616 m2

€

25

€

39.772

toelichting

1 post

alleen luchtverwarming niet mogelijk

7,50 stramienverdeling
19 kW (totaal verwarmingsvermogen -/- LBH-deel)

81 w/m2 gecorrigeerd voor linoleum

1 Kast(en)

€

3.000

€

3.000

VAV units en puntafzuiging

1.616 m2

€

20

€

32.320

Totaal & per m2

1.616 m2

€

64

€

104.180

1.616 m2

Buitenopstelling

2,7 m3/BVO.h

is dit voldoende lucht?

Regeltechniek
Centrale regelingen
Regeling CO2
Individuele regelingen
Totaal & per m2

(74)

23 februari 2017

12 w/m2

Toeslag 60' brandwering

(58)

Autonoom gebouw

laatst gewijzigd

Warmte distributie
Warmtecircuit, voedingsleidingen

2%

1 maart 2017

Versie 1

hoev

Verdelers
98%

peildatum

CONCEPT ter
bespreking

€

17

€

27.472

0 st

€

1.500

€

-

10 st

€

850

€

8.500

€

22

€

35.972

€

540

€

11.340

€

7

€

11.340

1.616 m2

over (51, 55, 56, 57)

Sanitair
Sanitaire toestellen, porselein

21 st

Totaal & per m2

1.616 m2
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E-INSTALLATIES
(61)

Centrale electrotechnische voorzieningen
106 KVA

€

59

€

6.286

LS hoofdverdeling

106 KVA

€

30

€

3.205

Aarding
PV
Bliksem afleiding
Totaal & per m2
(62)

Kabelgoten en ladderbanen
Liftvoeding

1.616 m2

€

2

€

3.232

m2

€

250

€

-

NODIG?

0 pm

€

-

€

-

niet gerekend

1.616 m2

€

8

€

12.723

106 KVA

€

23

€

2.460

€

15

€

24.814

€

2.500

€

2.500

1.616 m2
1 st

Overige voedingen

1.616 m2

€

Totaal & per m2

1.616 m2

€

-

18

€

29.774

Veligheidsaarding/potentiaal vereffening

1.616 m2
290 st

€

12

€

19.392

€

190

€

20 st

55.100

€

190

€

3.800

1.616 m2

€

48

€

78.292

Algemene signalering

1.616 m2

€

1

€

1.616

Gebruikersinstallaties

1.616 m2

€

-

uitgesloten door aanbieder

Verlichtingsinstallatie
Lichtinstallatie
Armaturen
Noodverlichting
Totaal & per m2

(64)

1 Kast(en)

Verdeelinrichtingen
Verdeelinrichtingen

(63)

Geen trafo

HS station

Communicatie installatie

Audio en Video
WIFI en DECT

pm

uitgesloten door aanbieder
uitgesloten door aanbieder

1.616 m2

€

-

€

-

50 asp

€

175

€

8.750

Lege leidingen tbv zwakstroominst

1.616 m2

€

1

€

1.616

Totaal & per m2

1.616 m2

€

7

€

11.982

ICT-bekabeling

W + E installaties

excl.apparaten / centrale
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prijs euro

kosten euro

toelichting

Beveiliging
Brand

1.616 m2

€

9

€

15.046

Braakdetektie en alarmering

1.616 m2

€

6

€

9.696

€

-

CCTV (cameratoezicht)

PM

Toegangscontrole

1.616 m2

€

-

€

Overlast, detectie en alarmering

1.616 m2

€

-

€

-

€

1.500

€

2.085

€

17

€

26.827

€

51.000

€

51.000

€

32

€

51.000

Mivatoilet
Totaal & per m2
(66)

peildatum

CONCEPT ter
bespreking

1 st
1.616 m2

beperkt, BG

Transportinstallatie
Lift

1 st

2 stopplaatsen

1.200 kg
Totaal & per m2
(67)

1.616 m2

Gebouwbeheersvoorziening
Zonweringinstallatie

€

8.000

€

8.000

GBS/IBS

1.616 m2

1 post

€

2

€

3.027

Totaal & per m2

1.616 m2

€

7

€

11.027

voedingen en automaten
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toelichting

OVERIGE BOUWKOSTEN
(7-)

Vaste inrichting
Vaste inrichting

€

40

€

64.640

Pantry

2 st

€

1.200

€

2.586

totale lengte

180 cm

Keuken

1 st

€

4.600

€

4.600

totale lengte

360 cm

€

44

€

71.826

1 opg

€

15.000

€

15.000

1.160 m2

€

13

€

15.000

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal & per m2
(8-)

Losse inrichting

1.616 opg.

1.616 m2
niet gerekend

Totaal & per m2
(9-)

Terrein
Fietsenstalling - overdekt
Totaal & per m2

(10)

uitgesloten door aanbieder

Sloopkosten
nvt
Totaal & per m2

1 post
1.616 m2

IK Brandweer Schipholweg.xlsx - 13 van 13; bk1 - datum: 24-02-17
Brandweerkazerne Schipholweg
Haalbaarheid
Kostenplan bouw en installatiekosten
code

omschrijving

Totaal directe kosten
(0-)

CONCEPT ter
bespreking

peildatum

1 maart 2017

Autonoom gebouw

Versie 1
laatst gewijzigd

hoev

23 februari 2017

prijs euro

kosten euro

1.616 m2

€

1.308

€

2.114.029

toelichting

Algemene bouwplaatskosten

1

Indirect personeel

44 kwk

€

2.000

€

88.000

2

Arbeidsvoorzieningen

44 kwk

€

672

€

29.589

3

Bouwterrein en bouwwerk

1 post

€

26.796

€

26.796

4

Transport- en logistieke voorzieningen

1 post

€

10.075

€

10.075

5

Tijdelijke aansluitingen

1 post

€

22.908

€

22.908

6

Montage en verwerking

1 post

€

2.150

€

2.150

€

179.518

105.703

Totaal

indirecte kosten
Nader te detailleren

5,0%

€

2.114.029

€

Coördinatie nevenaanneming

2,0%

€

-

€

-

€

2.219.732

€

179.518

Bouwplaats en uitvoeringskosten
Algemene kosten

7,0%

€

2.399.250

€

167.947

Winst en risiko

3,0%

€

2.567.197

€

77.016

CAR-verzekering

0,3%

€

2.644.213

€

7.933

Afkoop loon en prijsstijgingen

3,0% /jr

€

2.652.146

€

34.075

€

572.191

€

2.686.221

totaal indirecte kosten

8,1%

11,3% bij 2 percelen

10,3 mnd

CONTROLE

BOUWKOSTEN EXCL.BTW

1.616 m2

€

1.662

8.100 m3

€

332

2.686.221
0
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1. Samenvatting voorstel
Het prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden is in 2016 vastgesteld als leidraad voor de
kwaliteitsverbetering van de bevolkingszorgprocessen. Met dit prestatiekader als uitgangspunt zijn er
tussen 2017 en 2019 metingen uitgevoerd bij ieder cluster middels ‘peerreviews’ onder leiding van
het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). De metingen geven inzicht in de kwaliteit van de
crisisorganisatie op het gebied van Bevolkingszorg en in verbeter- en ontwikkelmogelijkheden. De
rode draden uit deze metingen zijn in bijgaande eindrapportage voor de regio opgenomen, inclusief
hieruit volgende aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering.

2. Algemeen
Onderwerp:

Prestatiemeting
Bevolkingszorg VRHM 20172019

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
BGC Kimini Delfos,
Dian Aarts
Gemeenten:
Regiegroep/MOVoverleg
25 juni 2020
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Bijlage(n):

2

Portefeuille:

L. Spruit (DB)
D. Aarts (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de organisatie van
Bevolkingszorg Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
In navolging van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Prestatiekader Bevolkingszorg
Hollands Midden (2016) heeft het BGC in samenwerking met de clusters van gemeenten door middel
van collegiale toetsing tussen 2017 en 2019 prestatiemetingen uitgevoerd.
Om de collegiale toetsing vorm te geven is een prestatiemeting per cluster uitgevoerd door een
reviewteam1. Gesprekken zijn gevoerd met MOV-ers, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Op
basis hiervan zijn eindrapportages opgesteld met aanbevelingen voor de gemeenten, het cluster en
de regio. Deze eindrapportages zijn gedeeld met de MOV-ers en gemeentesecretarissen.

1

Bestaand uit een vertegenwoordiger van BGC, de Coördinerend Functionaris, een Gemeentesecretaris en MOV-ers uit
andere clusters en medewerkers van de VRHM.

De nu voorliggende rapportage bevat de rode draden uit deze eindrapportages, de huidige stand van
zaken per cluster (situatie na de peerreview) en een aantal aanbevelingen.
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de clusters aan de gestelde prestaties voldoen,
met daarbij ruimte voor verbetering op diverse punten. De verbeterpunten die terugkomen in ieder
cluster en daarmee regio breed ‘de rode draden’ genoemd kunnen worden zijn: de tijdsdruk die
ervaren wordt bij MOV-ers met betrekking tot hun taak als adviseur crisisbeheersing en bij
gemeentelijke crisisfunctionarissen als het gaat om hun mogelijkheden en motivatie tot het volgen
van OTO activiteiten, de samenwerking tussen gemeenten binnen de clusters, het leren van
incidenten en van elkaar, het evalueren van inzetten en het bijhouden en het volgen van de
ontwikkeling van de vakbekwaamheid van een crisisfunctionaris.
De aanbevelingen uit de rapportage zijn inmiddels grotendeels opgepakt binnen de clusters en ook
omgezet naar voorgesteld beleid in het hoofdstuk Bevolkingszorg in het Regionaal Beleidsplan 20202023 van de VRHM en meer concreet in het jaarplan Bevolkingszorg voor 2020.

5. Kader
De prestatiemeting is uitgevoerd op basis van:
• Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden (vastgesteld in het AB in 2016)

6. Consequenties
Het doel van de aanbevelingen is om handvatten te bieden om de kwaliteitsverbetering op het gebied
van Bevolkingszorg door te zetten. De uitkomsten van de peerreviews zijn mede aanleiding om een
onderzoek naar Opleiden, Trainen en Oefenen te doen (loopt op dit moment, door een stagiair bij
BGC) en om een onderzoek te gaan verrichten naar hoe de efficiency (en effectiviteit) van de huidige
organisatie van Bevolkingszorg in de regio verbeterd kan worden. Onderwerp van onderzoek is de
omvang van de huidige crisisorganisatie (ca 1500 crisisfunctionarissen voor Bevolkingszorg in de
regio). Dit onderzoek zal in 2020 worden opgepakt.

7. Aandachtspunten / risico’s
•
•
•

•

De concrete invulling en bijbehorende sturing op de aanbevelingen zal terug moeten komen
in de jaarplannen Bevolkingszorg 2020-2023, zowel van de regio als van de clusters.
Monitoring van de wijze waarop aanbevelingen worden opgepakt zal in de cluster-overleggen
plaats moeten vinden als ook in de Regiegroep voor Gemeentesecretarissen.
De peerreview betreft een (beperkte) kwalitatieve meting en geeft geen volledig inzicht in en
houvast voor verbetering van Bevolkingszorg in de gemeenten. Een nieuw prestatiedashboard zal in 2020 worden opgezet met hierin (opnieuw) aandacht voor kwantitatieve
maatstaven. Daarnaast dient standaard na inzetten bij incidenten en crises de inzet van
Bevolkingszorg moeten worden geëvalueerd, hierbij kunnen de prestatie-eisen
Bevolkingszorg uit Bevolkingszorg op Orde 2.0 als maatstaf gebruikt worden.
Zowel de clusters als de regio, zijn afhankelijk van de bereidheid tot gezamenlijke inzet van
mensen en middelen door de betrokken gemeenten. Het verstevigen van deze
samenwerkingsbereidheid dient breed gedragen te worden en er dient gestuurd te worden op
een gezamenlijke inzet.

8. Implementatie en communicatie
Aanbevelingen zullen vertaald worden in de jaarplannen van de clusters en zullen gemonitord moeten
worden. De bijgevoegde rapportage is in concept reeds met de MOV-ers en Regiegroep-leden
gedeeld en door hen akkoord bevonden. Na bespreking in het DB zal de definitieve versie met hen
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gedeeld worden en zal gevraagd worden de aanbevelingen in het cluster-jaarplan te verwerken.

9. Bijlagen
1. Rapport ‘Een stevige basis, Prestatiemeting Bevolkingszorg Hollands Midden 2017-2019’
2. Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden

10. Historie besluitvorming
•

12 december 2019

Dagelijks Bestuur VRHM
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Een stevige basis
Prestatiemeting Bevolkingszorg Hollands Midden 2017-2019
De

Datum:
Auteurs:

26 november 2019
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing in samenwerking met de clusters Midden Holland,
Bevolkingszorg Regio Leiden, Duin & Bollen, Rijn & Veen.
Afgestemd met de Regiegroep van Gemeentesecretarissen en Medewerkers Openbare orde en
Veiligheid.
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3.2

1 Voorwoord
De afgelopen drie jaar is de organisatie van Bevolkingszorg onderwerp van gesprek geweest in de
peerreviews (prestatiemetingen) welke gehouden zijn in de vier clusters van gemeenten in onze
Veiligheidsregio. Alleen al ‘het er met elkaar over hebben’ heeft geleid tot een nieuwe impuls voor de
organisatie van Bevolkingszorg. Zo zijn de verbeterpunten die in de gesprekken naar voren kwamen
opgepakt en gaf de aandacht voor het onderwerp de MOV-ers de kans om extra tijd en capaciteit te
verkrijgen voor (het organiseren van) de crisisorganisatie in hun gemeente of cluster.
Het aantal grootschalige inzetten in onze veiligheidsregio is over het algemeen beperkt, zo ook
afgelopen jaren. Hoe houden we Bevolkingszorg desondanks actueel en op orde: hoe weten we dat
we kunnen presteren wanneer het van ons wordt verwacht? Het normenkader Bevolkingszorg dat we
vóór 2016 gebruikten heeft geholpen om daar waar het gaat om de voorbereiding op rampen en
crises binnen de gemeenten stappen te zetten en een professionele Bevolkingszorg-organisatie in te
richten. De prestatiemeting (peerreview) van de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het van elkaar
leren, het opnieuw onder de aandacht brengen van het onderwerp Bevolkingszorg en het versterken
van de clustersamenwerking.
De volgende stap wordt het ontwikkelen van een dashboard voor gemeenten, zodat zij kunnen zien
hoe de organisatie van Bevolkingszorg in de eigen gemeente er voor staat. Daarnaast zal er meer
nadruk gelegd worden op het evalueren van incidenten, ook als er geen GRIP is en er wel
Bevolkingszorg-taken zijn ingezet. Verder is er van veel van de aanbevelingen uit dit rapport reeds
werk gemaakt. Er is een onderzoek gestart naar het meer efficiënt en effectief organiseren van
Opleiden Trainen en Oefenen (OTO), er is een aanvang gemaakt met het inrichten van een regionale
kennisbank door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en er vindt een verkenning plaats naar
een meer gebruiksvriendelijke manier van het registeren van OTO-activiteiten. Deze maatregelen zijn
opgenomen in het Regionaal Beleidsplan, hoofdstuk Bevolkingszorg en in het jaarplan
Bevolkingszorg 2020.
Hiermee stimuleren we dat we blijven leren en waar nodig investeren in het op orde houden van de
organisatie van Bevolkingszorg in onze Veiligheidsregio. Ondertussen volgen we de landelijke
ontwikkelingen, waar tevens wordt gesproken over een nieuw prestatiekader voor Bevolkingszorg en
waar afgelopen jaar is gewerkt aan het versterken van de crisiscommunicatie als onderdeel van
Bevolkingszorg.
Dian Aarts
Coördinerend functionaris
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Het gebruik en borgen van lokale
kennis en kunde staat hoog in het
vaandel. Het lokale netwerk is
sterk.

Een ervaren pool van
crisisfunctionarissen die met
consequente en uitgebreide
inzetrapportages bijdraagt aan het
leren en evalueren van de hele
regio

Duin & Bollen

BRL

Een intergemeentelijk
samenwerkingsverband dat
professioneel en projectmatig is
aangepakt en waar continu aan
verbetering wordt gewerkt.

Rijn & Veenstreek

Midden Holland

Een hecht cluster waarbij
betrokkenheid en enthousiasme
voor het vakgebied een belangrijke
succesfactor is voor de
doorgevoerde samenwerking.
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2 Inleiding
Bevolkingszorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft sinds 2010 een flinke
professionaliseringsslag gemaakt, een ontwikkeling om trots op te zijn. Eén van de aanjagers van
deze professionalisering was het normenkader met bijbehorende scan van gemeentelijke processen
gericht op de input-kant, ofwel gericht op de voorbereiding. In 2016 is vastgesteld dat er voldoende
aandacht was besteed aan deze input-kant en dat gemeenten over de volle breedte een slag hadden
gemaakt. Toen is de keuze gemaakt om meer naar output-gerichte prestatie-eisen te kijken, zoals
deze zijn opgenomen in het rapport: Bevolkingszorg op Orde 2.0. In dit rapport wordt een realistische
en hedendaagse visie op Bevolkingszorg gepresenteerd. De prestaties uit dit rapport zijn gebruikt als
nieuw normenkader, het prestatiekader, en gaven invulling aan een nieuwe stip op de horizon voor
Bevolkingszorg in onze veiligheidsregio.
De prestaties zijn opgenomen in een Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden (2016). Het
kader bevat outputgerichte prestaties waarbij er op een kwalitatieve manier gemeten wordt. Met deze
meting proberen wij antwoord te geven op de vraag ‘Wat is het effect van onze inspanning en wat
kunnen wij daarvan leren?”. Door middel van collegiale toetsing, ook ‘peerreviews’ genoemd, wordt in
deze prestatiemeting de focus gelegd op de resultaten van de voorbereiding.
“Bevolkingszorg Hollands Midden” is een intensieve samenwerkingen tussen de Coördinerend
Functionaris, het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, de Medewerkers Openbare Orde en
Veiligheid bij de 18 gemeenten (MOV-ers) en de Gemeentesecretarissen. De 18 gemeenten werken
samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, in de praktijk ‘clusters” genoemd (fig.2). De
prestatiemeting is per cluster uitgevoerd, dus sub-regionaal.
Midden Holland
Gouda
Waddinxveen
Bodegraven-Reeuwijk
Zuidplas
Krimpenerwaard

Rijn & Veen
Kaag & Braassem
Alphen a/d Rijn
Nieuwkoop

Regio Leiden (BRL)
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest

Duin & Bollen
Noordwijk
Katwijk
Hillegom (HLT Samen)

Voorschoten
Zoeterwoude

Lisse (HLT Samen
Teylingen (HLT Samen)
(figuur 2: clusterverdeling)

Om de collegiale toetsing vorm te geven is er voor iedere prestatiemeting een reviewteam opgezet
bestaand uit één of meerdere vertegenwoordigers van het BGC met name voor de regievoering van
het project, de Coördinerend Functionaris, een gemeentesecretaris en medewerkers openbare orde
en veiligheid uit de andere clusters. Op deze manier kreeg het reviewteam steeds een andere
samenstelling en werd het ‘van elkaar leren’ optimaal gestimuleerd. Het reviewteam nam interviews
af met de betrokken MOV-er individueel, maar ook in een groepsgesprek. Daaropvolgend werden er
ook gesprekken gevoerd met gemeentesecretarissen en burgemeesters om ook hun zienswijze mee
te nemen. Door het BGC is in samenwerking met de reviewteams een eindrapportage opgesteld per
cluster met aanbevelingen voor de gemeenten, het cluster en de regio. Deze eindrapportages zijn
gedeeld met de medewerkers openbare orde en veiligheid en met de gemeentesecretarissen.
De prestatiemeting bij de vier clusters heeft plaatsgevonden tussen 2017 en 2019: BRL (pilot 2017),
Rijn & Veen (2018), Midden Holland (2018) en Duin & Bollen (2019). De eindrapportages van deze
vier clusters geven het beeld dat er in het algemeen ruim wordt voldaan aan de prestaties uit het
prestatiekader (tabel 1). Van ondermaatse prestatie van de clusters is geen sprake, wel is er ruimte
voor doorontwikkeling en verbetering.
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Deze kwaliteitsslag mogelijk maken is ook één van de doelstellingen van het prestatiekader. Er zijn
met name aandachtspunten op het gebied van continuïteit en een verdieping in de kwaliteit van de
gemeentelijke crisisorganisatie. Relevante thema’s die reeds zijn verwerkt in het nieuwe Regionaal
Beleidsplan 2020-2023, waarvan wij in deze rapportage de oorsprong zullen weergeven. Door de
ruime tijdspanne tussen de prestatiemetingen hebben wij de clusters gevraagd een huidige stand van
zaken te geven op de aanbevelingen uit de eindrapportage van hun cluster. Zo bieden wij ook inzicht
in de manier waarop de aanbevelingen al dan niet zijn opgepakt door de clusters.
Tabel 1. Het prestatiekader uit “Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden” (zie bijlage).
1

De functionarissen binnen de crisisorganisatie zijn bereikbaar en beschikbaar om binnen wettelijk gestelde
opkomsttijden in de juiste bezetting operationeel te zijn.

2

De kwaliteit van de crisisfunctionarissen is op orde en wordt continu versterkt.

3

Informatievoorziening is op orde: informatie wordt gedeeld tussen en binnen teams en informatiebronnen kunnen
(snel) ontsloten worden.

4

De continuïteit van de (crisis)organisatie is geborgd.

5

Bevolkingszorg/de gemeenten leren van incidenten en evaluaties.

6

De visie ‘bevolkingszorg op orde 2.0’ krijgt concreet gestalte in (reguliere) risicocommunicatie campagnes
(prestatie-eis crisiscommunicatie 1)

7

Crisisfunctionarissen zijn bekend met de visie op bevolkingszorg en de inhoudelijke prestate-eisen en weten deze
visie te vertalen in het handelen (verschillende prestatie-eisen). a. Stimuleren en eventueel faciliteren van
zelfredzaamheid

8

Crisisfunctionarissen zijn bekend met het benodigde netwerk om uitvoering te geven aan hun taak (oa. prestatieeisen opvangen en verzorgen 3-5).

Foto; Operationele Trainingsweek 2019
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3 De rode draden
In de afgelopen jaren zijn de clusters intensiever met elkaar gaan samen werken. Zowel in de koude
fase als in het opzetten van een intergemeentelijke crisisorganisatie, waar crisisfunctionarissen van
de ene gemeente in de warme fase bij de andere gemeente in hetzelfde cluster werkzaam kunnen
zijn. De clusters Midden Holland en Rijn & Veen hebben hierin flinke stappen gemaakt naar een
hechte samenwerking. Ook het cluster BRL heeft in het afgelopen jaar meer structuur aangebracht in
de samenwerking. Het cluster Duin & Bollen werkt minder intensief samen. Gemeenten Katwijk en
Noordwijk hebben eigen gemeentelijke crisisorganisaties, gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
werken ook in crisis samen in de reguliere ambtelijke werkorganisatie HLT Samen.
In dit hoofdstuk zullen wij de rode draden uit de eindrapportages van de peerreview gezamenlijk en
per cluster weergeven. Hierbij zal met name worden ingegaan op de thema’s waar ruimte is voor
verbetering. In hoofdstuk 4 zullen de uitkomsten per cluster en de huidige stand van zaken van de
Bevolkingszorg-organisatie in dat cluster worden weergegeven.

3.1 Crisisbeheersing in de koude fase
In de gesprekken met MOV-ers kwam regelmatig terug dat tijdsdruk een punt van aandacht is. Bij
veel MOV-ers heerst het gevoel dat ze steeds minder tijd kunnen of mogen besteden aan
crisisbeheersing, zowel regionaal als in clusterverband. Er komen andere taken binnen het
veiligheidsdomein bij, die vaak prioriteit krijgen boven de crisisbeheersing.
Uit gesprekken blijkt dat dit niet het algemene beeld is van bestuurders en gemeentesecretarissen. Zij
gaven aan niet op de hoogte te zijn van de tijdsdruk die wordt ervaren en niet het beeld te hebben dat
er te weinig tijd zou zijn voor het organiseren van de crisisbeheersing.
Het tijdsaspect lijkt ook een rol te spelen bij de deelname van crisisfunctionarissen bij lokale en
regionale OTO-activiteiten. Crisisfunctionarissen hebben niet altijd het idee dat zij tijd mogen en/of
kunnen vrijmaken om bij OTO-activiteiten (meestal niet of weinig gerelateerd aan hun dagelijkse
functie) aanwezig te zijn. OTO-activiteiten zijn een lage prioriteit bij de functionarissen. Hier speelt
ook het aspect motivatie: crisisbeheersing is een nevenfunctie.
In de koude fase zien we de afgelopen jaren een toename in de samenwerking binnen de clusters.
De mate waarin de clusters een effectief samenwerkingsverband zijn is verschillend en afhankelijk
van enthousiasme, tijd (capaciteit), samenwerkingsvermogen en het stellen van gezamenlijke doelen.
Deze samenwerking in goede banen leiden vergt veel van de MOV-ers, zeker als er frictie ontstaat,
doordat één of meerdere gemeenten niet (voldoende) meedoen of wanneer verwachtingen niet goed
worden besproken. Op dit punt kan er veel geleerd worden tussen de clusters. Eén van de
aanbevelingen is om deze samenwerkingsverbanden te versterken. De clusters zullen er baat bij
hebben een gezamenlijke missie te formulieren en eigen jaar- en werkplannen te maken.

Aanbevelingen voor het versterken van crisisbeheersing in de koude fase
•

Het formuleren van een eigen jaarplan aansluitend op het regionale jaarplan
Bevolkingszorg door de clusters inclusief tussentijdse monitoring binnen het cluster en in
de Regiegroep van gemeentesecretarissen.
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•

•

•

•

•

•
•

Het door gemeentesecretarissen (blijven) bevorderen van een organisatiecultuur waar de
voorbereiding op rampen en crises een vanzelfsprekende plek kent in de organisatie. Dit
uit zich onder meer in het opnemen van piketrollen in reguliere functiebeschrijvingen
(vacatureteksten).
Het door gemeentesecretarissen bewaken (eventueel samen met teamleiders
(veiligheid)) dat adviseurs crisisbeheersing genoeg ruimte en tijd krijgen om hun taak
goed uit te voeren onder andere regionale en cluster bijdragen worden hierbij
gestimuleerd en voor regionale taken naar rato per cluster ingevuld.
Het actief stimuleren van en toezien op deelname aan OTO-activiteiten door
gemeentesecretarissen en adviseurs crisisbeheersing, daar waar het gaat om de eigen
crisisfunctionarissen.
Het door BGC (blijven) aanbieden van een aantrekkelijk en op de behoefte van
gemeenten afgestemd OTO-aanbod, waarmee de vakbekwaamheid van
crisisfunctionarissen op peil kan worden gehouden.
Het doen van onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de huidige crisisorganisatie
voor Bevolkingszorg (een opdracht hiertoe is al gegeven in de Regiegroep van
Gemeentesecretarissen).
Het actief delen van ‘best practices’ tussen clusters om van elkaar te leren en meer
eenduidigheid in werkwijzen te stimuleren.
Gemeentesecretarissen worden aangesproken in hun rol als eindverantwoordelijke van
de organisatie van Bevolkingszorg in hun gemeente en leggen hierover desgevraagd
verantwoording af aan hun burgemeester en via de Regiegroep aan het Algemeen
Bestuur.

3.2 Vakbekwaamheid van de crisisfunctionaris
Het bijhouden van de vakbekwaamheid van de crisisfunctionaris is een uitdaging: een uiting daarvan
is het registreren van de gevolgde OTO activiteiten. Deze registratie is een groot knelpunt. Veel
MOV-ers zien dit probleem, maar vinden tegelijkertijd ook dat de vakbekwaamheid van een
crisisfunctionaris in essentie zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is. Echter opvolging en
kwaliteitsontwikkeling is moeilijk als de data niet beschikbaar is en niet adequaat wordt bijgehouden.
Ook is het moeilijker voor bestuurders om de ontwikkelingen op dit terrein te volgen. Deels is deze
problematiek regionaal. Alle clusters zijn in afwachting van een regionaal te ontwikkelen
registratiesysteem en daardoor zijn ze genoodzaakt te werken met een (tijdelijke) niet
gebruiksvriendelijke noodoplossing. Onder de bestuurders en gemeentesecretarissen zijn
verschillende behoeften met betrekking tot de meetbaarheid van de resultaten. Sommige geven aan
meer behoefte te hebben aan informatie en directe sturing, anderen beleggen dit nadrukkelijk bij het
cluster en/of de MOV-er zelf. Gezamenlijk moet er een richting worden gekozen, ofwel de registratie
van opleidingen ligt bij de crisisfunctionaris zelf, bij de gemeente, bij het cluster of bij de regio. We
hebben op dit moment geen overzicht van de gevolgde OTO-activiteiten per functionaris, met
uitzondering van het cluster Rijn & Veen, waar dit nauwgezet door de MOV-ers wordt bijgehouden.
Er wordt voor OTO veelal gebruik gemaakt van het regionale aanbod. Hiernaast worden door
gemeenten ook nog eigen opleidings-en oefen-activiteiten georganiseerd. Hierbij is het vraagstuk
grootschalig oefenen versus gericht en kleinschalig oefenen een thema waar de gemeenten
verschillend over denken. Het door het BGC met MOV-ers zelf organiseren en geven van opleidingen
en oefeningen wordt door veel gemeentesecretarissen van meerwaarde gezien. De kennis is in huis,
financieel gezien kan het voordeliger zijn en er is meer regie op hetgeen de crisisfunctionaris leert.
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De aanbeveling is, en het BGC is hiermee in opdracht van de Regiegroep van
gemeentesecretarissen gestart, om te onderzoeken in hoeverre en op welke manier OTO activiteiten
het best kunnen worden ingekocht of juist in eigen regie kunnen worden opgezet. Met dit advies in
handen kunnen de gemeenten beslissen welke richting gekozen wordt, om zo de kwaliteit van het
OTO aanbod voor de gemeentelijke crisisfunctionaris in de regio te borgen en te verbeteren.
Aanbevelingen aangaande het vergroten van de vakbekwaamheid van de crisisfunctionaris
•
•

•
•

Het ontwikkelen van een visie op vakbekwaamheid door de VRHM als leidraad voor
OTO.
Het geven van eigen verantwoordelijkheid aan crisisfunctionarissen in het bijhouden van
de door hen gevolgde opleidingen/trainingen en oefeningen en het vaststellen van een
minimaal aantal te volgen OTO-activiteiten per crisisfunctionaris per jaar.
Het op toegankelijke en gebruiksvriendelijke wijze organiseren van het volgen en
bijhouden van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen.
Het bevorderen van een goede aansluiting van OTO activiteiten bij de reguliere functie en
ontwikkel doelstellingen van de werknemer. Relevant voor het BGC en de VRHM is om te
zorgen dat OTO-activiteiten zoveel mogelijk aansluiten bij (competenties die nodig zijn
voor) het dagelijks werk en dat het geleerde breder toepasbaar is.

3.3 Leren en evalueren
Er wordt nog onvoldoende gehaald uit het leren en evalueren van incidenten. Een groot gedeelte van
de officieren van dienst Bevolkingszorg vult een inzetrapportage in, maar het vervolg hierop
ontbreekt. Ook wordt de OvD-BZ gealarmeerd en ingezet zonder opschaling (in een GRIP 0
/motorkapoverleg), het evalueren van deze inzetten ontbreekt.
Het maken van overzichtelijke factsheets met leermomenten is gewenst en het delen hiervan wordt
gezien als grote meerwaarde. Ook oefeningen kunnen beter geëvalueerd worden om er zoveel
mogelijk lessen uit te trekken en praktische invulling te kunnen geven aan de planvorming. De output
kan weer gebruikt worden bij de doorontwikkeling en voor eventuele vervolgoefeningen.
Aanbevelingen aangaande leren en evalueren van incidenten/crisis
•
•

•
•
•

Het opzetten van een regionale kennisbank door BGC waardoor kennis en ervaring
beschikbaar kan worden gesteld voor alle gemeenten binnen de VRHM.
Het standaard delen van inzet rapportages door de OvD-BZ. Dit geldt ook voor een inzet
zonder GRIP. De clusters zouden hierin een sterke rol kunnen pakken door de eigen
OVD’s en elkaar hier over aan te spreken.
Het standaard evalueren van een inzet aan de hand van de prestatie-eisen uit
Bevolkingszorg op Orde.
Het leren van elkaar een vast agendapunt maken op MOV-bijeenkomsten.
Het actief vertalen van lessen uit incidenten/crises in planvorming.
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4 Uitkomsten en de huidige Stand van Zaken
In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de uitkomsten van de prestatiemeting per
cluster. Daarnaast zal per cluster een beschrijving worden gegeven van de huidige stand van zaken
als het gaat om de organisatie van Bevolkingszorg als reactie op de uitkomsten van de
prestatiemeting voor het eigen cluster.

4.1 Duin en Bollen

De prestatiemeting Duin & Bollen is uitgevoerd in het
voorjaar van 2019 (rapportage gereed in oktober
2019).
Door de fusie van de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout per 1 januari 2019 was er tijdens de
prestatiemeting sprake van een cluster in
verandering. Door personele wisselingen en
vacatures lag het beheer van de crisisorganisatie
Noordwijk tijdelijk stil. Katwijk heeft een volledig
zelfstandig ingerichte crisisorganisatie. Hillegom,
Lisse en Teylingen werken samen in de
werkorganisatie HLT Samen.

De fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout heeft geleid tot het vertrek van MOV’ers, hierdoor is
Noordwijk maar in zeer beperkte mate meegenomen in deze prestatiemeting.
Het cluster Duin en Bollen kenmerkt zich door een hoge mate van individuele organisatie, waarbij de
gemeentelijke crisisstructuur van HLT Samen en Katwijk ten tijde van de meting goed op orde was.
Lokale kennis en netwerken zijn erg sterk in dit cluster. Paraatheid en alarmering is op orde, evenals
de informatievoorziening. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het regionale OTO-aanbod,
er ligt een behoefte aan meer oefeningen met een lokale inslag en er zijn mogelijkheden om meer
onderling samen te werken. Continuïteit is geborgd op gebied van middelen en personeel, en er
wordt nog gewerkt aan betrouwbare uitwijkmogelijkheden. Op het gebied van leren en evalueren
liggen mogelijkheden tot verdere professionalisering. Er is een discrepantie tussen de prestatie-eis
communicatie en het uitdragen van de visie BZOO in lokale crisiscommunicatie. Crisisfunctionarissen
zijn zich wel bewust van het belang van zelfredzaamheid als uitgangspunt van de visie BZOO.

4.1.1 Stand van Zaken (auteur: BGC)
De prestatiemeting van Duin en Bollen is het meest recent uitgevoerd en geeft voor een belangrijk
deel het beeld van heden. In Noordwijk is een aanvang gemaakt met het opnieuw inrichten van de
crisisorganisatie en het opleiden en trainen van crisisfunctionarissen. Dit is gedegen opgepakt en
hierin wordt de gemeente ondersteund vanuit het cluster.
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De eindrapportage en aanbevelingen zijn inmiddels in het clusteroverleg besproken en er wordt
serieus gekeken naar de mogelijkheden om de aanbevelingen te implementeren. Ook een
intensievere samenwerking tussen de gemeenten is reeds opgepakt.

4.2 Midden Holland
In het cluster Midden Holland is in het najaar van
2018 de prestatiemeting uitgevoerd.
Het cluster Midden Holland kent een intensieve
samenwerking. Het cluster kenmerkt zich door
gedreven en enthousiaste adviseurs, waardoor de
samenwerking intensief en geëngageerd is.
Het cluster kenmerkt zich door hecht samenwerken
en een hoge betrokkenheid bij de crisisorganisatie. In
de koude fase wordt bij de MOV’ers echter veel
tijdsdruk ervaren. Het bijhouden van de gevolgde
OTO-activiteiten is een knelpunt. Het OOV-alert wordt
regelmatig getest en ervaring leert dat ten tijde van
crisis de functionarissen paraat staan. Het volgen en
registreren van OTO-activiteiten verloopt moeizaam
en er is een sterke behoefte aan realistische
(bestuurlijke) oefeningen. In de warme fase verloopt
het delen van informatie goed, in de koude fase liggen er nog verbeterpunten bij het borgen van de
kennis . De continuïteit van de crisisorganisatie is geborgd. Leren en evalueren is (nog) niet op orde,
terwijl hier wel een sterke behoefte aan is. Men zou graag via de Veiligheidsregio meer inzicht
verkrijgen in het beter communiceren van de visie Bevolkingszorg op Orde, de visie is wel
gemeengoed binnen de crisisorganisatie. Er zijn mogelijkheden tot het verder professionelen van
netwerken, zoals het gezamenlijk met partners oefenen en het maken van onderlinge afspraken in de
koude fase.

4.2.1 Stand van Zaken (auteur: cluster Midden Holland)
Tijd
De voor rampenbestrijding en crisisbeheersing beschikbare tijd is nog steeds een aandachtspunt.
Dit komt mede door de veelheid aan onderwerpen op het gebied van handhaving en sociale
veiligheid waar functionarissen binnen OOV zich dagelijks mee bezighouden.
Het gevoel van "geregeerd worden door de waan dag" speelt een prominente rol bij betrokken
functionarissen. Echter, dankzij de goede samenwerking in ons cluster worden taken zoals OOValert, organiseren van OTO activiteiten, door en voor elkaar uitgevoerd. Deelname aan regionale
werkgroepen, wat onmisbaar is voor de regionale samenwerking, wordt vaak door dezelfde
functionarissen gedaan. Meer inzet van alle gemeenten, zoals ook voorheen afgesproken bij de
oprichting van het BGC, zou bijdragen aan een evenredige taakdruk. Ons voornemen is om per
proces een accounthouder aan te wijzen binnen ons cluster, die voor dit proces de noodzakelijke
werkzaamheden verricht. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat er efficiënter en effectiever gewerkt
gaat worden. Daarnaast wordt de betrokkenheid van alle gemeenten in het cluster bevorderd.
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Bevordering vakbekwaamheid
Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers binnen onze crisisorganisatie.
Hiervoor worden opleidingen en trainingen aangeboden. Het registreren van deelname aan deze
opleidingen/trainingen behoeft verbetering.
Ons voornemen is dan ook om meer structuur aan te brengen in de registratie van de
vakbekwaamheid van deze medewerkers/crisisfunctionarissen.
Verder constateren wij dat de aangeboden table-tops oefeningen goed worden bezocht en
gewaardeerd. Op deze opleidingsvorm zullen wij verder voortborduren. Dit zullen wij doen door het
als onderdeel van een OTO activiteit (van aanmelden tot registratie) op te nemen.
Borgen kennis en kunde
Ons cluster beschikt over een centrale website waarop informatie voor alle processen gedeeld wordt.
Lokale kennis en ervaringen worden veelal onderling mondeling gedeeld. Ons streven is deze
kennis/ervaringen ook vast te leggen in wiki’s en de (cluster)proceskaarten. Daarnaast zal bij
wisseling van de wacht er meer aandacht zijn voor 'overdracht en inwerking'.

4.3 Rijn & Veen
De prestatiemeting in het cluster Rijn & Veen
is uitgevoerd in het voorjaar van 2018. Rijn en
Veen is kleinste cluster in de regio.
Het cluster kenmerkt zich door de grote
aandacht voor leren en evalueren, middels
ervaren crisisfunctionarissen die met
uitgebreide inzetrapportages hun ervaringen
delen met de gehele regio. Ten tijde van de
prestatiemeting is de samenwerking tussen de
drie gemeenten onevenredig verdeeld, waarbij
Nieuwkoop en Alphen a/d Rijn compenseren
voor Kaag en Braassem. Het is soms lastig
om crisisfuncties te vullen en ook blijkt het een
uitdaging om medewerkers te motiveren voor OTO-activiteiten. Naast het regionale aanbod worden
er ook nog zelf activiteiten georganiseerd naar behoefte van de eigen gemeente. Het thema BZOO is
goed bekend en leeft binnen het cluster, ook in de crisiscommunicatie. Er worden regelmatig OOValert testen en opkomstoefeningen uitgevoerd en ook de informatievoorziening is op orde. Ten tijde
van incidenten lukt het niet altijd de reguliere organisatie te borgen. Er zijn mogelijkheden om het
crisisnetwerk van crisisfunctionarissen verder uit te breiden.
4.3.1 Stand van Zaken (auteur: cluster Rijn & Veenstreek)
Samenwerking
De samenwerking binnen dit cluster werd als minder ervaren. De oorzaak van de verminderde
samenwerking was gelegen bij de gemeente Kaag en Braassem. Deze gemeente heeft inmiddels
stappen gezet (er is een nieuwe MOV-er aangesteld), die ertoe hebben geleid dat gewerkt kan
worden aan herstel van het vertrouwen en er een frisse start in de samenwerking kan worden
gemaakt.
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Enthousiasme en motivatie
Door met de mensen uit de crisisorganisaties in gesprek te gaan en blijven kun je goed hun
behoeften peilen om hun rol in de crisisorganisatie goed te kunnen vervullen.
Hierdoor blijft men enthousiast. We blijven dit doen.
OTO
Er wordt actief aan de voorkant aan gewerkt om mensen enthousiast te maken voor hun rol in de
crisisbeheersing. Dit leidt tot goed opgeleide crisisorganisaties in de Rijn en Veenstreek. Dit niveau
willen we handhaven. Ook wordt de opleidingsbehoefte van het proces meegenomen in het lesplan
van oefeningen.
Regierol BGC
Het cluster probeert zoveel mogelijk invulling te geven aan alle werkgroepen die er zijn. Het
afgelopen jaar heeft dat vanwege het kleine cluster en de problemen in de samenwerking een extra
inspanning gevergd van Alphen en Nieuwkoop. De verwachting is dat dit vanaf 1 november weer wat
makkelijker in te vullen zal zijn.
BZOO 2.0
BZOO 2.0 zal altijd een rode draad zijn in alle OTO activiteiten. Maar er wordt niet heel specifiek op
gehandeld.
Delen van ervaringen
Het delen van ervaringen (inzetrapportages) wordt vooral gedaan tussen de OVD-BZen.
Voor de rest van de crisisorganisatie moet dit nog bekeken gaan worden hoe we dit willen gaan doen.

4.4 Bevolkingszorg Regio Leiden
De prestatiemeting in het cluster
Bevolkingszorg Regio Leiden is uitgevoerd als
pilot in 2017.
Ten tijde van de prestatiemeting is sprake van
een stagnerende samenwerking tussen de
gemeenten in het cluster, ondanks de
aanwezigheid van een gezamenlijk plan. Er is
een aanjager en meer aandacht op bestuurlijk
niveau vereist. De visie op BZOO is
overgenomen en er wordt hard gewerkt om
deze bekend te krijgen in de organisatie, maar
veel crisisfunctionarissen vinden het nog
steeds moeilijk om ‘oude’ zekerheden los te
laten. De kwaliteit van crisisfunctionarissen
lijkt in orde, maar OTO staat onder druk door
afnemende aandacht voor crisisbeheersing.
Bij alarmering tijdens crisissituaties zijn de
crisisfunctionarissen bereikbaar en
beschikbaar, maar de regelmaat van OOV
alert testen kan verbeterd worden.
De informatievoorziening binnen de gemeenten is op orde, maar het ontbreekt aan een
intergemeentelijke tool om informatie te delen.
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Ook voor continuïteit geldt dat deze binnen de gemeenten geborgd is, maar dat dit intergemeentelijk
nog niet goed op orde is. Er liggen nog veel mogelijkheden om het leren en evalueren te verbeteren.
Er is in het cluster een sterke focus op interne netwerken.
4.4.1 Stand van zaken (auteur: cluster BRL)
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het tot stand brengen van de crisisorganisatie Bevolkingszorg
Regio Leiden (BRL). Er is op verschillende onderdelen uniformiteit aangebracht, denk hierbij aan de
piketgroepen, de rechtspositie, opleiding en training, alarmering, poolvorming, planvorming etc..
In de zomer 2018 is een projectleider aangewezen en met behulp van een ondersteuner zijn de
laatste puntjes op de i gezet. Er is een jaarplan 2019 gemaakt met ontwikkelpunten en waar ook de
OTO in is beschreven. De onderlinge rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen vijf
gemeenten zowel in de koude als in de warme fase zijn vastgelegd, het financiële proces is
inzichtelijk gemaakt etc..
Eén van de ontwikkelpunten van BRL was om vooral in de koude fase de medewerkers van de
crisisorganisatie ook actief te laten zijn en ervoor te zorgen dat ze zich betrokken voelen bij de
crisisorganisatie. Daar is veel in geïnvesteerd door o.a. het werken met intergemeentelijke
accounthouders die regelmatig met ze om tafel te zitten en het gesprek aan te gaan om te peilen of er
aan de behoefte voldaan wordt en wat er nog nodig is. Ook de uitwisselbaarheid van de systemen
komt in deze gesprekken aan bod en er is in de afgelopen periode veel werk verzet om daar goede
afspraken over te maken en deze in werkprocessen vast te leggen. En er is in de afgelopen periode
ook veel geoefend en getraind.
Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met de bestuurlijk en ambtelijk en opdrachtgever en er wordt
elk half jaar gerapporteerd aan alle BRL- burgemeesters en gemeentesecretarissen. Wat ons betreft
zijn nagenoeg alle aanbevelingen uit de Prestatiemeting BRL opgepakt.
Aandachtspunt is dat sommige gemeenten moeite lijken te hebben om de benodigde capaciteit te
leveren.
4.4.2 Toekomst
Er wordt op dit moment al een aantal ontwikkelingen in gang gezet voor wat betreft de crisisstructuur.
Een uitdaging die nog voor ligt is de overdracht van de visie op Bevolkingszorg (BZOO), deze zal
meer vorm moeten gaan krijgen.

26 november 2019
Prestatiemeting Bevolkingszorg Hollands Midden 2017-2019

Pagina 13

5 De toekomst
De aanbevelingen uit deze rapportage zijn op verschillende manieren actief opgepakt. Zowel
gemeenten, clusters als de regio hebben een cultuur ontwikkeld waarin ‘continu verbetering’ een
onderdeel is van het fundament. Een belangrijk aspect hiervan is de integratie van de aanbevelingen
in de toekomstontwikkelingen door verwerking hiervan in het hoofdstuk Bevolkingszorg in het
Regionaal Beleidsplan 2020-2023 van de VRHM. Hiernaast blijft het van belang om het onderwerp
Bevolkingszorg aandacht te blijven geven en is op lokaal, interregionaal en regionaal niveau extra
inzet en capaciteit nodig de komende jaren nodig om de doorontwikkeling voort te zetten. Hieronder
alvast een greep uit de verschillende initiatieven die de laatste tijd in gang zijn gezet:
•
•

•

•
•
•
•
•

Gemeenten zijn actief op zoek naar een versterking van de samenwerking en dragen actief
bij aan de doorontwikkeling van de clusters.
In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 heeft de versterking van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (clusters) de specifieke aandacht en in het jaarplan bevolkingszorg
zijn hier concrete actiepunten aan gekoppeld, zoals het opstellen van een jaarplan e.d..
Het BGC zal in 2020 in opdracht van de regiegroep van gemeentesecretarissen onderzoek
doen naar een meer efficiënte (en effectieve) gemeentelijke crisisorganisatie, waarbij ook de
huidige omvang van deze organisatie onderwerp van onderzoek is.
Het BGC werkt aan het ontwikkelen van een dashboard waarop gemeenten door middel van
management rapportages beter inzicht krijgen in de (organisatie van) de Bevolkingszorg.
De Veiligheidsregio ontwikkelt in samenwerking met Bevolkingszorg een nieuwe visie op
vakbekwaamheid en OTO.
Het BGC zet druk achter het verkrijgen van een gebruiksvriendelijk en doelmatig
registratiesysteem voor het bijhouden van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen.
Onderwerpen als continuïteit en leren/evalueren zijn opgenomen in het Regionaal
Beleidsplan 2020-2023 en/of in het jaarplan 2020 Bevolkingszorg.
Het BGC is bezig met het realiseren van een kennisbank, waar gemeentelijke
crisisfunctionarissen (en clusters) makkelijker kennis, expertise, evaluaties en planvorming
kunnen delen en zich eigen kunnen maken.
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A.2.1 bijlage

Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden
1. Introductie
Bevolkingszorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft sinds 2010 een flinke
professionaliseringsslag gemaakt. Eén van de aanjagers van deze professionalisering is het
normenkader met bijbehorende scan gemeentelijke processen geweest. Dit normenkader was vooral
inputgericht en heeft geleid tot een forse verbeterslag in de voorbereiding.
Na ruim vier jaar is merkbaar dat de gemeenten over de volle breedte een slag hebben gemaakt. Dit
verandert echter ook de status van het normenkader. Immers de input-kant is nu wel grotendeels op
orde, maar hoe nu verder? Wat zegt dit over de kwaliteit? Vanuit welke visie zijn deze normen
opgesteld en wat is de relatie tussen de input en de output?
Landelijk is de visie op Bevolkingszorg recent vastgelegd in het rapport: Bevolkingszorg op Orde 2.0 –
Eigentijdse Bevolkingszorg, volgens afspraak. In dit rapport wordt een realistische en hedendaagse
visie neergelegd met daaraan gekoppeld enkele prestatie-eisen (kwaliteitsnormen). Deze prestatieeisen zijn output-gericht.
Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot een herziening van het normenkader. Het is goed om
vast te stellen wat er bereikt is en dit te markeren als mijlpaal. Tegelijkertijd is ook de roep ontstaan
om een nieuwe ‘stip op de horizon’. Onderliggend prestatiekader geeft invulling aan deze nieuwe stip
op de horizon.

2. Uitgangspunten
Voor onderliggend prestatiekader is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het prestatiekader:
 is gebaseerd op de visie Bevolkingszorg op Orde 2.0 en de daaraan gekoppelde prestatieeisen. Een samenvatting hiervan is opgenomen in paragraaf 3 en bijlage 1;
 bevat een duidelijke link tussen input en output. Alleen inputnormen worden opgenomen
waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat ze de output positief beïnvloeden.
 beschrijft de prestaties van de (samenwerkende) gemeenten, zonder de vrijheid om daar op
eigen wijze invullingen aan te geven, te beperken
 beschrijft de visie op meten waarbij aandacht is voor kwantitatieve én kwalitatieve meting.
 creëert een basis om te meten met als doel inzicht te geven in de kwaliteit van
Bevolkingszorg. Kwaliteit wordt zichtbaar gemaakt door niet alleen te kijken naar input, maar
ook naar de resultaten.
 verwijst voor wat betreft een groot aantal concrete normeringen naar achterliggende
documenten als: de Wet veiligheidsregio’s (inclusief het besluit), het Regionaal Crisisplan,
(landelijke) functieprofielen, regionale beleidsstukken en (landelijke) referentiekaders. Deze
normeringen zijn niet (nogmaals) in dit prestatiekader opgenomen.

3. Samenvatting visie
Bevolkingszorg Hollands Midden werkt vanuit de visie:

Bevolkingszorg Hollands Midden richt zich op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de
maatschappij en verleent actieve zorg aan mensen die dat nodig hebben.

Deze visie is gebaseerd op onderstaande visie-elementen.
De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden:
1. rekenen er op dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een
crisis neemt.
Betekenis:
 De gemeente communiceert regelmatig met de samenleving wat de grenzen van de door de
overheid te leveren zorgverlening(s-capaciteit) is.
 De gemeente geeft aan wat zij daarbij van de samenleving tijdens een crisis verwacht.
1
Agendapunt A.2.1 bijlage AB VRHM 31 maart 2016



De gemeente geeft tijdens een crisis relevante informatie over (de effecten van) de crisis, zodat
de samenleving in staat wordt gesteld haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

2. stemmen haar bevolkingszorg af op de zelfredzaamheid van de samenleving.
Betekenis:
 De gemeente stimuleert en faciliteert waar nodig tijdens en na een crisis de zelfredzaamheid van
de samenleving zonder de verantwoordelijkheid voor het handelen over te nemen.
 De gemeente richt zich tijdens en na een crisis vooral op de zorg aan verminderd zelfredzamen.
3. maken gebruik van de spontane hulp uit de samenleving.
Betekenis:
 De gemeente laat burgers helpen zeker zolang de hulpdiensten nog niet volledig zijn
opgeschaald.
 De gemeente accepteert specialistisch hulpaanbod van burgers.
 De gemeente stimuleert (indien nodig) hulp uit de samenleving (‘noaberschap’).
4. bereiden zich daar waar het om verminderd zelfredzamen gaat voor tot een
vastgesteld zorgniveau, aangeduid als ‘voorbereide bevolkingszorg’. De ‘restzorg’
leveren zij op basis van veerkracht en improvisatie wat wordt aangeduid als
‘geïmproviseerde zorg’.
Betekenis:
 De gemeente bereidt zich realistisch voor tot een redelijk zorgniveau.
 De gemeente toont veerkracht en levert geïmproviseerde zorg daar waar het vastgestelde
zorgniveau wordt overschreden.
Aan bovenstaande visie-elementen zijn, in het rapport: Bevolkingszorg op Orde 2.0 – Eigentijdse
Bevolkingszorg, volgens afspraak, prestatie-eisen per kernproces gekoppeld (zie bijlage 1). Deze
prestatie-eisen zijn output-gericht en enkel zuiver te meten na afloop van een incident of crisis. Ze
gelden echter wel als uitgangspunt voor onderliggend prestatiekader waarin vanuit de output terug
geredeneerd is naar de input en het resultaat van deze input.

4. Prestatiekader
Doel van dit prestatiekader is drieledig:
1. het biedt een basis om de kwaliteit van de crisisorganisatie inzichtelijk te maken met
als doel om deze te verbeteren en te versterken.
2. het is een handreiking / leidraad voor (samenwerkende) gemeenten in de
voorbereiding.
3. het biedt een basis om de (bestuurlijke) verantwoording vorm te geven.
Het prestatiekader geeft antwoord op de vraag: wat wil je bereiken om goed voorbereid te zijn op een
ramp of crisis? Hierbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en organisatorische prestaties en
inhoudelijke prestaties. De algemene en inhoudelijke prestaties zijn voor alle prestatie-eisen uit het
rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0 van toepassing. Daarnaast zijn een aantal inhoudelijke prestaties
opgenomen die gebaseerd zijn op één of enkele specifiek prestatie-eisen of zijn inhoudelijk van aard.
Algemeen en organisatorisch prestatiekader
1. De functionarissen binnen de crisisorganisatie zijn bereikbaar en beschikbaar om binnen
wettelijk gestelde opkomsttijden in de juiste bezetting operationeel te zijn.
2. De kwaliteit van de crisisfunctionarissen is op orde en wordt continu versterkt.
3. Informatievoorziening is op orde: informatie wordt gedeeld tussen en binnen teams en
informatiebronnen kunnen (snel) ontsloten worden.
4. De continuïteit van de (crisis)organisatie is geborgd.
5. Bevolkingszorg / de gemeenten leren van incidenten en evaluaties.
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Inhoudelijk prestatiekader
6. De visie: ‘bevolkingszorg op orde 2.0’ krijgt concreet gestalte in (reguliere) risicocommunicatie
campagnes (Prestatie-eis crisiscommunicatie 11).
7. Crisisfunctionarissen zijn bekend met de visie op bevolkingszorg en de inhoudelijke prestatieeisen en weten deze visie te vertalen in het handelen (verschillende prestatie-eisen).
a. Stimuleren en eventueel faciliteren van zelfredzaamheid.
8. Crisisfunctionarissen zijn bekend met het benodigde netwerk om uitvoering te geven aan hun
taak (o.a. prestatie-eisen opvangen en verzorgen 3-5).2

5. Afsprakenkader
In dit deel wordt per prestatie onderwerpen benoemd die een bijdrage leveren aan het behalen van de
gewenste prestatie. Deze prestatiebijdragen zijn een handreiking voor gemeenten / bevolkingszorg
om lokaal, subregionaal of regionaal afspraken vorm te geven. Daarnaast kan in het kader van
verantwoording deze handreiking gebruikt worden om aan te geven hoe de prestaties behaald
worden.
Prestatie 1
 Crisisfunctionarissen zijn bekend met alarmering en opkomstvereisten
 Bereikbaarheid is geborgd door alarmeringsmiddelen: pager, OOV-alert en belboom /
telefoonlijst.
 Alarmering en opkomst worden getest en resultaten zijn inzichtelijk.
 Cruciale functies zijn benoemd piketdiensten toegewezen.
 Opkomsttijden zijn bekend conform Wet veiligheidsregio’s en Regionaal Crisisplan Hollands
Midden
 Teams en taakorganisatie zijn ingericht conform het Regionaal Crisisplan Hollands Midden
 Crisisruimten zijn beschikbaar en zo snel mogelijk klaar voor gebruik.
Prestatie 2
 Er is een programma voor opleidingen, trainingen en oefeningen gebaseerd op
functieprofielen
 Kwantitatieve en kwalitatieve registratie van OTO activiteiten vindt plaats
 Ontwikkelbehoefte van de crisisfunctionaris en de teams staat centraal
 Ondersteunende planvorming en tools zijn beschikbaar
 Crisisfunctionarissen hebben in de koude fase tijd beschikbaar voor de voorbereiding.
Prestatie 3
 LCMS en informatiemanagers zijn beschikbaar, waarmee aansluiting op de
informatievoorziening in de hele keten is geborgd.
 NCV is beschikbaar
 Beschikbaarheid van ICT voorzieningen is geborgd.
 Inzicht in informatiebronnen en ontsluitingsmogelijkheden
Prestatie 4
 Voldoende crisisfunctionarissen (voor aflossing) zijn beschikbaar
 Beschikbaarheid van locatie(s) en voorzieningen is geborgd
 Relatie met continuïteit reguliere organisatie
Prestatie 5
 Afspraken hoe leren n.a.v. oefeningen en incidenten (uit het land) vorm krijgt, zijn gemaakt.
 Er wordt gemeten aan de hand van de prestatie-eisen uit Bevolkingszorg op Orde 2.0

1

Deze prestatie-eis stelt dat de overheid vooraf communiceert over de invulling van zelfredzaamheid tijdens crises. Dit krijgt
vorm in reguliere risicocommunicatie campagnes
2 Een aantal prestatie-eisen gaan concreet in op activiteiten die binnen een bepaalde tijd gerealiseerd moeten worden. Om dit
te realiseren is het van belang om het benodigde netwerk goed te kennen. Vanuit de visie op Bevolkingszorg is het niet
noodzakelijk om voor alle uit te voeren activiteiten waakvlamovereenkomsten of convenanten af te sluiten.
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Prestatie 6
 Regionale risicocommunicatie campagnes hebben een basis in het regionaal beleidsplan en
het regionaal risicoprofiel.
Prestatie 7
 Op welke wijze de crisisfunctionarissen de visie op bevolkingszorg eigen gemaakt hebben (in
het handelen) is inzichtelijk gemaakt.
 Aangetoond wordt op welke wijze de visie op Bevolkingszorg is verwerkt in opleidingen,
trainingen en oefeningen
Prestatie 8
 Inzichtelijk is hoe het onderwerp ‘kennen van het netwerk’ behandeld is.
 Een werkwijze om het netwerk inzichtelijk te maken en te houden is ontwikkeld.

6.

(visie op) Meten

Gelet op de nieuwe visie op Bevolkingszorg, richt de VRHM zich op het meten van resultaten en
geleverde prestaties (de output). In het prestatiekader wordt bepaald welke input geleverd moet
worden waarmee deze prestaties gehaald (kunnen) worden. Ook voor deze input geldt dat de meting
zich richt op het resultaat en niet enkel op de input zelf. Bijvoorbeeld: we willen niet alleen het aantal
gehouden alarmeringsoefeningen meten, maar juist de respons.
Deze manier van meten vraagt om een specifieke werkwijze. De meting wordt uitgevoerd door middel
van collegiale audits / peer reviews waarbij de focus ligt op de resultaten van de voorbereiding. Wat is
er gedaan in de voorbereiding en wat is het merkbare effect? Doelstelling van de audit / peer review is
om (samenwerkende) gemeenten te adviseren over verbeteringen; het is als het ware voor de
gemeenten een spiegel en veel minder een harde beoordeling. Het gaat dan om adviezen hoe zaken
beter of anders kunnen op basis van best practices, maar bijvoorbeeld ook het zichtbaar maken van
blinde vlekken. Tegelijkertijd geeft het inzicht in de voortgang en kwaliteit van Bevolkingszorg. Deze
insteek leidt er toe dat de metingen een veel meer kwalitatief karakter krijgen. Het gaat namelijk veel
meer om effecten en best practices.
In de afgelopen jaren zijn verschillende (sub)regionale samenwerkingsafspraken gemaakt op het
terrein van de crisisbeheersing. Een audit / peer review kan dus zowel op lokaal, sub-regionaal als op
regionaal vorm krijgen.
Bovenstaande wijze van meten heeft ook een aantal andere effecten:
- Minder bureaucratie, door minder de focus te leggen op controle.
- Vergroot het vertrouwen in de kwaliteitsmeting, omdat het uitgaat van resultaat- /
effectmeting.
- Het vergroot de motivatie, creativiteit en inspiratie, omdat adviezen op basis van
wisselwerking en collegiale gesprekken tot stand komt in plaats van een harde
beoordeling waar weinig ruimte in zit.
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Bijlage 1 Prestatie-eisen ‘Bevolkingszorg op Orde 2.0; Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’
Prestatie-eisen Crisiscommunicatie
Feitelijke informatie
1. De overheid stimuleert vooraf en tijdens crises dat betrokkenen zichzelf en elkaar informeren.
2. Uiterlijk 30 minuten na aanvang van het incident wordt feitelijke informatie beschikbaar gesteld
aan de betrokkenen, zodat zij zelfredzaam kunnen handelen.
3. Iedere 30 minuten wordt via de (sociale) media en op geëigende momenten via andere
middelen (zoals bewonersbrieven) mede op basis van behoeften van betrokkenen feitelijke
informatie beschikbaar gesteld.
Instructie
4. Waar nodig worden aanvullend concrete instructies verstrekt en/of handelingsperspectieven
geboden aan de betrokkenen.
Duiding
5. Binnen een uur komt de gemeente of burgemeester (het boegbeeld ‘het gezicht van de
overheid’) met een proportionele reactie, die rekening houdt met de lokale impact en de
vragen die onder de bevolking leven en afhankelijk van de situatie burgers op roept tot
(zelf)redzaamheid.
6. Iedere 2 uur daarna duidt de gemeente of burgemeester (het boegbeeld ‘het gezicht van de
overheid’), afhankelijk van de situatie, opnieuw de crisis.
Prestatie-eisen Opvang en verzorging
Zelfredzamen
1. Zelfredzame betrokkenen worden gestimuleerd of waar nodig gefaciliteerd bij het zelfstandig
voorzien in hun opvang en verzorging.
2. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de maatregelen die door redzame omstanders zijn
geïnitieerd.
Verminderd zelfredzamen
3. Passende opvang en verzorging wordt uiterlijk 3 uur na aanvang van het incident geleverd.
Dat wil zeggen dat ten minste onderdak, drinken en voedsel, sanitaire voorzieningen en
toegang tot informatie en indien aan de orde een slaapplaats of EHBO is georganiseerd.
4. Er wordt opvang en verzorging geregeld of georganiseerd die past bij de capaciteit van
maximaal 10% van de betrokkenen met een absoluut maximum van 200 personen.
5. Er wordt, indien aan de orde, uiterlijk binnen 48 uur tijdelijke huisvesting geregeld.
6. Daar waar nodig en mogelijk worden redzame burgers in staat gesteld een bijdrage te leveren
bij de opvang en verzorging.
Prestatie-eisen Informeren van Verwanten
Zelfredzamen
1. Zelfredzame betrokkenen worden gestimuleerd om actief contact te zoeken met (de
contactpersoon van) de verwanten.
2. Zelfredzame betrokkenen worden waar nodig gefaciliteerd bij het in contact komen met
verwanten.
3. Verwanten worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd bij het vinden van een betrokken
familielid/kennis.
Verminderd zelfredzamen
4. Uiterlijk 8 uur na aanvang van de (acute) crisis zijn minimaal 500 verwanten die zich bij de
frontoffice hebben gemeld, geïnformeerd over (het verloop van) het proces.
5. Verwanten die na 8 uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onzekerheid zijn over het lot
van de betrokkene die zij zoeken, worden elke 4 uur actief over de status van het proces
geïnformeerd.
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6. Verwanten die na 24 uur na aanvang van de (acute) crisis nog in onwetendheid zijn, krijgen
een individuele contactpersoon toegewezen die hen regelmatig en naar behoefte informeert
over en, indien aan de orde, betrekt bij het identificatieproces.
7. Het boegbeeld legt als onderdeel van de duiding uit hoe het proces ‘informeren van
verwanten’ is georganiseerd en welke problematiek dit met zich meebrengt (waaronder
zorgvuldigheid versus snelheid).
Prestatie-eisen Herstelzorg
1. Betrokkenen worden gestimuleerd om via de reguliere weg contact te zoeken met de
benodigde hulpverlenende instantie(s) voor de herstelzorg.
2. Betrokkenen die zich (toch) bij de overheid melden voor (een vorm van) herstelzorg worden
gefaciliteerd bij het in contact komen met de desbetreffende hulpverlenende instantie(s).
3. Betrokkenen kunnen zich, indien daar behoefte aan is, registreren zodat zij op de hoogte
worden gehouden van de af handeling van de crisis. Zij worden daarbij gefaciliteerd door de
overheid (zelfregistratie).
4. Voordat de acute fase van de crisis is afgerond (normaliter binnen 24 uur) is een plan van
aanpak voor de herstelfase opgesteld met als doel het zorgdragen voor een goede
overdracht, waarin aandacht is voor:
 interne procesorganisatie en zorg aan de eigen organisatie;
 de wijze waarop slachtoffers ondersteund worden als het gaat om de
schadeafhandeling, verwijzing naar psychosociale hulpverlening, et cetera;
 collectieve rouwverwerking;
 communicatie, evaluatie en verantwoording over de crisis.
5. Er wordt een publieksenquête gehouden om de tevredenheid onder de betrokkenen over de
bevolkingszorg inzichtelijk te maken.
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Bijlage 2 schematisch overzicht prestaties en prestatiebijdragen
Prestaties
1

De functionarissen binnen de crisisorganisatie zijn
bereikbaar en beschikbaar om binnen wettelijk
gestelde opkomsttijden in de juiste bezetting
operationeel te zijn.

Prestatiebijdrage








2

De kwaliteit van de crisisfunctionarissen is op orde en
wordt continu versterkt.







3

Informatievoorziening is op orde: informatie wordt
gedeeld tussen en binnen teams en
informatiebronnen kunnen (snel) ontsloten worden.

4
De continuïteit van de crisisorganisatie is geborgd.

Crisisfunctionarissen zijn bekend met alarmering en opkomstvereisten bij
Bereikbaarheid is geborgd door alarmeringsmiddelen: pager, OOV-alert
en/of belboom / telefoonlijst.
Alarmering en opkomst worden getest en resultaten zijn inzichtelijk.
Cruciale functies zijn benoemd piketdiensten toegewezen.
Opkomsttijden zijn bekend conform Wet veiligheidsregio’s en Regionaal
Crisisplan Hollands Midden
Teams en taakorganisatie zijn ingericht conform het Regionaal Crisisplan
Hollands Midden
Crisisruimten zijn beschikbaar
Er is een programma voor opleidingen, trainingen en oefeningen
gebaseerd op functieprofielen
Kwantitatieve en kwalitatieve registratie van OTO activiteiten vindt plaats
(AG5)
Ontwikkelbehoefte van de crisisfunctionaris staat centraal
Ondersteunende planvorming en tools zijn beschikbaar
Crisisfunctionarissen hebben in de koude fase tijd beschikbaar voor de
voorbereiding.






LCMS en informatiemanagers zijn beschikbaar
NCV is beschikbaar
Beschikbaarheid van ICT voorzieningen is geborgd.
Inzicht in informatiebronnen en ontsluitingsmogelijkheden





Voldoende crisisfunctionarissen (voor aflossing) zijn aangewezen
Beschikbaarheid van locatie(s) en voorzieningen is geborgd
Relatie met continuïteit reguliere organisatie
7
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5

Bevolkingszorg / de gemeenten leren van incidenten
en evaluaties.




Maak afspraken hoe leren n.a.v. oefeningen en incident vorm krijgt.
Er wordt gemeten aan de hand van de prestatie-eisen uit Bevolkingszorg
op Orde 2.0

6

De visie: ‘bevolkingszorg op orde 2.0’ krijgt concreet
gestalte in (reguliere) risicocommunicatie campagnes
(Prestatie-eis crisiscommunicatie 1).



Geen nadere specificering

7

Crisisfunctionarissen zijn bekend met de visie op
bevolkingszorg en de inhoudelijke prestatie-eisen en
weten dit te vertalen in het handelen (verschillende
prestatie-eisen).
 Stimuleren en eventueel faciliteren van
zelfredzaamheid.




Maak inzichtelijk hoe dit onderwerp behandeld is.
Benoem hoe deelnemers zich dit eigen hebben gemaakt.

8

Crisisfunctionarissen zijn bekend met het benodigde
netwerk om uitvoering te geven aan hun taak (o.a.
prestatie-eisen opvangen en verzorgen 3-5).





Maak inzichtelijk hoe dit onderwerp behandeld is.
Ontwikkel, indien gewenst, netwerkkaarten
Geen nadere specificering
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13.

1. Samenvatting voorstel
Drie keer per jaar brengen we de voortgang in beeld van het jaarplan VRHM 2020 als afgeleide van
het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bijbehorende Programmabegroting VRHM 2020.
De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt terug op de eerste vier maanden van 2020 (T1 2020).

2. Algemeen
Onderwerp:

Voortgangsrapportage
VRHM T1 2020

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
Strategie en Beleid
B. Achten
Veiligheidsdirectie
Directieteam
25 juni 2020

13.

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

/

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voortgangsrapportage VRHM T1 2020 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage T1 2020 van het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).

4. Toelichting op het besluit
De voortgangsrapportage wordt uitgebracht conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut
Veiligheidsregio Hollands Midden: het Dagelijks Bestuur informeert door middel van tussentijdse
rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de beleidsvoornemens, relevante
ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende boekjaar.
We brengen de voortgangsrapportage drie keer per jaar uit; in juni en november via een aparte
rapportage. De jaarstukken vormen de derde rapportage.
De eerste rapportage gaat over de periode januari t/m april, de tweede rapportage over de periode
januari t/m september. De jaarstukken over het hele jaar.
De voortgangsrapportage bestaat uit een bestuurlijke samenvatting en een bijlage waarin de
voortgang van het jaarplan per onderdeel is toegelicht (gezamenlijke agenda en de vijf taken). De
bestuurlijke samenvatting is gebaseerd op deze bijlage.
In de bijlage is de (financiële) voortgang in beeld gebracht met de kleuren groen, oranje, rood.
Bij de kleuren oranje en rood volgt altijd een toelichting op wat er aan de hand is en wat de
voorgestelde maatregelen zijn om het resultaat alsnog te halen.

Als de prestatie (activiteit/geld) verloopt volgens de oorspronkelijke planning, is de score
groen.
Als de prestatie enigszins achterblijft bij de verwachtingen (op tijd, kwaliteit, bemensing,
resultaat of geld) maar nog wel gerealiseerd wordt binnen het jaar, kleurt de indicator
oranje.
Als de prestatie niet wordt gehaald in het jaar (of het nu om tijd, kwaliteit, bemensing,
resultaat of geld gaat), is de score rood.

5. Kader
IJkpunt voor het beleid vormt het jaarplan 2020 dat op 12 december 2019 is vastgesteld door het
dagelijks bestuur en afgeleide is van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.
IJkpunt voor het budget is de Programmabegroting 2020 en Meerjarenramingen 2021-2023 VRHM en
de Programmabegroting 2020 en Meerjarenramingen 2021-2023 GHOR en deelprogramma IZB die
op 27 juni 2019 zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

6. Aandachtspunten / risico’s
De bestaande voortgangsrapportages van de vijf afzonderlijke organisatieonderdelen zijn opgenomen
in de nieuwe gecombineerde voortgangsrapportage (GR VRHM, Bevolkingszorg, GHOR en
meldkamer), inclusief het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB).
De voortgangsrapportage borduurt voort op de indeling zoals gehanteerd in het jaarplan. Wij gaan
eerst in op de voortgang van de zeven gezamenlijke doelen (gezamenlijke agenda). Hierna volgt de
voortgang per taak/organisatieonderdeel (Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, GHOR,
Bevolkingszorg, Brandweer en Bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling VRHM). Elk
hoofdstuk start met de voortgang van de activiteiten die we oppakken om de nieuwe doelen te
realiseren (‘oppakken’). Gevolgd door de voortgang van de activiteiten die horen bij de
‘verbeterdoelen’ en het ‘reguliere werk’ (‘continueren’).
De huidige Operationele Prestatie Indicatoren (OPI’s) en de OPI’s die genoemd zijn in het nieuwe
Regionaal Beleidsplan zijn opgenomen in deze voortgangsrapportage. De OPI’s rapporteren op het
niveau van de regio Hollands Midden en zijn voorzien van een analyse op hoofdlijnen. In de
gebruikelijke OPI-rapportages die de VHRM voor elke gemeente uitbrengt, voorzien we de cijfers van
een gedetailleerdere analyse en verklaring.

7. Implementatie en communicatie
De voortgangsrapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende
organisatieonderdelen van de VRHM en met RDOG Hollands Miden.

8. Bijlagen
Veiligheid in Samenhang. Voorjaarsrapportage VRHM, januari t/m april 2020.

9. Historie besluitvorming
DB 4 juni 2020: instemming met de voortgangsrapportage. Aandacht is gevraagd voor de manier
waarop de (financiële) prestaties in de bijlage in beeld zijn gebracht (meerdere kleurscores per
prestatie). In de volgende voortgangsrapportage zullen we elke (financiële) prestatie met één kleur
aangeven en de toelichting gebruiken voor eventuele nuanceringen.
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Veiligheid in Samenhang
Voorjaarsrapportage
Veiligheidsregio Hollands Midden
Januari t/m april 2020

Datum: 25 juni 2020

1. Inleiding
De veiligheidsregio Hollands Midden staat voor ‘samen sterk’ voor veiligheid en continuïteit van de
samenleving in onze regio. Door onze inzet op risicobeheersing, incidentbestrijding en
crisisbeheersing voorkomen en beperken wij schade en leed, en zorgen wij er voor dat het dagelijks
leven doorgang vindt of zich na een verstoring kan herstellen. Dit doen wij niet alleen, het is een
gezamenlijke inspanning van hulpdiensten, gemeenten, partners, burgers, instellingen en
bedrijfsleven.
Bron: Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in samenhang
De voortgangsrapportage geeft tussentijds inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan
voor alle taken van de veiligheidsregio zoals afgesproken in de begroting. Dit is conform artikel 5.3
van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden: het Dagelijks Bestuur informeert door
middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de
beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende
boekjaar.
De voortgangsrapportage bestaat uit een bestuurlijke samenvatting en een bijlage waarin de
(financiële) voortgang per taak is uitgewerkt. De bestuurlijke samenvatting is gebaseerd op de
informatie uit de bijlage.
IJkpunt voor het beleid vormt het jaarplan 2020 dat op 12 december 2019 is vastgesteld door het
dagelijks bestuur en afgeleide is van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.
IJkpunt voor het budget is de Programmabegroting 2020 en Meerjarenramingen 2021-2023 die op 27
juni 2019 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur.
De voortgangsrapportage brengen we drie keer per jaar uit. Twee keer via een afzonderlijke
rapportage dat ter informatie gaat naar het bestuur in juni en in november. De jaarstukken vormen de
derde rapportage (inhoudelijk en financieel), bestuurlijke agendering hiervan is in maart in T+1.
De eerste rapportage gaat over de periode januari t/m april, de tweede rapportage over de periode
januari t/m september/oktober. De jaarstukken over het hele jaar.
Deze rapportage gaat in op de periode januari tot en met april 2020.
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2. Bestuurlijke samenvatting
A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de behaalde resultaten tot en met april 2020 in
zowel beleidsmatig als financieel opzicht. En eventuele te nemen (bij)sturingsmaatregelen. Ook gaan
we in op de betekenis van de Coronacrisis voor de VRHM.
Gezamenlijke doelen
Voor elk van de vier thema’s uit het Regionaal Risicoprofiel (continuïteit, cybergevolgbestrijding,
energietransitie, klimaatadaptatie) zijn meerjarenplannen opgesteld en vastgesteld door de
Veiligheidsdirectie. Tot half maart zijn de activiteiten uit deze meerjarenplannen uitgevoerd conform
planning. Hierna is vertraging ontstaan door inzet voor de Coronacrisis. Op het thema energietransitie
is tot nu toe de meeste vooruitgang geboekt en is de VRHM aanspreekpunt voor de provincie op dit
thema namens de vier Zuid-Hollandse Veiligheidsregio’s (Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, ZuidHolland Zuid, Hollands Midden).
Voor het thema zelfredzaamheid is een multidisciplinaire werkgroep opgericht. Zij stellen een plan op
voor de integrale aanpak van dit thema. Het beleidsplan (Brand) Veilig Leven 2020-2023 met
uitvoeringsprogramma dat in maart 2020 is vastgesteld in de Veiligheidsdirectie sluit daar op aan.
Vanwege de Coronacrisis is bestuurlijke agendering van het beleidsplan (Brand) Veilig Leven
opgeschoven.
Ondanks uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 gaat de
voorbereiding erop door via meerdere sporen. Het uitstel biedt mogelijkheden om het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO), de professionaliteit van onze medewerkers en de procesafspraken met
gemeenten over de (inhoudelijke) inbreng van de VRHM in de verschillende producten van de
Omgevingswet (procesmatig) verder vorm te geven.
De Coronacrisis heeft kansen gecreëerd om onze informatiepositie te versterken. Er is veel
praktijkervaring opgedaan met het langdurig delen van informatie met onze (crisis)partners. Deze
inzichten nemen we mee in de doorontwikkeling van het netcentrisch werken. Daarnaast is Microsoft
Teams versneld uitgerold voor betere thuiswerkmogelijkheden en crisisondersteuning.
Op aanraden van het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum zijn in januari 2020 de Citrixsystemen uit voorzorg uitgezet vanwege een beveiligingslek in hun software. Het Citrix-incident
betekende de eerste echte bedreiging van onze i-systemen van buitenaf. De reactie intern was
adequaat en professioneel; door effectieve samenwerking werden de systemen tijdelijk
ontoegankelijk gemaakt, de impact vastgesteld (die bleek gelukkig beperkt), de softwarematige
aanpassing doorgevoerd en het systeem weer vrijgegeven.
Verder beschikken we sinds kort over een team brandonderzoek ter vergroting van onze kennis over
brandincidenten in de regio.
Voor 2020 - 2023 is € 325.000 extra toegekend in het kader van ‘Digitale transformatie’. Dit bedrag is
gebaseerd op de volledige realisatie van de geformuleerde doelstellingen en implementatie van de
bijbehorende producten. In 2020 wordt, rekening houdend met de huidige situatie, op een aantal
doelstellingen uit het plan een start gemaakt en zullen ook kosten worden gemaakt. De uitwerking
van het plan zal in de komende jaren worden vervolgd. In de bestuurlijke najaarsrapportage wordt
een update verstrekt van de realisatie en de verwachting voor de komende jaren.
Voor de Veiligheidsdirectie is een eerste concept-routekaart opgesteld om te komen tot een beter
inzicht in het presteren en functioneren op de vijf taken van de veiligheidsregio. De huidige
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operationele prestatie indicatoren (OPI’s) van de taak brandweer worden geëvalueerd waarbij de
kernvraag is welke indicatoren een goed inzicht geven van de prestatie van de brandweer.
Naast het inzicht in het presteren is ook het verantwoording afleggen over het functioneren van de
veiligheidsregio van belang. Hieraan wordt invulling gegeven door het verbeteren van de interne en
externe producten zoals bijvoorbeeld de begroting en tertiaalrapportages.
Onderdeel van de routekaart is ook het verstreken van de informatiepositie van gemeentebesturen,
door bijvoorbeeld het tussentijds rechtstreeks informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen de
veiligheidsregio. Door de Coronacrisis is de bespreking van de concept-routekaart uitgesteld. Een
aantal onderdelen van de routekaart is echter al opgepakt.
Het bestrijden van rampen en het beheersen van crises in de samenleving is altijd een zaak van
verschillende partijen. Het resultaat van het optreden wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit
van de samenwerking tussen deze partijen. In het door de veiligheidsregio opgestelde partnerprofiel
hebben we bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen geïnventariseerd en
geanalyseerd; in welke relatie verhoudt deze partij zich tot de veiligheidsregio. Bedoeling was om de
afgelopen maanden intensief aan de slag te gaan met het ‘daten’. In een gesprek met onze partners
de inzichten uit de analyse te delen, te komen tot een gedeeld beeld van de samenwerkingsrelatie en
eventueel afspraken te maken over hoe de relatie verder te ontwikkelen tot het gewenste niveau. De
dynamiek rond het Coronavirus heeft gezorgd voor een intensiever contact met bekende en minder
bekende partners. En hebben we werkrelaties met bestaande partners kunnen verdiepen. Deze
ervaringen betrekken we bij de verdere ontwikkeling van het partnerprofiel.
Hoewel we volop met en voor gemeenten werken in de Coronacrisis en gemeenteraden actief
informeren over de aanpak via de raadsinformatiebrieven is aan de uitvoering van activiteiten uit het
jaarplan nog geen volledige opvolging gegeven. Voor de zomer stellen we een plan van aanpak op
voor de aansluiting op de gemeentelijke processen rond het Integraal Veiligheids Plan. De
ministerraad heeft begin dit jaar ingestemd met het wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke
regelingen. Zodra het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is, stellen we ook hier een plan van
aanpak voor op.
Meldkamer
Eind 2019 is het convenant getekend tussen de LMS en veiligheidsregio’s over de overdracht van het
beheer van de meldkamer, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijzigingswet meldkamers
(DB 12 december 2019) op 1 juli 2020. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020
overgedragen aan de LMS, vooruitlopen op de formele inwerkingtreding van de wijzigingswet.
Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe ministeriele regeling hoofdlijnen van beleid en beheer van
meldkamers. Deze regeling moet ook ingaan op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een
nieuwe convenant tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag.
Het onderzoek naar de oplopende verwerkingstijd van de meldkamer is nog gaande. Het onderzoek
wordt afgerond voor de zomervakantie.
Het onderzoek naar de overgang van brandweercentralisten van de politie naar de Veiligheidsregio
Haaglanden (het gaat hier om de voormalige brandweercentralisten van Hollands Midden die in 2011
zijn ondergebracht bij de politie) bevindt zich in een voorbereidende fase. De financiële gevolgen van
de overgang van de centralisten zijn nog niet volledig in beeld. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te
worden, waarbij formeel de politie de latende partij is en de veiligheidsregio Haaglanden in principe
de ontvangende partij is. Echter, de VRHM is verantwoordelijk voor haar bijdragen (zowel bestuurlijk,
operationeel als financieel) aan de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Deze meldkamer wordt
samen met de veiligheidsregio Haaglanden ingevuld.
Het onderzoek naar een structurele invulling van de Caco-rol op de meldkamer is in de afrondende
fase. De Caco-rol wordt ingevuld binnen de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. De invulling van
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de Caco-rol zal dit jaar geeffectueerd worden. Hierbij wordt ook gekeken naar de positionering van de
meldkamer brandweer/veiligheidsregio i.r.t. de beide brandweerkorpsen. Voor de komende drie jaar
levert de politie een substantiële financiële bijdrage aan de invulling van de Caco-rol. Dit biedt de
mogelijkheid om voor de periode erna een structurele oplossing in beeld te brengen (na deze drie jaar
de invulling van de Caco-rol te laten plaatsvinden binnen het reguliere budget c.q. formatie van de
meldkamer).
Nu het beheer is overgedragen aan de LMS-organisatie stelt de Politie zich op het standpunt dat de
werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening
gebracht moeten worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële) lumpsum. Dit
betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. De VRHM is hierover in
gesprek met de Politie.
Risico- en Crisisbeheersing
Er is een start gemaakt met de verkenning op welke wijze we risicomanagement een cyclisch
karakter kunnen geven, waarbij we de opbrengsten van evaluaties verwerken als we een
nieuw/aangepast risicoprofiel opstellen.
Op verschillende onderdelen wordt gewerkt aan het moderniseren van de crisisorganisatie. Hierbij
worden uitkomsten van projecten als ‘omgang met dreigende crisis’ en ‘bovenregionale
samenwerking’ benut. Maar ook de uitkomsten van de systeemtest 2019 waarover het Dagelijks
Bestuur in haar vergadering van dit jaar is geïnformeerd. Uiteraard gebruiken we daarbij ook de
tussentijdse evaluaties van de aanpak van de Coronacrisis. Doel is na de zomer de risico- en
crisiswebsite Hollandsmiddenveilig.nl operationeel te hebben. Het meerjaren beleidsplan Opleiden,
Trainen en Oefenen wordt rond de zomer verwacht. Uitvoering van het project toekomstbestendige
bluswatervoorziening ligt op koers. In februari heeft er een thema-AB plaatsgevonden over
waterveiligheid
De invloed van het Coronavirus is merkbaar bij de uitvoering van een aantal reguliere
werkzaamheden zoals advisering evenementen, toezicht en handhaving en het multidisciplinaire
vakbekwaamheidsprogramma. In februari 2020 is de regionale evenementenplanningskalender in het
Dagelijks Bestuur besproken. Vanwege het verbod op evenementen (eerst voor evenementen met
meer dan 100 personen, daarna volledig) worden er sinds 12 maart minder adviezen afgegeven. In
de advisering volgen we de landelijke richtlijnen op voor evenementen in de 1,5 meter samenleving.
Het uitvoeringsplan Toezicht heeft, als gevolg van de Coronacrisis, de afgelopen twee maanden
deels stilgelegen. Momenteel wordt er naar mogelijkheden gezocht om, in het kader van de
anderhalve meter samenleving, het toezicht op afstand te laten plaatsvinden.
Vakbekwaamheidsprogramma’s van crisisfunctionarissen worden gedeeltelijk na de zomer, al dan
niet op digitale wijze, opgestart. Crisisfunctionarissen met een rol in een crisisteam zijn allen
werkzaam in de crisis en doen tijdens de aanpak van het Coronavirus veel ervaring op.
GHOR
GHOR heeft door het Coronavirus het project informatiedeling tussen de zorgketen en de
crisisorganisatie naar voren gehaald in tijd. In het verbinden van VRHM en zorg is netcentrisch
gewerkt (middels LCMS VRHM en LCMS Geneeskundige Zorg). GHOR werkt nu als pilot
netcentrisch met een aantal aangesloten zorgpartners met hulp van LCMS-Geneeskundig. Dit betreft
een tijdelijke maatregel (met IFV en GHOR Haaglanden) en is specifiek voor de Coronacrisis. GHOR
heeft de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de zorgketen voort te zetten op een
projectmatige wijze.
In relatiegesprekken met koepels van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-zorgorganisaties en
revalidatiecentra zijn de GHOR-aspecten over thema’s en risico’s uit het regionaal risicoprofiel aan de
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orde gekomen. Een bestuurlijke rapportage over schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun
voorbereiding op continuïteit van zorg is opgesteld. Door de Coronacrisis is de rapportage nog niet
aan het bestuur VRHM voorgelegd.
Bevolkingszorg
Via projecten als ‘het onderzoek naar de hervorming van de gemeentelijke crisisorganisatie’ en ‘
partnerprofiel voor Bevolkingszorg’ wordt gewerkt aan een meer slagvaardige gemeentelijke
crisisorganisatie. Er is een kennisbank voor Bevolkingszorg opgeleverd en er is een dashboard in de
maak dat de prestaties van Bevolkingszorg transparant en meetbaar maakt. Een aantal
vakbekwaamheidsactiviteiten vinden doorgang op digitale wijze. Tot 1 september zullen er geen
fysieke samenkomsten zijn. Door de Coronacrisis is veel praktische kennis en ervaring opgedaan
over het netcentrisch werken. Deze inzichten nemen we mee in de doorontwikkeling ervan.
Brandweerzorg
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 16 april is akkoord gegaan met de
invoering van Uitruk op Maat (UoM) voor de zomerperiode 2020 conform het landelijke kader Uitruk
op Maat en de eisen van de inspectie van Justitie en Veiligheid. De voorbereidingen hiervoor liggen
op schema.
De Brandweer Hollands Midden heeft zich in 2019 aangemeld voor de landelijke pilot ‘Dekkingsplan
conform gebiedsgerichte opkomsttijden’. Inmiddels heeft de selectie hiervoor plaatsgevonden en zijn
we geselecteerd. De pilot is vanwege het Coronavirus uitgesteld. De interne voorbereidingen lopen
echter wel door.
De uitwerking van de visiedocumenten ‘Paraatheid op Maat’ en ‘Brandweerrisicoprofiel’ is nog niet
gestart. Ingeschat wordt dat dit na de zomer opgepakt wordt waarbij we rekening houden met de
gewijzigde werkwijze die de veranderende samenleving als gevolg van de Coronacrisis met zich
meebrengt.
De aanbestedingen liggen op koers. De kapitaallasten die voorvloeien uit de diverse investeringen
worden gedekt binnen de meerjarenraming. Het contract voor de redvoertuigen is 7 mei getekend.
Vanwege de Coronacrisis zijn sommige productielijnen stopgezet waardoor levertijden en/of
gebruikerstesten niet met zekerheid gepland/afgegeven kunnen worden.
Er is een eerste opzet gemaakt van het document ‘zelfstandige kazerne’. Hierbij sluiten we aan bij het
beleidsplan (Band) Veilig Leven 2020-2023. Er loopt binnen de Krimpenerwaard een pilot waar de
relatie tussen de zelfstandige kazerne en Brandveilig leven onderzoeken.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van februari ingestemd met de omvorming van de
regionale organisatie voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). Hiermee is de bestaande
situatie, op basis van de reeds uitgevoerde implementatie van de landelijke Visie IBGS in de periode
2015-2017, bestuurlijk geformaliseerd.
Het landelijke traject taakdifferentiatie brandweer is nadere orde uitgesteld. De financiële effecten van
dit traject zijn op dit moment nog niet goed in te schatten. Het heeft in ieder geval geen effect op het
huidige begrotingsjaar.
In de maanden maart en april zijn de reguliere opleidings- en oefenprogramma’s vanwege Corona
nagenoeg stil komen te liggen. Wel is in die periode deels virtueel geoefend. De verwachting is dat
een deel van het oefenprogramma kan worden ingehaald gedurende het jaar. Eind mei is het
reguliere oefenprogramma in aangepaste vorm weer opgestart. Vanaf juni wordt er in aangepaste
vorm weer gestart met opleiden. Hiervoor is een grote operationele noodzaak. Op dit moment wordt
het opleidingsprogramma voor de rest van 2020 en 2021 vormgegeven. De financiële consequenties
zijn nog niet inzichtelijk. Met name consequenties van de 1,5m samenleving en de beschikbaarheid
van opleidingslocaties zijn daarbij lastige vraagstukken met nog onzekere kosten. Het is reëel te
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verwachten dat delen van het opleidingsprogramma doorschuiven/ uitlopen naar 2021 en daarmee
ook de kosten.
Bedrijfsvoering GR VRHM
Om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is gestart met invulling te geven aan het
vitaliteitsbeleid en een onderzoek onder het personeel in deze Corona-periode. Als gevolg van de
Coronacrisis vindt herijking plaats van de planning van het opgestelde Ontwikkelprogramma voor
2020. Het gedeelte uit het ontwikkelprogramma ‘ploegchef vrijwillig’ wordt doorgeschoven naar 2021.
De ontwikkeling van de VRHM-academie wordt naar verwachting wel in 2020 gerealiseerd en
aangevuld met opleidingen voor medewerkers.
Het opgestelde organisatieplan is geëvalueerd. De komende periode wordt de strategische
personeelsplanning doorontwikkeld. En er is uitvoering gegeven aan het 2e loopbaanbeleid. Het
ontwikkelen van formatiebeheer en het beeldvormend onderzoek naar mobiliteit van personeel en
diversiteit zullen niet in 2020 worden gerealiseerd, maar naar 2021 worden doorgeschoven.
De Veiligheidsregio’s zijn 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. Voor de situatie na 2020 heeft het Algemeen
Bestuur de voorkeur uitgesproken voor ‘scenario 2’: te weten de oprichting van een eigen
werkgeversorganisatie Veiligheidsregio’s voor het afsluiten van een eigen cao/rechtspositie (AB april
2020).
Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving omtrent digitale toegankelijkheid van de VRHMwebsite zijn de benodigde randvoorwaarden in beeld gebracht en kan het project starten.
Bij de nieuwbouw van kazernes worden duurzaamheidsaspecten direct meegenomen. Het
doorvoeren van de duurzaamheidsaspecten bij de bestaande kazernes wordt vanaf de 2 e helft 2020
meegenomen in het nog op te stellen meerjarenonderhoudsplan. Voorbereidingen zijn getroffen van
de nieuwbouw Leiden Schipholweg, Bodegraven, Zwammerdam, Stolwijk en verbouw van Leimuiden
en Leiden Zuid. We zijn gestart met de renovatie van de kazerne Schoonhoven.
Het Dagelijks Bestuur is in de vergadering van maart jongstleden akkoord gegaan met het verlengen
van het huidige contract met het accountantskantoor tot en met de controlewerkzaamheden voor het
boekjaar 2020. Conform het Financieel Statuut start in 2020 een aanbestedingstraject om een
(nieuwe) accountant te selecteren voor de periode 2021-2024.
B. Bijzondere ontwikkelingen: Covid-19
Sinds 12 maart 2020 functioneert de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden op het
hoogste regionale crisisniveau (GRIP 4). Dit is in alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland het geval.
Bij GRIP 4 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio, de heer H. Lenferink (burgemeester van
Leiden), bijzondere bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsregio’s. Deze noodbevoegdheden
van de voorzitter van de veiligheidsregio zijn, conform de Wet veiligheidsregio’s, gericht op de directe
maatregelen die nodig zijn in het kader van de bestrijding van COVID-19.
De veiligheidsregio is, bestuurlijk en operationeel, voorbereid op een langdurige crisis.
Het Regionaal Beleidsteam (RBT), waarin alle burgemeesters zitting hebben, vergadert ten minste
eenmaal per week.
De voorzitter van de veiligheidsregio, samen met de burgemeester van Alphen aan den Rijn (de
plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio), de ambtelijke RBT-adviseurs en de operationeel leider
ROT vergadert (ten minste) twee keer per week als kern-RBT.
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Het Regionaal Operationeel Team (ROT), het operationeel overleg tussen de hulpdiensten en
gemeenten, komt zeer regelmatig bij elkaar om de laatste stand van zaken (o.a. handhaving
noodverordening en continuïteit hulpdiensten en gemeenten) te monitoren, indien nodig hierop acties
te ondernemen en de verdere bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden. Na elke ROT-vergadering
heeft de voorzitter van de veiligheidsregio contact met de operationeel leider.
Ook binnen gemeenten en hulpdiensten zijn afzonderlijke teams bezig om de vele maatregelen uit te
voeren, de vele vragen te beantwoorden en de vele overige ‘regeldingen’ op te lossen.
De hulpverleningsdiensten hebben in het kader van COVID-19 specifieke aandacht om de continuïteit
van de hulpverlening te kunnen waarborgen. Ook bij gemeenten is het continuïteitsplan geactiveerd.
Daarbij gaat een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden ‘gewoon’ door.
Periodieke wijzigingen in de landelijke maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen
te gaan worden, op basis van de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, verwerkt in Noodverordeningen.
Deze aanwijzingen worden verwerkt in een landelijke model-noodverordening, die na instemming van
het Veiligheidsberaad wordt omgezet naar een nieuwe Noodverordening COVID-19, die de voorzitter
van de VRHM, na raadpleging van het regionaal beleidsteam (RBT), vaststelt. Door middel van deze
raadpleging worden de burgemeesters in het regionaal beleidsteam in de gelegenheid gesteld om
schriftelijk bezwaar te doen aantekenen indien het belang van hun gemeenten onevenredig zou
worden geschaad (conform artikel 39, vierde lid, Wet veiligheidsregio’s).
Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is de 7e Noodverordening van 15 juni 2020 vigerend.
In Hollands Midden zijn burgemeesters gemandateerd (per 1 mei 2020) om namens de voorzitter van
de VRHM besluiten te nemen tot het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom of
bestuursdwang. Dit is mogelijk op grond van artikel 34 Tijdelijke wet COVID-19
Justitie en Veiligheid (inwerking getreden op 24 april 2020). De burgemeesters hebben dit mandaat
aanvaard. De verdere afhandeling van deze besluiten zal in goede samenwerking tussen de
burgemeesters en de voorzitter van de VRHM plaatsvinden. De overige bevoegdheden van de
voorzitter in artikel 39 Wet veiligheidsregio’s kunnen niet in mandaat door anderen worden
uitgeoefend, ook niet door burgemeesters.
Er wordt gewerkt een landelijke ‘noodwet’ die door het parlement moet worden goedgekeurd. Deze
‘noodwet’ zal de noodverordeningen in de 25 veiligheidsregio’s vervangen. Mogelijk dat regionaal of
lokaal nog wel noodverordeningen noodzakelijk zijn om sneller te kunnen inspelen op veranderende
omstandigheden.
GHOR
GHOR richt haar crisisactiviteiten op het verbinden van veiligheid en zorg. De Directeur Publieke
Gezondheid heeft zowel een regionale als een landelijke advies(crisis)rol. GHOR werkt samen met
zorgpartners in de regio met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West en GHOR
Haaglanden. Als onderdeel van de GHOR-ketenregie Covid-19 zijn diverse activiteiten uitgezet, zoals
het monitoren van de patiëntenstroom. GHOR heeft daarnaast een periode een coördinerende,
regionale rol gehad bij het inventariseren en herverdelen van schaarse persoonlijke
beschermingsmiddelen voor zorgpartners en is sinds mei betrokken bij de landelijke herverdeling
(spoedleveringen) van deze persoonlijke beschermingsmiddelen.
GHOR heeft in het begin van de crisis de inhoudelijke kennis infectieziektebestrijding van GGD
Hollands Midden in de veiligheidsregio gedeeld. In het verbinden van VRHM en zorg is netcentrisch
gewerkt (door LCMS VRHM en LCMS Geneeskundige Zorg). LCMS GZ wordt door zowel GHOR
Hollands Midden als GHOR Haaglanden gebruikt.
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C. Prognose (financieel) resultaat

Uiteraard is de Corona-crisis van invloed op de plannen en begroting van de VRHM in 2020. In
hoeverre het Jaarplan 2020, als onderdeel van het Beleidsplan 2020-2023, kan worden gerealiseerd
en welke invloed (naast andere invloeden) dat heeft op de begroting, daarvan wordt in deze 1e
tertiaalrapportage een (voorzichtig) beeld gegeven.
Het voorlopig geprognosticeerde resultaat voor 2020 komt uit op € 560.000 positief. De gemeentelijke
bijdrage over 2020 is € 140.000 lager, vanwege het niet in rekening brengen van de kosten voor de
pilot grootwatertransport (het project WTS-500 zit momenteel nog in de aanbestedingsfase) en een
extra bijdrage van € 10.000 voor het verschil in budget betreffende het Veiligheidshuis. Dit is in de
facturatie van de bijdrage voor het 2e halfjaar meegenomen.
Een aantal kosten zal zich in mindere mate (of wellicht in het geheel niet) materialiseren, zoals
opleiding-, training- en oefenkosten. In hoeverre het (multi-)OTO programma nog uitvoerbaar is in
2020 is mede afhankelijk van de wijze waarop landelijke maatregelen wel of niet worden versoepeld
en het advies van Brandweer Nederland.
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Wel zijn er door COVID-19 extra kosten gemaakt, o.a. vergoeding multi-functionarissen, externe
communicatiemiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen. De
verwachting is dat deze extra kosten vooralsnog binnen de begroting kunnen worden opgevangen.
Binnen de formatie voor kantoor- en beroepspersoneel is sprake van vacatureruimte, wat een deel
van het positieve resultaat veroorzaakt. Hier wordt deels op ingehuurd. Daarnaast is ook prioriteit
aangebracht in projecten, waarvan er een aantal (gedeeltelijk) zijn doorgeschoven (o.a. projecten
binnen digitale transformatie). Verder worden er extra kosten gemaakt voor onderhoud aan
voertuigen, vanwege de ouderdom van het huidige wagenpark. De ouderdom van het huidige
wagenpark veroorzaakt ook een substantiële onderuitputting van de kapitaallasten. Wel is het
contract voor de levering van (7 tot 8) nieuwe autoladders ondertekend. De eerste autoladder wordt in
2021 verwacht en de jaren daarop worden er jaarlijks twee autoladders afgeleverd. Daarnaast is het
Directieteam akkoord gegaan met de publicatie van de aanbestedingsdocumenten voor 45
tankautospuiten op Tenderned. Verwachte levering van de 1e tankautospuit is in 2021, daarna voor
de jaren 2022-2025 10 per jaar met in 2026 nog de levering van 4 stuks.
Een financieel risico is wel, zoals bovenstaand ook is vermeld bij ‘Meldkamer’, dat nu het beheer van
de brandweermeldkamer is overgedragen aan de LMS-organisatie, de Politie zich op het standpunt
stelt dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM
in rekening gebracht moeten worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële)
lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. De VRHM
is hierover in gesprek met de Politie. Zekerheidshalve is dit wel meegenomen in de prognose van het
financieel resultaat over 2020.
Nogmaals wordt benadrukt wordt dat bovenstaande prognose voor het rekeningresultaat van 2020
met nog veel onzekerheden, gezien de COVID-19 omstandigheden, gepaard gaat.
GHOR
GHOR zal niet alle geplande activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren. Een prioritering van activiteiten
vindt vanaf medio mei 2020 plaats. Een deel van de capaciteit van GHOR blijft beschikbaar voor de
aanpak van de Coronacrisis.
GHOR heeft voor de Covid-19 crisis onvoorziene kosten gemaakt. De verwachting is dat GHOR dit in
de huidige begroting kan opvangen. Een prognose hiervan is beschikbaar bij de najaarsrapportage.
D. Te nemen maatregelen
Herprioritering Jaarplan 2020. Door de (duur van de) Coronacrisis en de te verwachten nafase, heeft
dit impact op de capaciteit van de organisatieonderdelen van de VRHM en daarmee op de uitvoering
van het jaarplan 2020. Een herprioritering van het Jaarplan 2020 heeft in de periode t/m april nog niet
plaatsgevonden. Dit vindt de komende periode plaats. Een deel van de capaciteit van de VRHMorganisatieonderdelen zal beschikbaar blijven voor de aanpak van het Coronavirus.
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BIJLAGE
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3. Realisatie in één oogopslag
A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april in één oogopslag
Taak/ Doel

Jaarplan

Financieel

Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
1. Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel
2. Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen
3. Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht
4. We maken meer en slimmer gebruik van informatie
5. Wij vergroten het inzicht in ons presteren
6. Wij kennen onze partners
7. Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid
Onze doelen voor de meldkamer
1. We zijn een sterke meldkamer met Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS
2. We zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/ brandweer
Verbeteren

/

Continueren
Onze doelen voor Risico- en Crisisbeheersing
1. Wij versterken het risicomanagement
2. Wij moderniseren onze crisisorganisatie
Verbeteren

/

/

/

/

Continueren
Onze doelen voor GHOR
1. Wij vernieuwen de informatiedeling tussen zorgketen en de crisisorganisatie
Verbeteren

/

Continueren

/

Onze doelen voor bevolkingszorg
1. Wij werken aan een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie
2. Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio
Verbeteren
Continueren

/
/
/

Onze doelen voor brandweerzorg
1. Wij werken met paraatheid op maat
2. Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen
3. Wij staan in de (lokale) gemeenschap
Verbeteren

/

/

Continueren
Onze doelen voor bedrijfsvoering
1. Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen
2. Wij werken aan een presterende organisatie
3. Wij werken aan een wendbare organisatie

/

/

/

/
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4. Onze gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
De veiligheidsregio heeft zeven gezamenlijke opgaven benoemd waar alle organisatieonderdelen van
de veiligheidsregio aan bijdragen.
A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
4.1. Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen
voor de hele veiligheidsketen
Jaarplan
Voorbereiding adviseurs
Tot half maart zijn de activiteiten uit de meerjarenplannen voor de
regionaal risicoprofiel-thema’s continuïteit, cyber, energietransitie en
klimaatadaptatie uitgevoerd conform planning. Hierna is hier vertraging
in ontstaan door inzet voor Covid-19. Hierdoor vindt de verkenning
dataopbouw van de risico’s en het opstellen en uitrollen van eventuele
trainingen/thema-sessies voor adviseurs pas na de zomer plaats. Wel
zijn netwerken opgebouwd en is de VRHM namens de regio West-4
(Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Hollands
Midden) aanspreekpunt voor de provincie op het gebied van
energietransitie. Waar mogelijk nemen de adviseurs de
veiligheidsrisico’s van de vier thema’s mee in hun advisering aan
gemeenten (omgevingsvisie, klimaatstresstesten, evenementen).
Bewustwording burgers
De vertaling van de risico’s naar concrete handelingsperspectieven voor
burgers heeft bij enkele concrete onderdelen reeds plaatsgevonden.
Voor de verdere ontwikkeling van risico- en crisiscommunicatie wordt het
risico- en crisiscommunicatieplatform Hollandsmiddenveilig.nl
aangeschaft. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn de
mogelijkheden van het risico- en crisiscommunicatieplatform
Hollandsmiddenveilig.nl toegelicht. Vanwege inzet voor Covid-19 is de
oplevering van het platform iets vertraagd. Het doel is het platform na de
zomer operationeel te laten zijn. Gemeentelijke
communicatiemedewerkers en partners zijn aangesloten bij de
ontwikkeling van het platform.
De huidige website Hollandsmiddenveilig.nl is ingezet in de voorlichting
van burgers over Covid-19. En de campagne ‘slimmerchillen’ is
gelanceerd.
De vragen uit de Veiligheidsmonitor worden zodanig aangepast dat ze
aansluiten op de thema’s uit regionaal risicoprofiel. De aangepaste
vragen gaan mee in de Veiligheidsmonitor 2021.
Voorbereiding hulpdiensten
Met de hulpdiensten is voor het thema energietransitie in beeld gebracht
welke (aanvullende) risico- en crisisbeheersingsmaatregelen nodig zijn
(risicomatrix). De andere thema’s volgen na de zomervakantie. Volgende
stap is deze inzichten te verwerken in de plannen en procedures en
opleidingsactiviteiten van de hulpdiensten. De opleidingsactiviteiten
rondom cyber en energietransitie schuiven vanwege Covid-19 door naar
het einde van het jaar, waarbij wellicht voor een andere vorm wordt
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Financiële
consequenties

gekozen zoals webinars. De brandweer is op de hoogte van de risico’s
rondom energietransitie en heeft hiervoor ook concrete
handelingsperspectieven opgenomen in de BAHM-app. Bij cyber is
vanwege het Corona-virus en de verhoogde digitale dreiging, wekelijks
gemonitord wat de situatie is binnen de eigen organisatie, bij partners
(zowel vitale sector als hulpdiensten) en landelijk. Deze monitoring willen
we ook na Covid-19 voortzetten. Door Corvid-19 zijn ook de contacten
met vitale partners op het thema continuïteit geïntensiveerd en versneld
naar voren gehaald. Ook zijn continuïteitsplannen opgesteld over uitval
personeel door een grieppandemie.
Tijdens het thema-AB van februari dit jaar zijn partners uitgenodigd om
samen met bestuurders het thema waterveiligheid verder te verkennen.
De ontwikkeling van het platform Hollandsmiddenveilig.nl vindt plaats
binnen de afgesproken begroting.

4.2. Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen
Jaarplan
Een werkgroep bestaande uit brandweer, BGC en GHOR is gestart. De
werkgroep staat in contact met het IFV om kennis en informatie te delen.
De werkgroep werkt aan een Plan van Aanpak.
Er is een beleidsplan (brand) Veilig Leven 2020-2023 met
uitvoeringsprogramma opgesteld dat ter besluitvorming heeft
voorgelegen in de veiligheidsdirectie. Vanwege Covid-19 is agendering
voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur uitgesteld.
In het beleidsplan en uitvoeringsprogramma is de relatie gelegd naar de
andere hulpdiensten die meewerken aan het realiseren van het
beleidsplan. Zo sluit de GHOR bijvoorbeeld aan om in contact te blijven
met gemeenten en zorginstellingen.
Financiële
consequenties
4.3. Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht
Jaarplan
Samenwerking partners
Uitvoering van het convenant met de RDOG, Omgevingsdiensten, Politie
en VRHM loopt op schema. Onderlinge kennisuitwisseling wordt
+
bevorderd door deelname aan elkaars opleidingen (over de
omgevingswet) en relevante werkgroepen. Onderzocht wordt welke
systemen koppelbaar zijn ter ondersteuning van de onderlinge
informatie-uitwisseling.
Implementatieplan Omgevingswet
Ondanks uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1
januari 2022 gaat de voorbereiding op de Omgevingswet door conform
het hiervoor opgestelde implementatieplan. Het opleidingsplan zal naar
verwachting na de zomer worden uitgevoerd. De aansluiting op het DSO
is ingepland en wordt verzorgd door het softwarebedrijf wat ook het
nieuwe zaaksysteem Squit 2020 levert aan de GR VRHM (excl. GHOR).
De vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s hebben een inhoudelijk,
integraal afgestemde reactie gegeven op de internetconsultatie voor de
provinciale Omgevingsverordening van Zuid-Holland.
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Financiële
consequenties

Integrale advisering
Netwerken bij gemeenten (programmamanagers omgevingswet),
omgevingsdiensten en GGD’en zijn opgebouwd. Adviseurs denken op
verzoek van gemeenten mee over de inbreng van de VRHM (proces en
inhoud) bij omgevingsvisies en -plannen en schuiven op uitnodiging aan
bij intake- en omgevingstafels van gemeenten. De inbreng van de VRHM
bij gemeenten over producten van de Omgevingswet (visie, plannen,
vergunningen) verschilt per gemeente en is afhankelijk van het tijdtempo
(maatwerk).
Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 januari 2022
leidt financieel tot het doorlopen van het budget naar het volgende jaar.

4.4. Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie
Jaarplan
Brandonderzoek
Er is een start gemaakt met structureel brandonderzoek. Het team
brandonderzoek is uitgebreid en de medewerkers zijn gestart met de
opleiding.
Krachtige informatievoorziening
Door COVID-19 crisis zijn de prioriteiten aangepast. Er is meer prioriteit
voor IT-ondersteuning bij thuiswerken en crisisorganisatie en minder
prioriteit voor IM-procesverbetering.
Daarnaast is er gewerkt aan een eerste kennismaking en verkenning van
de doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld in LCMS. Ook hier biedt
de ervaring met de crisis rondom Covid-19 kansen. Er wordt veel
praktijkervaring opgedaan met informatie delen, up tot date houden en
langdurig een actueel beeld onderhouden (ook vanuit een dreigende
crisis). Dit levert input voor de doorontwikkeling van MAB/VIC. Knelpunt
in de informatiedeling (langdurig een actueel beeld onderhouden) vormen
de weekenden, dan draait de politie alleen. Hier dient een structurele
oplossing voor te komen.
De doorontwikkeling van netcentrisch werken loopt op onderdelen
vertraging op. Zo zijn de opleiding voor de HIN/Staffunctionarissen
uitgesteld. Ook de technische doorontwikkeling van de geo informatie
(o.a. de landelijke update LCMS plot) loopt een kleine vertraging op.
Veilige informatievoorziening
Op aanraden van het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum zijn
in januari 2020 de Citrix-systemen uit voorzorg uitgezet vanwege een
beveiligingslek in hun software. Het Citrix-incident betekende de eerste
echte bedreiging van onze i-systemen van buitenaf. De reactie intern was
adequaat en professioneel; door effectieve samenwerking werden de
systemen tijdelijk ontoegankelijk gemaakt, de impact vastgesteld (die
bleek gelukkig beperkt), de softwarematige aanpassing doorgevoerd en
het systeem weer vrijgegeven.
Ook is de bewustwording bij medewerkers op het gebied van
informatieveiligheid vergroot. Bewuster wordt omgegaan met het wel of
niet opnemen van (bedrijfs)gevoelige informatie van partners en het veilig
delen van VRHM-planvormingsproducten zoals informatiekaarten.
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Momenteel richten we ons op de voorbereidingen van de jaarlijkse IVaudit die in augustus is voorzien en waar dit jaar voor de eerste keer
(naast de huidige BIG-norm, Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten)
ook de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) zal worden
toegepast.
Financiële
consequenties
4.5. Wij vergroten het inzicht in ons presteren
Jaarplan
Voor de Veiligheidsdirectie is een eerste concept-routekaart opgesteld
om te komen tot een beter inzicht in het presteren en functioneren op de
vijf taken van de veiligheidsregio. Door de Coronacrisis is de bespreking
van de concept-routekaart uitgesteld maar vindt uitvoering hiervan al
voor een deel plaats.
Het gaat daarbij niet alleen om de operationele prestaties (welke, duiden,
presenteren) maar ook om prestatie- en procesindicatoren in
beleidsplannen. Waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen
managementinformatie en bestuurlijke informatie.
De huidige operationele prestatie indicatoren (OPI’s) van de taak
brandweer worden geëvalueerd waarbij de kernvraag is welke
indicatoren een goed inzicht geven van de prestatie van de brandweer.
Naast het inzicht in het presteren is ook het verantwoording afleggen
over het functioneren van de veiligheidsregio van belang. Hieraan wordt
invulling gegeven door het verbeteren van de interne en externe
producten zoals bijvoorbeeld de begroting en tertiaalrapportages.
Onderdeel van de routekaart is ook het verstreken van de
informatiepositie van gemeentebesturen, door bijvoorbeeld het
tussentijds rechtstreeks informeren over belangrijke ontwikkelingen
binnen de veiligheidsregio.
Financiële
Op dit moment geen bijzonderheden.
consequenties
4.6. Wij kennen onze partners
Expeditie RCB heeft de contacten met onze partners verder verstevigd
Jaarplan
door interviews te houden en vragen te stellen hoe wij onze
samenwerking verder vorm en inhoud kunnen geven.
Daarnaast heeft de grip 4 rond Corona ook geleid tot een intensiever
contact met bekende en minder bekende partners bij alle
organisatieonderdelen van de VRHM. Periodiek is er nu contact met
diverse partijen, waarbij continuïteit van de processen en het elkaar
ondersteunen de belangrijkste thema’s zijn. Daardoor verdiepen we
werkrelaties met bestaande partners. Deze ervaringen kunnen worden
betrokken bij de verdere ontwikkeling van het partnerprofiel.
Financiële
consequenties

Geen bijzonderheden.
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4.7. Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid
Jaarplan
Hoewel we volop met en voor gemeenten werken in de huidige Coronacrisis en gemeenteraden actief informeren over de Corona-aanpak via de
raadsinformatiebrieven is aan het merendeel van de gestelde doelen uit
het beleidsplan nog geen opvolging gegeven. Voor de zomer stellen we
een plan van aanpak op voor de aansluiting op het Integraal Veiligheids
Plan van gemeenten. Zodra de tekst van het wetsvoorstel wijziging Wet
gemeenschappelijke regelingen en het advies van de Raad van State
openbaar worden bij indiening bij de Tweede Kamer, stellen we ook een
plan van aanpak hiervoor op. De ministerraad heeft begin dit jaar
ingestemd het wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke
regelingen voor advies aan de Raad van State te zenden.
Financiële
Er zijn geen financiële ontwikkelingen welke samenhangen met deze
consequenties
beleidsdoelstelling. Deze zijn ook niet te verwachten.
B. Prognose (financieel) resultaat
Door de Coronacrisis is een aantal activiteiten uit het jaarplan stil komen te liggen of vertraagd.
Afhankelijk van het verloop van het Coronavirus is het de vraag of de organisatieonderdelen van de
VRHM alle plannen zoals opgenomen in het Jaarplan 2020 zullen uitvoeren.
C. Te nemen maatregelen
Herprioritering Jaarplan 2020. Door de (duur van de) Coronacrisis en de te verwachten nafase, heeft
dit impact op de capaciteit van de organisatieonderdelen van de VRHM en daarmee op de uitvoering
van het jaarplan 2020. Een herprioritering van het Jaarplan 2020 heeft in de periode t/m april nog niet
plaatsgevonden. Dit vindt de komende periode plaats. Een deel van de capaciteit van de VRHMorganisatieonderdelen zal beschikbaar blijven voor de aanpak van het Coronavirus.
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5. Onze doelen voor de meldkamer
5.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
A. Wat gaan we oppakken
We zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS
Jaarplan
Eind 2019 is het convenant getekend tussen de LMS en
veiligheidsregio’s over de overdracht van het beheer van de meldkamer,
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijzigingswet meldkamers
(DB 12 december 2019) op 1 juli 2020.
Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe ministeriele regeling hoofdlijnen
van beleid en beheer van meldkamers. Deze regeling moet ook ingaan
op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een nieuwe convenant
tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag.
Het onderzoek naar de overgang van brandweercentralisten van de
politie naar de Veiligheidsregio Haaglanden (het gaat hier om de
voormalige brandweercentralisten van Hollands Midden die in 2011 zijn
ondergebracht bij de politie) bevindt zich in een voorbereidende fase.
Financiële
De financiële gevolgen van de overgang van de centralisten zijn nog niet
consequenties
volledig in beeld. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te worden, waarbij
formeel de politie de latende partij is en de veiligheidsregio Haaglanden
in principe de ontvangende partij is. Echter, de VRHM is verantwoordelijk
voor haar bijdragen (zowel bestuurlijk, operationeel als financieel) aan de
meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Deze meldkamer wordt samen
met de veiligheidsregio Haaglanden ingevuld.
Nu het beheer is overgedragen aan de LMS-organisatie stelt de Politie
zich op het standpunt dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende
actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht
moeten worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële)
lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van
ongeveer € 300.000. De VRHM is hierover in gesprek met de Politie.
We zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio
Jaarplan
Het onderzoek naar een structurele invulling van de Caco-rol op de
meldkamer is in de afrondende fase. De Caco-rol wordt ingevuld binnen
de meldkamer brandweer/veiligheidsregio, met een belangrijke financiële
bijdrage van de politie voor de komende drie jaar. De invulling van de
Caco-rol zal dit jaar geeffectueerd worden.
Hierbij wordt ook gekeken naar de positionering van de meldkamer
brandweer/veiligheidsregio i.r.t. de beide brandweerkorpsen.
Financiële
Voor de komende drie jaar levert de politie een substantiële financiële
consequenties
bijdrage aan de invulling van de Caco-rol. Dit biedt de mogelijkheid om
voor de periode erna een structurele oplossing in beeld te brengen (na
deze drie jaar de invulling van de Caco-rol te laten plaatsvinden binnen
het reguliere budget c.q. formatie van de meldkamer).
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B. Wat gaan we verbeteren
Jaarplan
Op 28 januari 2020 is het nieuwe C2000 operationeel geworden. Na
enkele aanloopproblemen werkt het nieuwe systeem voor de brandweer
naar behoren.
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan
de LMS, vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de
wijzigingswet Meldkamers per 1 juli 2020.
Het onderzoek naar de oplopende verwerkingstijd van de meldkamer is
nog gaande. Een mogelijke verklaring is de invoering van het nieuwe
gestandaardiseerde uitvraagprotocol. Het onderzoek wordt afgerond voor
de zomervakantie.
Tijdens de coronacrisis is de meldkamer, in het kader van de
bedrijfscontinuïteit, gestart met de innovatie om de intake van 112 te
laten plaatsvinden vanuit thuis bij de medewerker. De uitgifte dient nog
wel plaats te vinden vanuit de meldkamer (ivm noodzakelijke apparatuur
en verbindingsmiddelen).
Financiële
Met de politie zijn afspraken gemaakt over de financiering tot aan de
consequenties
overgang van de centralisten. De bijdrage aan de LMS (door middel van
een onttrekking aan de BDuR) is met ingang van 1 januari 2020
geeffectueerd (conform landelijke afspraak).
C. Wat gaan we continueren
% 24/7 beschikbare multidisciplinaire
functionaris (CaCo)
Aantal keer informeren bevolking via
WAS, NL Alert
Aantal intakes
Aantal intakes spoed
Opnametijd (gemiddeld)

2020 T1
39%

2019 T1
38%

2019 totaal
44%

WAS 0
NL-Alert ?
17.818
6.308
13
seconden

WAS 0
NL-Alert ?
16.838
4.882
11 seconden

WAS 0
NL-Alert ?
72.642
21.383
11
seconden

GRIP-indicatie

2020 T1

GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
Totaal

1
0
0
1
2

2019 T1

2019
(Totaal)
9
1
0
0
10

2018 totaal

56.927
20.991
10
seconden

2018
(Totaal)
7
1
0
0
8
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5.2. Wat gaat het kosten

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

5.3. Prognose (financieel) resultaat
Een financieel risico is dat nu het beheer van de brandweermeldkamer is overgedragen aan de LMSorganisatie, de Politie zich op het standpunt stelt dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende
actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht moeten worden, in plaats van
de afgesproken (personele en materiele) lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote,
verhoging van ongeveer € 300.000. De VRHM is hierover in gesprek met de Politie.
5.4. Te nemen maatregelen
Op dit moment zijn geen extra maatregelen noodzakelijk.
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6. Onze doelen voor Risico- en Crisisbeheersing
6.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
A. Wat gaan we oppakken
Wij versterken het risicomanagement
Jaarplan
Er is een start gemaakt met de verkenning op welke wijze we
risicomanagement een cyclisch karakter kunnen geven, waarbij de
opbrengsten van evaluaties weer als input dienen voor een
nieuw/aangepast risicoprofiel.
In het kader van de allhazard-benadering is een begin gemaakt met
trainingen voor adviseurs risicobeheersing.
Financiële
In financiële zin zal de prognose aansluiten bij de toegekende begroting.
consequenties
Wij moderniseren onze crisisorganisatie
Jaarplan
Slagvaardige crisisorganisatie bij nieuwe crisistypen
Het project omgang met dreigende crisis is bijna afgerond maar heeft wel
vertraging opgelopen. Met de verkenning van bovenregionale
+
samenwerking en de verkenning van de gevolgen voor crisisbeheersing
voor de thema’s uit het regionaal risicoprofiel is nog niet gestart. Dit als
gevolg van de Covid-19 crisis. De Covid-19 crisis biedt ons daarentegen
ervaring en inzichten om de crisisorganisatie te moderniseren. Zoals de
ervaring met de gekozen organisatiestructuur in de lange dreigende fase
en de schakeling naar de crisisstructuur bij de daadwerkelijke opschaling.
Maar ook het benutten van het netwerk gedurende de crisis om
bijvoorbeeld de continuïteit van de vitale processen te monitoren en
elkaar daar waar nodig te ondersteunen en de ervaringen van de
taakorganisatie crisiscommunicatie tijdens de Covid-19 crisis om het
informatiemanagement van de taakorganisatie te verbeteren. Uiteraard
nemen we ook de uitkomsten van de systeemtest 2019 hierin mee
waarover het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van februari dit jaar is
geïnformeerd. De trends van de periode van 2017 – 2019 zijn dat er dat
op de onderdelen alarmering en crisiscommunicatie groei is te
constateren. Dit is te danken aan aanpassing in een systeem en
investering in de kwaliteit van processen en het opleiden en trainen van
functionarissen. Verbetermogelijkheden liggen op het vlak van het
netcentrisch werken binnen de teams BT, RBT en TBZ.
Inzet sterke informatiepositie in lauwe fase
Er wordt gewerkt aan de realisatie van de website
Hollandsmiddenveilig.nl. Door de Covid-19 crisis wordt de implementatie
ervan uitgesteld van voor de zomer tot na de zomer 2020.
Wel is gewerkt aan een eerste kennismaking en verkenning van de
doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld in LCMS. Ook hier biedt de
ervaring met de crisis rondom Covid-19 kansen. Er wordt veel ervaring
opgedaan met informatie delen, up tot date houden en langdurig een
actueel beeld onderhouden (ook vanuit de dreiging).
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Financiële
consequenties

/

Aanbieden vakbekwaamheidsprogramma voor crisisorganisatie
Het meerjaren-OTO-beleidsplan is bijna gereed. In de studiegids voor
2020 zijn thema’s uit het risicoprofiel opgenomen.
Het OTO programma is in het begin van dit jaar nagenoeg stil komen te
liggen. In financiële zin zal het moeilijk worden deze achterstand in te
gaan halen.

B. Wat gaan we verbeteren
Jaarplan
Het ontwikkeltraject Expeditie heeft als doel om de ontwikkelambitie van
de sector Risico- en Crisisbeheersing met bijbehorende
randvoorwaarden te bepalen (welke kennis en competenties hebben
medewerker nodig om deze ambitie waar te maken). Besloten is dit
traject voor te zetten en te koppelen aan het organisatiebrede
ontwikkeltraject Samen verder.
Het uitvoeringsplan toezicht heeft, als gevolg van de Corona-crisis, de
afgelopen twee maanden deels stilgelegen. Momenteel wordt er naar
mogelijkheden gezocht om, in het kader van de anderhalve meter
samenleving, het toezicht op afstand te laten plaatsvinden.
In februari heeft het thema AB waterveiligheid plaatsgevonden. Ook
wordt conform planning uitvoering gegeven aan het programma.
De inventarisaties van cascade-effecten van overstromingen worden
door adviseurs meegenomen in hun risico-advisering.
Landelijk is er een startbijeenkomst geweest over thema cultureel
erfgoed. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze dit een regionaal
vervolg kan krijgen.
De werkgroep toekomstbestendige bluswaterwatervoorziening is bezig
om het opgestelde plan verder te implementeren.
Operationele voorbereiding
Het meerjaren-OTO-beleidsplan is bijna gereed. Door de Covid-19 crisis
zijn veel OTO activiteiten in het tweede kwartaal afgelast. De
+
ontwikkeling om trainingen digitaal aan te bieden is in een
stroomversnelling geraakt. Ook worden de mogelijkheden om virtueel te
oefenen verkend. Een deel van het OTO-jaarprogramma is geschrapt,
een ander deel zal later dit jaar in een andere vorm aangeboden worden.
De doorontwikkeling van netcentrisch werken loopt op onderdelen
vertraging op. Zo zijn de opleiding voor de HIN/Staffunctionarissen
uitgesteld. Door de Covid-19 crisis doen deze functionarissen wel veel
praktijkervaring op. Tevens wordt vanuit deze crisis breed in de regio
gemonitord hoe de situatie er voor staat. Dit levert input voor de
doorontwikkeling van MAB/VIC. De technische doorontwikkeling van de
geo informatie (o.a. de landelijke update LCMS plot) loopt ook een kleine
vertraging op.
Wat betreft de versterking van de risico- en crisiscommunicatie wordt op
onderdelen vertraging opgelopen. Zoals bij de koppeling tussen
crisiscommunicatie en (brand) veilig leven. Dit hangt namelijk samen met
de ontwikkeling van de website Hollandsmiddenveilig.nl. Voor het
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onderdeel versterken van informatiemanagement van de taakorganisatie
crisiscommunicatie worden ervaringen van de Covid-19 crisis als input
gebruikt.

Financiële
consequenties

/

Met VRH is een principeafspraak gemaakt dat de crisisorganisatie kan
uitwijken naar de Yp. Hiervoor moeten nog wel een aantal praktische
zaken geregeld worden. Mogelijk ontstaat hier een vertraging door de
Covid-19 crisis.
Er is een start gemaakt met structureel brandonderzoek. Het team
brandonderzoek is uitgebreid en de medewerkers worden hiervoor
opgeleid.
De financiële uitputting loopt geheel in de pas met de achterstanden die
in de eerste vier maanden zijn opgelopen.

C. Wat gaan we continueren
Het “risico” evenementen seizoen van de VRHM startte pas echt eind april. Door het verbod op
evenementen (eerst voor evenementen groter dat 100 personen, daarna volledig) sinds 12 maart
worden er minder VRHM adviezen afgegeven. Vergunningen voor nieuwe en/of verschoven
evenementen uit de COVID-19 periode worden in 2020 niet meer verleend, tenzij het betreffende
evenementen géén extra capaciteit van de hulpdiensten vraagt. Het Landelijke netwerk van regionale
evenementen coördinatoren is bezig met richtlijnen voor evenementen in de 1,5 meter samenleving,
hierbij worden ook branchepartners betrokken. Vanaf 12 maart is Evenementen@vrhm.nl in gebruik
als helpdesk voor gemeenten voor vragen over de noodverordening. Hier wordt veelvoudig door
gemeenten gebruik van gemaakt.
Het uitvoeringsplan toezicht heeft, als gevolg van de Corona-crisis, de afgelopen twee maanden
deels stilgelegen. Momenteel wordt er naar mogelijkheden gezocht om, in het kader van de
anderhalve meter samenleving, het toezicht op afstand te laten plaatsvinden.
Het project Zorro (zaaksysteem en omgevingsdossier) is klaar met voorbereidingen en wordt mei
2020 in gebruik. De vervanging van het huidige Decos naar het nieuwe Squit2020 voor de
werkprocessen bij risicobeheersing heeft de afgelopen maanden veel tijd gekost. Vanwege de Covid19 maatregelen hebben onder andere overleg- en opleidingsactiviteiten digitaal plaatsgevonden.
genomen.

Adviezen WABO (% binnen
behandeltermijn)
Adviezen evenementen
Adviezen bereikbaarheid
Adviezen overig
Controles brandveiligheid
Hercontroles brandveiligheid
Aantal inzetten crisisorganisatie (GRIP)

2020 (T1)

2019 (T1)

531 (87,2%)

557 (88,2%)

2019
(totaal)
1.605 (88%)

159
633
635
288
41
2

205
576
636
490
47
2

502
1.862
1.646
1.539
160
11

2018
(totaal)
1.612
(90,8%)
570
1.678
1.975
1.827
221
8
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6.2. Wat gaat het kosten

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

6.3. Prognose (financieel) resultaat
Verwachting is het jaarplan binnen de begroting uit te kunnen voeren. Gezien de ontwikkelingen
rondom het Covid-19 virus is het momenteel nog lastig een goede prognose te maken voor de
uitvoering van het jaarplan in de komende maanden.
6.4. Te nemen maatregelen
Zie hierboven beschreven.
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7. Onze doelen voor GHOR
7.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
A. Wat gaan we oppakken
Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie
Jaarplan
GHOR heeft door Covid-19, het project informatiedeling tussen de
zorgketen (LCMS Geneeskundige Zorg) en de crisisorganisatie (LCMS)
naar voren gehaald in de tijd. GHOR werkt nu als pilot netcentrisch met
een aantal aangesloten zorgpartners met hulp van LCMSGeneeskundige Zorg. Dit betreft een tijdelijke maatregel (met IFV en
GHOR Haaglanden) en is specifiek voor de Covid-19 crisis.
GHOR wordt hierbij ondersteund door een externe adviseur. GHOR heeft
de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de zorgketen voort te
zetten op een projectmatige wijze, conform regionaal beleidsplan en
jaarplan 2020
Financiële
Conform projectbegroting LCMS Geneeskundige Zorg.
consequenties
B. Wat gaan we verbeteren
Jaarplan
•

Financiële
consequenties

In relatiebeheergesprekken met koepels van verpleeghuizen,
gehandicaptenzorg, GGZ-zorgorganisaties en revalidatiecentra zijn
de GHOR-aspecten over thema’s en risico’s uit het regionaal
risicoprofiel aan de orde gekomen. De duiding van de thema’s is in
afwachting van de ontwikkeling binnen de VRHM.
• Blijven aanpassen en verbeteren van de positie GHOR aan de
veranderende omgeving en de veranderde netwerken en partners
met wie wij samenwerken. De Covid-19 crisis heeft flexibiliteit van
GHOR laten zien om met deze langdurige crisis om te gaan.
Contacten met het Netwerk Acute Zorg West, GHOR Haaglanden en
GGD Hollands Midden zijn geïntensiveerd. Ook is tijdens Covid-19
veel contact geweest met zorgpartners, waarbij nieuwe relaties zijn
aangegaan.
• Organiseren van aandacht voor GHOR-dossiers waarvoor
interregionale of landelijke aandacht ontbreekt. De crisistaken van
GHOR krijgen veel aandacht binnen GGD GHOR Nederland. Hier
ligt een kans om deze aandacht uit te breiden naar de reguliere
GHOR-taken
Is een integraal onderdeel van de begroting GHOR.

C. Wat gaan we continueren
GHOR heeft tot en met april uitgevoerd:
• Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun voorbereiding op continuïteit van zorg.
Een bestuurlijke rapportage hierover voor de acute zorg en de bestuurlijke aanbieding is afgestemd
met de DPG. Door Covid-19 is de rapportage nog niet bestuurlijk ingebracht bij de VRHM. Dit wordt
waarschijnlijk in mei 2020 gerealiseerd (afhankelijk van de ruimte op de bestuurlijke agenda). De
rapportage geeft een beeld over de periode 2018-2019.
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• Tenminste twee netwerkbijeenkomsten voor zorgpartners gericht op het kennen en het leren van
elkaar en op kennisuitwisseling over risico- en crisisbeheersing. Een bestuurlijke bijeenkomst begin
april is door Covid-19 uitgesteld. GHOR verwacht de bijeenkomsten in het tweede deel van 2020 te
organiseren.
• Deelgenomen aan alle overleggen ROAZ. Aandacht voor onderwerpen veiligheid en zorg, voor het
oplossen capaciteitsknelpunten en gevolgen voor geneeskundige hulpverlening. DPG neemt deel
aan de overleggen op bestuurlijk niveau. Reguliere overleggen op tactisch niveau zijn tijdens de
Covid-19 veelal geannuleerd. GHOR heeft t.b.v. Covid-19 een externe adviseur ingehuurd als
GHOR-ketenregisseur. Tussen ROAZ en GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden is
veelvuldig afgestemd en om coördinatie en regie te bieden aan de acute zorgpartners en niet-acute
zorgpartners.
• >95% aan GHOR gevraagde adviezen over evenementenveiligheid binnen 10 werkdagen verstrekt. .
In Veiligheidsregio Hollands Midden worden twee behandelaanpakken gehanteerd: Reguliere
aanpak of Risicoaanpak. Voor de reguliere aanpak heeft GHOR een standaardadvies ontwikkeld.
Voor de risicoaanpak geven brandweer, GHOR en politie een op elkaar afgestemd advies op maat
(een C en B+ evenement). Het adviseren aan en vooruitkijken met evenementorganisatoren en (met
partners) gemeenten gaat door.
• Afspraken in operationele plannen van de veiligheidsregio zijn consistent met de afspraken met
zorgpartners in hun crisisplannen. De planvorming m.b.t. stralingsincidenten en specifiek
jodiumprofylaxe heeft vertraging opgelopen. Er is een herziene planning voor multi-planvorming in
voorbereiding.
• >90% van GHOR-crisisfunctionarissen is op 31-12-2020 opgeleid, getraind en geoefend volgens de
GHOR-jaarplanning 2020 OTO dat is afgestemd op het jaarplan 2020 VRHM OTO.
In de eerste maanden zijn diverse multi-trainingen en oefeningen georganiseerd. Een aantal monoactiviteiten is uitgevoerd. Voorbereidingen voor multi-oefeningen/-trainingen voor het najaar gaan
door. Crisisfunctionarissen met een rol in ROT en RBT zijn allen werkzaam in de crisis en doen
tijdens de Covid-19 crisis veel ervaring op. Als de oefeningen in het najaar kunnen doorgaan, dan
behouden ook de Officieren van Dienst Geneeskundig hun vaardigheden op peil.
• >95% van het totaalaantal gealarmeerde GHOR-crisisfunctionarissen bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP
1) voldoen aan vastgestelde verplichte opkomsttijden.
• Analyse van GRIP-inzetten door GHOR. De andere GRIP-inzet dan Covid-19, is door GHOR
geanalyseerd.
• Deelgenomen aan alle multidisciplinaire evaluaties van oefeningen en operationele inzetten. Is
gerealiseerd.
• Positieve uitslag periodieke ISO-audit. De externe audit vindt plaats in oktober 2020.
Bedrijfsvoering GHOR
• GHOR heeft een overzicht van gevolgen Covid-19 voor de bedrijfsvoering opgesteld. Een
herziening van het jaarplan 2020 moet nog plaatsvinden.
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7.2. Wat gaat het kosten
GHOR
(bedragen x € 1.000,00)

Exploitatiebaten
Gemeentelijke bijdrage
Subsidies en Overige bijdragen
Exploitatielasten
Salarislasten

Begroting

Realisatie

Prognose

Verschil

2020

2020

2020

2020

2.099.500

-

2.099.500

-

2.097.000

-

2.097.000

-

2.500

-

2.500

-

2.129.500

-

2.054.500

-75.000
-75.000

1.486.045

-

1.411.045

Opleiden en oefenen

55.850

-

55.850

-

Kapitaallasten

47.550

-

47.550

-

Overige lasten

540.055

-

540.055

-

-30.000

-

-45.000

-30.000

-

-30.000

Geraamde saldo baten en lasten
Onttrekking reserves
Storting reserves

Geraamde resultaat

-

0

-

-75.000

-75.000
-75.000

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

7.3. Prognose (financieel) resultaat
GHOR zal niet alle geplande activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren. Een herprioritering van activiteiten
en communiceren over de gemaakte keuzes wordt vanaf medio mei uitgevoerd.
GHOR heeft voor de Covid-19 crisis onvoorziene kosten gemaakt. De verwachting is dat GHOR deze
in de huidige begroting kan opvangen. Een prognose hiervan is beschikbaar bij de najaarsrapportage.
Bijlage: GHOR voortgang deelprogramma Infectieziektebestrijding
7.4. Te nemen maatregelen
Zie hierboven.
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8. Onze doelen voor bevolkingszorg
8.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
A. Wat gaan we oppakken
Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie
Jaarplan
Zoals gepland is het onderzoek naar een hervorming van de
gemeentelijke crisisorganisatie is in gang gezet. De covid-19 crisis zal de
oplevering van de resultaten niet vertragen.
Het opstellen van een partnerprofiel voor Bevolkingszorg is vertraagd ivm
de covid-19 crisis.
Financiële
We blijven binnen het bestaande budget.
consequenties
Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio
Jaarplan
De kennisbank voor de kolom Bevolkingszorg is ontwikkeld en wordt
naar planning uitgerold. Door de covid-19 crisis is er bij deelnemers
minder aandacht voor, maar de levering en uitrol zijn naar planning
verlopen.
De crisisapp heeft een update ondergaan.
De verkenning van betere afstemming tussen de beleidscyclus van de
veiligheidsregio en gemeenten loopt vertraging op door de covid-19
crisis.
Financiële
We blijven binnen het bestaande budget.
consequenties
B. Wat gaan we verbeteren
Jaarplan
Clustersamenwerking
De samenwerking binnen de clusters wordt versterkt. Deze versterking is
ook zichtbaar in de huidige covid-19 crisis. Er is sinds begin dit jaar ook
regelmatig een overleg tussen de clustervoorzitters.
Meetbaarheid
Het ontwikkelen van een dashboard voor het transparanter en
meetbaarder maken van onze voortgang is in de maak.
OTO
De studiegids voor Q1 en Q2 is opgeleverd en ondanks de covid-19
crisis vinden sommige oto-activiteiten doorgang op digitale wijze, tot 1
september zullen er geen fysieke samenkomsten zijn. Het project
multidisciplinaire studiegids OTO 2020/2021 loopt vertraging op en er zal
binnenkort wordt gekeken naar een nieuwe prioritering. Verwachting is
dat er dit in het najaar kan worden voortgezet. Dit betekent voor het
bevolkingszorg dat wij vooralsnog doorgaan op huidige werkwijze met
een eigen studiegids en zullen kijken naar de mogelijkheden omtrent
registratie en een online leeromgeving.
Informatiemanagement
De verbetering van de gezamenlijke werkwijze voor netcentrisch werken
in samenwerking met RCB loopt vertraging. Door de covid-19 crisis is
daarentegen veel praktische ervaring opgedaan en kan deze door middel
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Financiële
consequenties

van evaluatie en best practices worden meegenomen in de
doorontwikkeling.
Crisiscommunicatie
De herinrichting van de taakorganisatie crisiscommunicatie wordt
verwerkt in de crisisplanvorming ter implementatie. Het project omtrent
het doorontwikkelen van HollandsMiddenVeilig loopt.
De verbetering en doorontwikkeling van HollandsMiddenVeilig.nl vindt
binnen de begroting plaats.

C. Wat gaan we continueren
2020 T1
Aantal opleidingen en
trainingen
Aantal crisisfunctionarissen dat
basiscursus crisisbeheersing
voor bevolkingszorg heeft
gevolgd
Aantal formeel gecertificeerde
crisisfunctionarissen binnen
bevolkingszorg

10

Aantal trainingen/ examens
voor communicatieadviseurs in
taakorganisatie
crisiscommunicatie

Gepland examen:
6 Hto-C’s
4 Commadv ROT;
Training:
Commadv RBT

2019 T1

2019
Totaal

2018 Totaal

4 AC-Bz’s
5 OA’s
16 OvD-Bz

3
communicatieadviseurs
ROT

13

4 OvD-Bz
Nog te certificeren:
2 AC-Bz

8.2. Wat gaat het kosten

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020
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8.3. Prognose (financieel) resultaat
Verwachting is de doelen en de resultaten voor de taak Bevolkingszorg zoals beschreven in het
jaarplan binnen de begroting uit te kunnen voeren. Door uitstel van OTO-activiteiten loopt mogelijk
een aantal activiteiten en kosten door in 2021.
8.4. Te nemen maatregelen
Door de COVID-19 crisis is het moeilijk voorspellen hoe de rest van het jaar zal verlopen. In de
planning wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s. In de najaarsrapportage is hier meer
inzicht in te geven, idem voor de begroting.
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9. Onze doelen voor brandweerzorg
9.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
A. Wat gaan we oppakken
Wij werken met paraatheid op maat
Jaarplan
Dekkingsplan
BHM heeft zich in 2019 aangemeld voor de landelijke pilot. Inmiddels
heeft de selectie plaatsgevonden en zijn we hiervoor geselecteerd. Deze
pilot is vervolgens uitgesteld i.v.m. COVID-19. De interne voorbereiding
loopt wel door.
Uitruk op Maat
De planning van Uitruk Op Maat (UoM) verloopt volgens schema en is ter
besluitvorming aangeboden aan het AB. Daarmee is UoM voor de
komende zomerregeling voldoende uitgewerkt en implementeerbaar.
Paraatheid op Maat/ Brandweerrisicoprofiel
De uitwerking van de visiedocumenten “Paraatheid op Maat” en
“Brandweerrisicoprofiel” is nog niet gestart. De verwachting was hiermee
in Q2 te starten. Gezien de andere prioritering binnen de sector
Brandweerzorg vanwege COVID-19 is het de verwachting dat hier
vertraging wordt opgelopen. Ingeschat wordt dat dit na de zomer weer
kan worden opgepakt. Daarbij dient rekening te worden gehouden met
de gewijzigde werkwijze die de veranderende maatschappij als gevolg
van de coronacrisis met zich meebrengt. De verwachting is dat we dit
doel wel realiseren.
Aanbestedingen
De aanbestedingen liggen op koers. Het contract voor de redvoertuigen
is 7 mei getekend. Vanwege de crisis is er sprake van een lichte
vertraging. Deze is echter niet noemenswaardig. Het daadwerkelijk risico
ligt bij levering. De crisis heeft sommige productielijnen stopgezet en
bedrijven zijn niet altijd even goed bereikbaar. Dit houdt in dat levertijden
en of gebruikerstesten niet met zekerheid gepland en of afgegeven
kunnen worden. Dit houdt in dat planningen minder zeker zijn. In dit
externe proces kan er i.v.m. met stilstaande productie geen zekere
leverdatum worden gegeven.
Overig
Het implementeren van projectmatig en thematisch werken ligt op
schema. Dit gebeurt door middel van leren langs het werk. Dit is een
vorm van learning by doing. Door de ervaringen worden de processen
steeds scherper en continue verbeterd.
Financiële
De aanbestedingen zijn opgenomen in de inkoop- en
consequenties
aanbestedingskalender en het meerjaren investeringsplan (MIP). De
kapitaallasten die voortvloeien uit de diverse investeringen worden
gedekt binnen de meerjarenraming.
Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen
Inbreng repressieve kennis
Jaarplan
Het inbrengen van repressieve kennis vindt langs het werk plaats en is in
de organisatie procesmatig ingeregeld. Het uitwerken van het proces van
accounthouderschap is de stap die volgt vanuit de lessen die we leren bij
het inregelen van bovenstaande processen.
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Financiële
consequenties

Brandveilig leven
Visiedocument Brandveilig leven is gereed en de basis is voldoende voor
brandweerzorg. Eerste aanzet document zelfstandige kazerne is gereed.
Er loopt binnen de Krimpenerwaard een pilot waar de relatie tussen de
zelfstandige kazerne en Brandveilig leven nader wordt geduid. De
vertaling van het centrale visiedocument naar een werkdocument voor de
sector Brandweerzorg sluit daarop aan.
Brandonderzoek
Brandonderzoekers zijn aangesteld en de opleiding is gestart.
De opleidingskosten voor brandonderzoek worden gedekt binnen de
lopende exploitatie.

Wij staan in de (lokale) gemeenschap
Brandveilig leven voor brandweerzorg
Jaarplan
Er is een visie document opgesteld voor Brandveilig leven en een
document voor de zelfstandige kazerne. In samenwerking met visie op
Brandveilig leven zijn de netwerken in beeld gebracht. Het opstellen van
het werkdocument Brandveilig Leven voor Brandweerzorg is de
vervolgstap. De uitvoering loopt vertraging op vanwege COVID-19. De
crisis brengt een verandering van de maatschappij mee hetgeen van
invloed is op de uitvoering van dit plan. Hier dient rekening mee te
worden gehouden.
Taakdifferentiatie
Het landelijke traject taakdifferentiatie is tot nadere orde uitgesteld. Het
uitstellen van de taakdifferentiatie biedt nu ruimte. Het risico bestaat dat
bij het opstarten er teveel zaken die gelijktijdig komen hetgeen ten koste
kan gaan van de uitvoering.
Financiële
De financiële effecten vanuit het traject taakdifferentiatie brandweer zijn
consequenties
op dit moment niet goed in te schatten. Het heeft in ieder geval geen
effect op het huidige begrotingsjaar.
B. Wat gaan we verbeteren
Jaarplan
COVID-19 heeft gezorgd voor een scherpe prioritering van de activiteiten
uit het jaarplan. Dit is verwoordt in een continuïteitsplan dat enerzijds
/
ingaat op het kunnen waarborgen van de operationele inzet op straat en
anderzijds op het waarborgen van de continuïteit van de belangrijkste
processen en activiteiten ten aanzien van onze eigen – reguliere –
bedrijfsvoering. De aanbestedingen lopen op schema (o.a.
Tankautospuit, Redvoertuig, Autoladder, brandweerhelmen,
duikcommunicatie). De voortgang van de (ver)bouw van de
brandweerkazernes is opgenomen in het hoofdstuk Bedrijfsvoering. Het
verder inregelen van de werkprocessen tussen vakbekwaamheid en
integrale planning heeft deels vertraging opgelopen doordat inhuur van
externe expertise niet mogelijk is vanwege COVID-19.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van februari ingestemd
met de omvorming van de regionale organisatie voor incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen (IBGS). Hiermee is de bestaande situatie, op basis
van de reeds uitgevoerde implementatie van de landelijke Visie IBGS in
de periode 2015-2017, bestuurlijk geformaliseerd.
Financiële
Geef financieel effect op de lopende exploitatie.
consequenties
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C. Wat gaan we continueren
Er is een continuïteitsplan opgesteld om de continuïteit van de operationele inzet op straat te kunnen
waarborgen. Binnen de sector Brandweerzorg zijn daarvoor aanvullende afspraken gemaakt. De
kazerne Koudekerk verzorgt de arbeidshygiëne en levert schone bluskleding bij inzetten van de
brandweer bij incidenten met Corona (verdachte) patiënten. Na ontsmetting wordt bluskleding
aangeboden om te laten reinigen (vanwege zeepresten). Dit heeft wel voor een verhoogde
inzetfrequentie van arbeidshygiëne gezorgd.
Alle oefenavonden, vakbekwaamheidsmomenten, brandweerwedstrijden, jeugdbrandweeractiviteiten,
keuringen en sociale activiteiten zijn stilgelegd. Deze lijst is kritisch bezien op de gevolgen van uitstel
of afstel. Indien daarbij ongewenste effecten zijn geconstateerd, zijn maatwerkafspraken gemaakt om
dit te beperken. Sinds april is de afdeling Vakbekwaamheid gestart met Online Anders Oefenen. Er is
een module opengesteld voor Technische Hulp Verlening en COVID19. Ook is er een module over
het optreden bij incidenten met moderne voertuigen online gebracht (als vervolg op de brainbox THV)
en is er een module beschikbaar gesteld voor alle chauffeurs. Sinds begin mei zijn ook de reeds
geplande PPMO-keuringen weer opgestart. Na de uitbraak van het Corona virus zijn de PPMOkeuringen geannuleerd en is aan collega’s die niet de geplande keuringen konden voldoen, vrijstelling
verleend.

Totaal aantal incidenten
- Brand
- Automatische brandmelding
- Ongeval en dienstverlening
- Ongeval gevaarlijke stoffen
- Waterongeval
Incidenten per 10.000 inwoners in HM
Inzetten Brandweer First Responders
Hoogteassistentie ambulancedienst
% opkomsttijden binnen 9 minuten ter plaatse
% opkomsttijd OvD en HovD binnen norm
Aantal vrijwilligers
Aantal beroeps

2020 T1

2019 T1

2.464
602
391
1.427*
0
44
30
68
189
53,3%
83,3%
997
139

2.059
507
443
1.068
0
41
26
65
187
49,7%
81,9%
986
139

2019
Totaal
6.852
1.512
1.371
3.816
1
152
83
180
547
52,2%
80,0%
993
136

2018
Totaal
6.705
1.576
1.372
3.630
3
124
86
206
607
49,4%
77,9%
987
138

* Februari was een stormmaand en dat verklaart het hogere aantal. In de reguliere OPI-rapportages vindt nadere
duiding van de cijfers per gemeente plaats.
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9.2. Wat gaat het kosten

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

9.3. Prognose (financieel) resultaat
De coronacrisis vraagt een aanzienlijke personele belasting van het personeel. Dit kan nog worden
opgevangen door scherp te prioriteren, echter de impact is afhankelijk van de duur van de crisis.
Ook het creëren van draagvlak vergt meer aandacht nu sessies niet fysiek georganiseerd kunnen
worden. Dit vraagt veel creativiteit waarbij niet uitgesloten kan worden dat onderdelen minder goed
worden bereikt, hetgeen ten koste kan gaan van het draagvlak.
In de maanden maart en april zijn de reguliere opleidings- en oefenprogramma’s stil komen te liggen.
Een deel kan waarschijnlijk worden ingehaald dit jaar, maar vanuit het opleidingsprogramma zullen
delen doorschuiven/uitlopen naar volgend jaar. Binnen mobiliteit worden veel extra uitgaven gedaan
voor onderhoud aan materieel, vanwege het verouderde wagenpark. Er lopen op dit moment diverse
aanbestedingstrajecten voor het aanschaffen van nieuw materieel, o.a. voor 45 tankautospuiten en 8
autoladders.
9.4. Te nemen maatregelen
In bovenstaande prognose wordt er van uitgegaan dat scherp prioriteren vooralsnog zorgt voor een
beperkte impact op de reguliere werkzaamheden en de jaarplanning. Wanneer dit niet meer haalbaar
is, zullen er andere keuzes gemaakt dienen te worden. Hierbij zijn twee sporen mogelijk. Of faseren
in tijd of ervoor kiezen om bepaalde werkzaamheden of projecten niet meer uit te voeren. Hierover zal
aan het einde van het 2e tertiaal meer duidelijkheid zijn.
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10. Onze doelen voor bedrijfsvoering
10.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april
A. Wat gaan we oppakken
Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen
Jaarplan
• Om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is gestart
met invulling te geven aan het vitaliteitsbeleid en een onderzoek
onder het personeel in deze Corona-periode. Voor 2020 was
/
voorzien om invulling te geven aan het opgestelde
Ontwikkelprogramma. Als gevolg van de Corona-crisis wordt de
planning voor 2020 herijkt en wordt bijvoorbeeld het gedeelte uit
het ontwikkelprogramma ‘ploegchef vrijwillig’ doorgeschoven
naar 2021. De ontwikkeling van de VRHM-academie zal naar
verwachting wel in 2020 worden gerealiseerd en aangevuld met
opleidingen voor medewerkers. Er is eveneens uitvoering
gegeven aan het 2e loopbaanbeleid.
• Bij de nieuwbouw van kazernes worden duurzaamheidsaspecten
direct meegenomen. Zo zijn we gestart met de bouw van een
nieuwe brandweerkazerne die energieneutraal wordt gebouwd
met een zogenaamd click-brick buitenschil. Dit zijn duurzame
bouwmaterialen die eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Het
doorvoeren van de duurzaamheidsaspecten bij de bestaande
kazernes wordt vanaf de 2e helft 2020 meegenomen in het nog
op te stellen meerjarenonderhoudsplan. Voorbereidingen zijn
getroffen van de nieuwbouw Leiden Schipholweg, Bodegraven,
Zwammerdam, Stolwijk en verbouw van Leimuiden en Leiden
Zuid. We zijn gestart met de renovatie van kazerne
Schoonhoven.
• De aanbesteding voor de schoonmaak van brandweerkazernes
is opgestart, waarbij ook gekeken is naar duurzame
schoonmaakartikelen en middelen. Op de locatie LDZ zijn 4
laadstations voor elektrische auto’s geplaats
Financiële
De geprognosticeerde kosten blijven binnen budget.
consequenties
Wij werken aan een presterende organisatie
Jaarplan
• Het opgestelde organisatieplan wordt (jaarlijks) geëvalueerd. De
VRHM-Academie wordt vormgegeven met trainingen voor het
personeel en in het kader van procesmatig werken wordt het
mutatieproces bij de afdeling Personeelszaken gedigitaliseerd.
De uitvoering van de voor 2020 geformuleerde doelen verloopt
volgens planning.
• Samen met kazerne Boskoop wordt gewerkt aan ‘de zelfstandige
kazerne’ door de 2de verdieping met advies en middelen te
faciliteren, maar de uitvoering over te laten aan de post. Ook bij
post Krimpen aan den Lek is door zelfwerkzaamheid een
gedeelte van de kazerne opgeknapt en wordt de sanitaire ruimte
in Driebruggen aangepast aan de huidige eisen.
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•

Financiële
consequenties

Met de clusterleiding zijn afspraken gemaakt om
zelfwerkzaamheid op meerdere locaties in te zetten.
• Proces- en projectondersteuning ondersteunt de organisatie met
een breed productenpakket (o.a. projectmatig werken) en heeft
dit in de eerste maanden van 2020 voortgezet. Met de uitbraak
van Covid-19 is de focus binnen de organisatie verlegd en dit
heeft gevolgen gehad voor de mogelijkheid tot ondersteuning
richting de organisatie, maar hebben we onze bijdrage vanuit ons
productenpakket geleverd waar nodig was.
De geprognosticeerde kosten blijven binnen het budget.

Wij werken aan een wendbare organisatie
Jaarplan
• In de komende periode zal de strategische personeelsplanning
worden doorontwikkeld. Het ontwikkelen van formatiebeheer en
het beeldvormend onderzoek naar mobiliteit van personeel en
diversiteit zullen niet in 2020 worden gerealiseerd, maar naar
2021 worden doorgeschoven.
• De ontvlechting van de Servicedesk is afgerond. De
serviceverlening vindt plaatst vanuit de vakafdelingen zodat de
klant sneller en beter wordt geholpen.
• Door de COVID-19 crisis is bij IT de prioriteit gelegd bij
thuiswerken en crisisorganisatie en minder bij IMprocesverbetering. Zo is Microsoft Teams versneld uitgerold voor
betere thuiswerkmogelijkheden en crisisondersteuning. Het Zorro
project (zaaksysteem en omgevingsdossier) is klaar met
voorbereidingen en wordt mei 2020 in gebruik genomen. De
Office 365 projectplanning is aangepast.
Financiële
Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving omrent de digitale
consequenties
toegankelijkheid van de VRHM-websites zal een project worden gestart.
/
De kosten voor inhuur van een projectleider bedragen naar verwachting
ca 100K. Deze kosten waren niet in de begroting 2020 meegenomen
aangezien de financiële consequenties op dat moment nog niet helder
waren. De invulling van het project krijgt op dit moment vorm en in de T2rapportage zal hier nader over worden gerapporteerd. Idem over de
verwachting of deze extra kosten binnen de begroting kunnen worden
opgevangen.
Daarnaast heeft de verplichting tot thuiswerken geleid tot de aanschaf
van extra divices als tablets, laptops en monitoren. Beoordeeld zal
worden wat de budgettaire consequenties VRHM-breed zijn.
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10.2. Wat gaat het kosten

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

10.3. Prognose (financieel) resultaat
Verwachting is het merendeel van de doelen en de resultaten van Bedrijfsvoering zoals beschreven
in het jaarplan binnen de begroting uit te kunnen voeren.
10.4. Te nemen maatregelen
Een aantal thema’s uit het jaarplan zoals het ontwikkelen van formatiebeheer en het beeldvormend
onderzoek naar mobiliteit van personeel en diversiteit zullen niet in 2020 worden gerealiseerd maar
naar 2021 worden doorgeschoven.
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Bijlage GHOR Voortgang deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB)

Eerste voortgangsrapportage deelprogramma IZB 2020
In deze bijlage informeert de DPG het algemeen bestuur VRHM over de voortgang deelprogramma
IZB in de eerste periode 2020.
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 Infectieziektebestrijding (IZB). Het deelprogramma IZB
is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
De DPG is verantwoordelijk voor het informeren van het bestuur VRHM over de voortgang van het
deelprogramma IZB in 2020.
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij ter uitvoering
van onder andere deze taak een GGD in stand houden. Aan deze taak zijn in de Wet publieke
gezondheid (Wpg) 41 artikelen gewijd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorende tot groep A, evenals
op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de
volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor
de bestrijding van een infectieziekte uitbraak behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan
(Wpg artikel 6 lid 4).
Als gevolg van de wettelijk taak van het bestuur van de veiligheidsregio wordt in deze context met het
deelprogramma IZB bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding,
en zonder reizigers- en technische hygiënezorg.
Ontwikkelingen
Eind februari 2020 is Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus, COVID-19.
Bestrijding van de corona crisis heeft op RDOG Hollands Midden grote impact. De RDOG-organisatie
heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel
inzet van medewerkers wordt gevraagd. Deze inzet is ten kosten gegaan van uitvoering van reguliere
taken van RDOG Hollands Midden. Aangezien de GGD’en de opdracht hebben gekregen de corona
taken nog zeker 1½ tot 2 jaar uit te voeren, is een stabiele organisatievorm gewenst.
RDOG Hollands Midden start in juni 2020 met een tijdelijk organisatieonderdeel “RVE Corona”. Deze
Resultaat Verantwoordelijke Eenheid betekent een consolidatie van de huidige crisisorganisatie, die
vooral operationeel van karakter is.
RDOG Hollands heeft de ambitie vanaf september 2020 weer haar reguliere taken uit te voeren.
Financiële consequenties
Inzetkosten voor de bestrijding van de corona crisis en het testen in de regio Hollands Midden zijn
fors en nog niet inzichtelijk; het corona dossier is complex, landelijke afspraken zijn nog niet zijn
afgerond en een kostenprognose voor de komende periode is afhankelijk is van de ontwikkeling van
de corona crisis. De minister van VWS heeft aan de GGD’en aangegeven rekening te houden met
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forse uitbreiding van de werkzaamheden door de corona pandemie, in ieder geval in de komende 1,5
á 2 jaar.
De verwachting is dat de extra werkzaamheden fluctueren. Het gaat in een gemiddeld scenario om
zo’n 50 fte capaciteit; met name voor uitvoering van grootschalig testen op COVID-19 en het
bijbehorende bron- en contactonderzoek.
Aandachtspunten / risico’s
RDOG Hollands Midden verwacht dat de vergoeding van het Rijk toereikend is voor financiering van
de RDOG-inzetkosten van de corona maatregelen.
Voor de inzetkosten is RDOG Hollands Midden afhankelijk van de maatregelen in de 1,5-meter
samenleving en de ‘intelligente lockdown’.
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GMK Den Haag

Informatierapportage
Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag

Inleiding
Deze rapportage geeft een beeld van de zaken die tussen januari 2019 en maart 2020
hebben gespeeld in de GMK Den Haag.
Als bijlage zijn tabellen opgenomen van de meldingen die de meldkamer in 2019 heeft
verwerkt, afgezet tegen 2018. Het betreft zaken die in de meldkamer gezamenlijk worden
uitgevoerd voor de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden, de RAV Hollands
Midden en de eenheid Den Haag van de Nationale Politie en die niet door de afzonderlijke
kolommen aan hun besturen worden gerapporteerd.
Wijzigingswet meldkamers
2019 heeft geheel in het teken gestaan van de voorbereidingen op de Wijzigingswet
meldkamers. De beoogde ingangsdatum van de wet was 01-01-2020, maar lopende het jaar
werd de behandeling van de wet in de Tweede Kamer steeds verder naar achteren
geschoven. Uiteindelijk is het wetsvoorstel in 2019 niet in de Tweede Kamer behandeld.
In deze wet wordt geregeld dat het beheer van de meldkamers niet meer door de
meldkamers zelf wordt uitgevoerd, maar door de LMS, de Landelijke
Meldkamersamenwerking. De minister van JenV heeft alle partijen per brief geïnformeerd dat
de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers al per 01-01-2020 wordt belegd
bij de LMS, ondanks dat de behandeling van de wet nog aanstaande is. Via de Rijksbegroting
waren ook de geoormerkte geldstromen al omgebogen naar het ministerie van JenV,
waarmee per 01-01-2020 de financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van de GMK
Den Haag niet meer ligt bij de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden en de
eenheid Den Haag van de Nationale Politie.
Onderdeel van de overgang van het beheer is de overgang van het personeel dat deze
beheerwerkzaamheden uitvoert, naar de LMS. De overgang van geld, goederen en
medewerkers is zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Het bijbehorende overdrachtsdossier is
door alle betrokken besturen en de LMS getekend.
De komende jaren werkt de LMS in een zogenaamde bouwplaats aan het optimaliseren van
het beheer, tot een betrouwbare ondersteuning voor de meldkamers.
De Wijzigingswet en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling zullen naar verwachting in
Q1 of Q2 van 2020 door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. De
veiligheidsregio’s worden betrokken bij het opstellen van de ministeriële regeling ten behoeve
van het beheer. Deze regeling wordt voorafgaand aan de besluitvorming door beide Kamers
voorgelegd aan het Veiligheidsberaad. De operationele en tactische afstemming is geborgd
door deelname van vertegenwoordigers van de LMS aan het managementteam en de
ambtelijke stuurgroep van de GMK Den Haag. De bestuurlijke afstemming inzake het beheer
is onderdeel van de ministeriële regeling. Het gezag blijft ongewijzigd.
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GMK Den Haag
Jaarwisseling 2020
De jaarwisseling was zoals ieder jaar een drukke nacht met veel meldingen, maar is zonder
ernstige problemen verlopen. De wisseling was terdege voorbereid en de samenwerking
tussen alle betrokken partijen was goed. De techniek heeft goed gefunctioneerd.
Het nieuwe jaar begon met een GRIP 2 door een grote brand in Zoetermeer.
Migratie C2000
In de nacht van 27 op 28 januari jl. is het nieuwe netwerk van C2000 in gebruik genomen.
Zo’n 90.000 portofoons en mobilofoons, 11.000 gespreksgroepen, 600 zendmasten, 480
bedienposities op de meldkamer en twee rekencentra zijn sinds die nacht volop in bedrijf.
De migratie was een omvangrijke operatie die goed is verlopen, maar er waren in de eerste
weken wel aanloopmankementen door verbindingsproblemen van portofoons en onvoldoende
kwaliteit van de audio. Een nazorgteam met specialisten van alle betrokken partijen werkt
24/7 aan de optimalisatie van het netwerk. De nazorgperiode duurt tot 27 maart, dan moet het
netwerk volledig functioneren.
Eind februari kwamen de verbindingsproblemen landelijk in het nieuws. De
verbindingsproblemen doen zich vooral voor in Zeeland/West-Brabant, Rotterdam en
Amsterdam. Ook in Den Haag zijn, op kleinere schaal, verbindingsproblemen en ook deze
worden opgepakt door het nazorgteam.
Technische voorzieningen in de GMK Den Haag
De techniek in de GMK Den Haag werkt naar behoren. Zoals bij alle technische
voorzieningen is er af en toe sprake van storingen. De storingen in de GMK die het afgelopen
jaar hebben plaatsgevonden waren lastig voor de centralisten, maar hebben voor melders
geen belemmeringen opgeleverd. Met ingang van 2020 is het beheer van de techniek in
handen van de LMS. De LMS is al langer actief met het beheer van de landelijke systemen,
dus dit is geen nieuwe situatie.
Een voor de centralisten vervelende storing was die van het GIS (Geografisch
Informatiesysteem), waardoor de locaties van voertuigen niet of niet juist werden
weergegeven. De storing was veroorzaakt door een systeemupdate en het heeft enkele
weken geduurd voordat GIS weer helemaal goed functioneerde.
De Caco in de GMK Den Haag
De samenwerking van de betrokken disciplines in de GMK Den Haag vindt plaats op
verschillende vlakken. Bij opschalingen in crisissituaties heeft de calamiteitencoördinator
(Caco) een belangrijke rol. De Caco monitort voor alle partijen het veiligheidsbeeld en
verzorgt de coördinatie op de samenwerkende disciplines bij grotere en complexere
incidenten. De Caco verdient daarom een stevige positie in de meldkamer.
De organisatie van de Caco kent in het land verschillende varianten van werkgeverschap en
inrichting. Op basis van een rapport van het IFV, waarin staat beschreven dat de
verantwoordelijkheid voor inrichting en financiering van de Caco ligt bij de veiligheidsregio,
zien we dat de organisatie in het hele land verschuift richting de veiligheidsregio’s, voor zover
dat nog niet het geval was. De nationale politie onderschrijft dit standpunt.
De GMK Den Haag vindt de rol van de Caco bij uitstek een voorbeeld voor het gezamenlijk
optrekken in organisatie. Dat betekent dat de eenheid Den Haag van de nationale politie de
komende drie jaar nog (financiële) steun geeft aan de samenwerking op dit onderwerp. In
2022 moeten de disciplines in de GMK Den Haag met elkaar nieuwe afspraken maken over
de invulling van deze rol en het aandeel van de betrokken partijen.
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Politie krijgt nieuwe taak in beheer meldkamers
Uit nieuwsbericht Landelijke Meldkamerorganisatie 06-01-2020
De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) wordt een nieuw, zelfstandig onderdeel
binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de
meldkamers. Zij moet zorgen voor een netwerk van tien operationeel en technisch
geschakelde meldkamers met één beheer. In deze meldkamers blijft elke hulpdienst
verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taak. Jan van Loosbroek is per 1
januari benoemd als directeur van de LMS, gedurende de Bouwfase.
In de meldkamers werken politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee nauw samen
om burgers in nood te helpen en hulpverleners op straat te ondersteunen bij de hulpverlening. Vanaf 1
januari moet de LMS er namens en met de vier hulpdiensten voor zorgen dat de meldkamers altijd
beschikbaar en bereikbaar blijven. De vier hulpdiensten en de meldkamers bepalen samen onder meer
het beleid en beheer waarbinnen de LMS haar taken uitvoert.
Overdracht beheer
De veiligheidsregio’s dragen gebouwen, contracten en materiaal over aan de nieuwe organisatie LMS. Ook
treden 80 lokaal beheerders en ondersteuners in dienst bij de LMS in het kader van de overdracht van
beheer. Voor elke meldkamer is hiervoor een overdrachtsdossier opgesteld en ook ondertekend. Op 20
december j.l. bevestigde Jan van Loosbroek de overdracht door de 16 overdrachtsdossiers als
ontvangende partij te ondertekenen. Liesbeth Huyzer, referent in de korpsleiding voor LMS, zegt
daarover: “Het is een volgende toch wel spannende stap in de ontwikkeling van meldkamers. Vanaf 1
januari 2020 is de politie echt verantwoordelijk voor het beheer van meldkamers. Dat is geen klein ding,
meldkamers moeten immers 24/7 goed functioneren”.
Zelfstandig onderdeel
De LMS is met ingang van 1 januari 2020 een eigenstandig onderdeel van de politie, met een eigen sturing
en budget en met medewerkers, maar zonder formatie of inrichting. De definitieve inrichting en
reorganisatie volgt later. Eerst is sprake van een bouwfase. Rob den Besten van de Centrale
Ondernemingsraad van de politie beschrijft het als volgt. “Als COR zijn we goed betrokken bij de besluiten
rond de LMS. Wij zien de meerwaarde van deze taak voor de politie vanuit haar operationele belang. Wij
bevorderen dat de medezeggenschap voor de LMS transparant en goed geborgd is. Onder andere door
medewerkersparticipatie in een bijzondere commissie voor de LMS”.
Bouwfase
Om te komen tot één beheer voor meldkamers is ontwikkeltijd afgesproken, de Bouwfase. Deze duurt tot
1 januari 2023. Dan is er een inrichting voor LMS bekend en is de reorganisatie afgerond. In de Bouwfase
werken collega’s van de LMS en van het Politie Diensten Centrum (PDC) samen om met het
meldkamerveld te ontdekken wat nodig is in het beheer van het stelsel van meldkamers. Gerrit den Uyl
geeft aan: “Parallel aan PDC Next Level werken we samen met LMS om te ervaren wat het meldkamerveld
nodig heeft. Het meldkamerveld waarin elke seconde telt, vraagt bijzondere aandacht.”
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Meldkamer 112 krijgt ruime voldoende
Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-10-2019
Burgers in acute noodsituaties ervaren het contact met de meldkamer via het
alarmnummer 112 als zeer positief. De waardering ligt ruim boven de 8. Mensen hebben
duidelijk waardering voor hoe het melden bij het alarmnummer 112 verloopt. Dit blijkt
uit onderzoek dat adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Justitie
en Veiligheid heeft verricht.
Voor het onderzoek ‘Melden via 112’ is met experts gesproken, met mensen met een communicatieve
beperking en met burgers die ervaring hadden met het doen van een noodmelding. Het ministerie wilde
weten hoe mensen in acute nood het beste geholpen kunnen worden door de hulpdiensten. En welke
aanpassingen nodig zijn in de werkwijze op de meldkamer voor het verwerken van de meldingen. Dit
laatste ook met het oog op technologische ontwikkelingen die burgers (in de toekomst) gaan gebruiken
om hulpdiensten in te schakelen.
Snel en adequaat bepalen wat de juiste hulp is en voldoende empathie tonen noemen burgers en experts
als essentiële basisvoorwaarden voor goede hulp door de meldkamer. Burgers vinden locatiebepaling
tijdens het melden vanzelfsprekend. Ze gaan er eigenlijk van uit dat de locatie van de melder bekend is.
Verder geven zij aan een ‘noodknop’ op mobiel of tablet te willen.

Locatiebepaling en app
Automatische locatiebepaling van de melder is op Androidtelefoons (met minimaal versie 4.0) en op
iPhones (met minimaal iOS versie 13) ingevoerd. Verwacht wordt dat apps een grotere rol gaan spelen
voor het melden van noodsituaties. Vooral voor burgers die niet kunnen spreken of die ongemerkt willen
melden dat zij in gevaar zijn. Een speciale 112-app is in ontwikkeling. Daarnaast verwacht men dat eCall
(auto belt automatisch de meldkamer na een ongeluk) een grotere rol gaat spelen bij het melden van een
acuut noodgeval, gezien de Europese verplichting sinds 1 april 2018 voor nieuwe modellen
personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen.
De conclusies geven volgens het onderzoek geen aanleiding om de werkprocessen bij het melden van
burgers van noodsituaties wezenlijk te veranderen. De wensen en ideeën van burgers lopen parallel met
de huidige ontwikkelingen in de meldkamer: implementatie van automatische locatiebepaling en
ontwikkeling van een 112-app, inclusief een noodknopfunctie.
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Intake totale telefonie
Toelichting
Het totaal aantal betreft de inkomende telefoonlijnen, ongeacht de prioriteit, weergegeven in een
grafiek per discipline en de gehele GMK. Onder inkomende lijnen wordt verstaan: alle urgente
hulpvragen van burgers en professionele partners (1-1-2, Particuliere alarmcentrales, Rijkswaterstaat,
openbaar vervoerbedrijven, huisartsenposten, etc.), alle backofficelijnen (vanuit de eigen organisaties
of professionele partners buiten de organisaties) en alle zorglijnen.
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Intake brandweer totaal
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Intake spoedmeldingen telefonie
Toelichting
De aantallen betreffen de inkomende telefoonlijnen die gelabeld zijn als spoedlijnen. Hieronder vallen
alle urgente hulpvragen van burgers en professionele partners (1-1-2, Particuliere alarmcentrales,
Rijkswaterstaat, openbaar vervoerbedrijven, huisartsenposten, etc.), weergegeven in een grafiek voor
de gehele GMK en uitgesplitst per discipline.
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GMK Den Haag
Gemiddelde Opnametijd
Toelichting
De gemiddelde opnametijd is de gemiddelde tijd vanaf het overgaan tot het aannemen van de
spoedlijn, weergegeven in seconden.
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Opnametijd MKA/RAV (gem., in sec)
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GMK Den Haag
Overloop 112-gesprekken naar andere disciplines
Toelichting
In het verleden kon het voorkomen dat een 112-melder in de wacht kwam, doordat alle lijnen van de
discipline waar de melder naartoe werd doorverbonden, bezet waren. De disciplines in de meldkamer
werken steeds meer samen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat als alle centralisten van een
discipline in gesprek zijn, de melder wordt doorgeleid naar een centralist van een andere discipline. Wij
noemen dit de multi-overloop.
De brandweer heeft het laagste aantal meldingen van de drie disciplines in de meldkamer. Hierdoor
neemt de brandweer een groot deel van de meldingen in de overloop aan. Aan de andere kant zien we
dat bij grote branden of ernstige weersomstandigheden de brandweercentralisten veel steun hebben
van de twee andere disciplines in de meldkamer.
De GMK Den Haag is er trots op dat sinds de inregeling van de multi-overloop het veel minder vaak
voorkomt dat een melder in de wacht komt te staan en ook het aantal onbeantwoorde
telefoonoproepen sterk is gedaald.
In de tabellen staat weergegeven in hoeveel procent van alle inkomende spoedlijnen per kolom er
sprake is geweest van aanname door een andere discipline.
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Percentage overloop Brandweer
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Aantal incidenten en aantal met inzet
Toelichting
Alle meldingen prioriteit 1 en 2 (politie en brandweer) en A1 en A2 (MKA) die via de telefoniekoppeling
GMS zijn aangemaakt, afgezet tegen de incidenten met dezelfde prioriteit waarbij een eenheid
gekoppeld is geweest.
Het verschil tussen het totaal aantal meldingen en het aantal incidenten waarop inzet is gepleegd is
derhalve het aantal incidenten waarop geen inzet is gepleegd. Inzet plegen staat niet gelijk aan het ook
daadwerkelijk ter plaatse gaan.
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Aantal GRIP-incidenten
Toelichting
Meldingen waarbij volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure is gewerkt.
Onderstaand overzicht geeft de datum, de GRIP-fase, het soort incident en de plaats van het incident
weer. Systeemtesten zijn hier niet in opgenomen.
Datum
3 januari 2019
18 januari 2019
27 januari 2019
28 januari 2019
16 februari 2019
22 februari 2019
27 februari 2019
9 april 2019
16 april 2019
19 april 2019
8 mei 2019
12 mei 2019
3 juni 2019
6 juni 2019
11 juni 2019
13 juni 2019
17 juni 2019
24 juni 2019
16 juli 2019
26 juli 2019
10 augustus 2019
19 augustus 2019
23 september 2019
1 oktober 2019
12 oktober 2019
25 oktober 2019
4 november 2019
15 november 2019
25 november 2019
29 november 2019

GRIPfase
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 zonder
CoPI
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Soort incident

Plaats

Zeer grote brand
Verontreiniging strand
Ontploffing
Grote brand
Zeer grote brand
Stroomstoring
Verward persoon, open gaskraan
Gaslek
Gaslek
Groot waterongeval
Grote brand
Zeer grote brand
Grote brand
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Grote brand
Gaslek
Landelijke 112-storing

Wateringen
Wassenaar/Katwijk
Den Haag
Den Haag
Stolwijk
Rijswijk
Den Haag
Leidschendam
Rijswijk
Reeuwijk
Den Haag
Naaldwijk
Den Haag
Den Haag
Waddinxveen
Bergambacht
Reeuwijk
Landelijk

Zeer grote brand
Verkeersinfarct en hitte
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Gaslek
Zeer grote brand
Gaslek
Gaslek
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Grote brand
Steekpartij

Rijswijk
Sassenheim (A44)
Rijswijk
Zoetermeer
Waddinxveen
Lisse
Zoetermeer
Den Haag
Hoogmade
Den Haag
Bodegraven
Den Haag
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SPOORBOEKJE VRHM
Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, Bedrijfsvoering, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Samen het coronavirus de
A

A

S

Houd zoveel mogelijk
afstand! Anderhalve meter
is het devies. Als dat door
omstandigheden niet kan,
overleg dan met elkaar.

Aandacht voor elkaar:
voor collega’s die het
moeilijk hebben, en
aandacht voor onze
voorbeeldrol naar de burger

Schoonmaken: een veilige
en gezonde werkomgeving
is ieders verantwoordelijkheid. Was je handen en reinig
je spullen en je werkplek.

B
Blijf thuis bij
verkoudheidsklachten.
Ook wanneer huisgenoten
benauwdheids- of
koortsklachten hebben.

Stap voor stap – wat kan wanneer?
Dit onder voorbehoud van de wijze waarop landelijke maatregelen wel of niet
worden versoepeld en eventueel aangepaste adviezen van Brandweer Nederland.

1

1

JUNI
Oefenen Uitruk
op Maat*
Max. 8 personen per
oefenploeg. Afstand in acht
nemen. Beperkte nazit.

JULI
Oefenen jeugdbrandweer* Oefenen UoM

heeft voorrang, maar indien
mogelijk kan de jeugdbrandweer ook weer oefenen.

Samenkomsten
Sociale samenkomsten
tot 100 personen starten weer
op. Hierbij extra aandacht
voor kwetsbare doelgroepen.

1

SEPT
Binnen sporten
vrijwilligers
Volgens de brancherichtlijnen
sportscholen.

Open dagen
Rijlessen
Met gebruik van
PBM’s, zoals brancherichtlijnen rijscholen voorschrijven.

PPMO trainingsmomenten
Trainingsmomenten voorafgaand aan PPMO worden
weer aangeboden.

BFR opleidingen*
Max. 8 personen per
klas. Afstand in acht nemen.

Duiken oefenen
en opleiden
Opleidingen starten weer,
diepte- en stroomduiken
worden gepland.

Aspiranten en
stagairs rukken
mee uit
Diverse
opleidingen
- MsA extern
- Beroeps
- Bevelvoerders
Vakbekwaamheid neemt
contact met je op als je de
opleiding (weer) in kan.

Toezicht- en
adviesbezoeken
Houd je bij bezoeken aan
externen aan de huisregels van
de gastheer.

Oefenen buitenland
Onder voorbehoud
van reisbeperkingen.

Douchen
Kantoren en vergaderruimtes herinrichten
Elke afdeling/kazerne
bepaalt voor zichzelf welke
ingrepen eventueel nodig zijn.

Thuiswerken
Kantoormedewerkers
blijven zoveel mogelijk
thuiswerken. Middelen zijn
beschikbaar via je leidinggevende.

Samenkomen
met je afdeling
Verbinding en contact is
belangrijk. Vanaf deze maand
komt elke afdeling een keer per
maand bij elkaar om elkaar weer
informeel te kunnen ontmoeten.

Het goede gesprek
Het goede gesprek is
nu belangrijker dan ooit.
Veerkracht en beleving in
coronatijd zijn prominente
thema’s.

Mag weer op
alle kazernes.

Lokaal elementair
oefenen
Wanneer je een oefenkaart
beoefent, zijn zomeroefeningen declarabel.

In september gaan we
kijken of de rest van het jaar
nog open dagen gepland
kunnen worden of niet.

Reïntegratie
De reïntegratietrajecten voor brandweerpersoneel
bij langdurige afwezigheid
starten op.

Op kantoor werken
volgens afspraken
met je leidinggevende.

JFT
Buiten sporten
vrijwilligers
Met inachtneming van
afstandsregels.

Volgens de brancherichtlijnen sportscholen.

STH
Oefeningen STH
worden weer gepland.

Vakantie nemen
Als je verlof gepland
hebt deze zomer, neem dat
dan ook op. Ontspanning is
belangrijk.

Noodzakelijke
overleggen op
werklocatie
Als het nodig is om elkaar te
ontmoeten, kun je op
werklocaties overleggen.

Externen
Samenkomsten en
vergaderingen van externen
op onze kazernes zijn weer
toegestaan.

Opleiden/Trainen/
Oefenen (multi)piketfunctionarissen
OTO brandweer en multi start
weer op voor de (H)OvD’s en
andere piketfunctionarissen.

* zie voor concrete maatregelen m.b.t. oefenen het Handelingsperspectief Decentraal Oefenen
Voor informatie over alle oefeningen en opleidingen die hier NIET specifiek benoemd zijn, kun je contact opnemen met afdeling Vakbekwaamheid

SPOORBOEKJE VRHM
Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, Bedrijfsvoering, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Samen het coronavirus de
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Kaders en richtlijnen
Algemeen

• Regels die voor de samenleving gelden, gelden ook voor onze veiligheidsregio.
• De wijze van versoepeling van de coronamaatregelen is leidend. We kijken naar praktische mogelijkheden.
• We werken binnen VRHM zoveel mogelijk vanuit gezamenlijke kaders zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
• We zijn eenduidig in onze communicatie over door- en opstartmaatregelen naar medewerkers, bezoekers, partners en leveranciers.
• Voor medewerkers van de OD24 gelden de overheidsregels voor vitale beroepen. Dat betekent dat je pas thuis blijft bij
verkoudheidsklachten EN koorts.

Blijf thuis
• De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers
staat voorop. Wij volgen daarin de RIVM-adviezen.
• Wanneer je griep- of verkoudheidsklachten hebt, of
wanneer een huisgenoot dit soort klachten heeft, blijf je
sowieso thuis. Hiervoor geldt een uitzondering voor
repressief personeel en repressieve taken, gezien hun
vitale functie. Zie hiervoor de richtlijnen van de overheid.
In ieder geval tot september blijft thuiswerken de norm voor het
kantoorpersoneel. Als je toch naar kantoor wilt komen, overleg dan nut
en noodzaak met je leidinggevende.
Als je om prettig thuis te werken extra middelen nodig hebt (scherm,
telefoon etc.) kun je dit via je leidinggevende aanvragen.
Afspraken m.b.t. bereikbaarheid maak je met je leidinggevende.
Leidinggevenden en medewerkers maken samen duidelijke (SMART)
afspraken over de resultaten. Samen bewaken we hier de voortgang van
Op Plein16 vind je handige tips voor thuiswerken en (mentale)
veerkracht: http://www.plein16.nl/snel/gezond-(thuis)werken/

B

•

•
•
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Afstand

Aandacht voor elkaar
en de buitenwereld
• We spreken elkaar aan bij het inachtnemen van afstanden hygiëne maatregelen. Bij twijfel gaan we bij elkaar
te rade.
• Mooie oplossingen en ideeën delen we actief met elkaar.
• Als je niet lekker in je vel zit, of zorgen hebt over je
gezondheid of die van naasten, bespreek dit dan met je leidinggevende. Er zijn
intern hulplijnen beschikbaar.
• Let bij alles wat je doet op de beeldvorming naar buiten. Als
overheidsorganisatie en vitaal beroep hebben wij een voorbeeldfunctie. Laten
we ons daar ook naar gedragen.

A

Schoonmaken/
Hygiëne

A

•

•

•
•

• We gaan uit van zelfredzaamheid en
eigenverantwoordelijkheid maar signaleren
actief mogelijke knelpunten en kijken wat we
hierin als werkgever kunnen betekenen.
• Elke kazerne bepaalt zelf, met eventuele hulp
van Facilitaire Zaken, of ruimtes anders ingedeeld moeten worden om de
afstandsmaatregelen te kunnen hanteren.
Er worden geen looproutes aangegeven door Facilitaire Zaken, en ook
wordt er geen maximale bezetting per ruimte bepaald. Hierin
vertrouwen we op eigen inzicht en verantwoordelijkheid.
In juni gaat elke kantoorafdeling voor zichzelf een plan opstellen hoe er
op termijn op locatie verantwoord overlegd en gewerkt kan worden.
Hierbij kun je de expertise van afdeling Facilitaire Zaken inschakelen.
Als je om medische redenen meer beschermingsmiddelen wilt dan
standaard aangeboden, gaan we daarover in gesprek met de Arbo-arts.
Houd je ook in dienstvoertuigen aan afstandsregels, en vermijd zo
mogelijk het openbaar vervoer.

• Wanneer je een kazerne/kantoorlocatie binnenkomt
of verlaat, was dan je handen grondig.
• Probeer zo min mogelijk je gezicht aan te raken.
• Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het
schoonhouden van werkplek en directe
werkomgeving.
• Schoonmaakmiddelen worden geleverd door
Facilitaire Zaken. Mocht je middelen tekort komen,
bestel die dan bij de Servicedesk FZ via 088 246 5553.
Mochten bepaalde schoonmaakmiddelen niet leverbaar zijn (zoals
bijvoorbeeld handgel), dan doen we ons best om met een volwaardig
alternatief te komen.
Na oefenavonden wordt de kazerne schoon achtergelaten. Let daarbij vooral
op het schoonmaken van contactvlakken (deurklinken, lichtknoppen etc.),
sanitair en keuken.
Laat de WC schoon achter na gebruik: scheutje schoonmaakmiddel erin. Glorix
wordt geleverd. Spoel door met het deksel naar beneden.
Voor OD24 geldt – het bestaande schoonmaakprotocol van alle verblijven
wordt voorlopig nageleefd.
Alle dienst-, piket- en repressieve voertuigen worden na gebruik gereinigd
volgens het bestaande schoonmaakprotocol.
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•
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16.

1. Samenvatting voorstel
In deze notitie wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de systeemtest 2019 er is een
beleidsreactie opgesteld, waarin staat beschreven wat wij als veiligheidsregio gaan doen met de
conclusies en aanbevelingen die in de rapportage staan beschreven.
De Veiligheidsdirectie heeft op 20 januari 2020 ingestemd met rapportage systeemtest 2019 en de
beleidsreactie.

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

Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Rapportage systeemtest
2019
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

16.

Bijlage(n):

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
n.v.t.

Status:

- Rapportage
systeemtest 2019
- Beleidsreactie
Informatief

Datum:

n.v.t.

Datum:

Afd. Crisisbeheersing
C. van Weel
25 juni 2020

3. Toelichting
Als begeleidend schrijven op de rapportage systeemtest 2019 is een beleidsreactie geschreven. In
deze beleidsreactie staat beschreven wat de trends zijn vanuit de periode van 2017-2019 en wat wij
als veiligheidsregio gaan doen met de beschreven conclusies en aanbevelingen op basis van het
toetsingskader systeemtest. In de onderstaande tabel staan de verbeterpunten met daarbij de
betrokkene genoemd die verantwoordelijk is de borging ervan.
De trends van de periode van 2017 – 2019 zijn dat er dat op de onderdelen alarmering en
crisiscommunicatie groei is te constateren. Dit is te danken aan aanpassing in een systeem en
investering in de kwaliteit van processen en het opleiden en trainen van functionarissen. Er is geen
groei te constateren in het netcentrisch werken binnen de teams BT, RBT en TBZ. Deze wordt
daarom als aanbeveling hieronder beschreven.
Melding en Alarmering
Het bewaken van opkomst en (her)alarmering van de functionarissen.
Borgen dat opschalingsbesluiten vanuit besluitvorming burgemeester
tijdig worden doorgegeven aan de meldkamer.
Sturen en coördineren
Het expliciet benoemen van doelstellingen en uitgangspunten voor de
aanpak van een incident of crisis onderdeel laten maken van de
werkwijze van de crisisteams.
Tijdige, actuele en relevant informatie

GMK
Afd. Crisisbeheersing

MDOTO: in trainingen
en operationele
oefeningen

Binnen het netcentrisch werken aandacht hebben voor het delen van
beelden vanuit de verschillende crisisteams. Met name op het niveau
van BT, RBT en TBZ.
De crisisteams trainen in het denken en ontwikkelen van scenario’s en
borgen in werkwijze dat de scenario’s en prognoses gedeeld worden.

Overdracht naar de nafase-organisatie
De overdracht van nafase onderdeel laten maken van de
vergaderagenda’s van alle crisisteams.

MDNCW en BGC

- MDOTO: trainingen
in 2020
- MDNCW: borgen
werkwijze
Afd. Crisisbeheersing
en MDOTO

4. Implementatie en communicatie
De verbeterpunten die zijn opgenomen in de beleidsreactie worden doorgeleid naar de multi
werkgroepen, GMK, BGC en de afdeling Crisisbeheersing voor verdere uitwerking.

5. Bijlagen
-

Rapportage systeemtest 2019
Beleidsreactie
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H o ofdstuk 1

1

Sa m env atting

Samenvatting

De veiligheidsregio Hollands-Midden heeft op 17 april 2019 een systeemtest gehouden zoals
bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio’s art. 2.5.1. Deze evaluatierapportage gaat in op de
belangrijkste bevindingen uit deze systeemtest en het oordeel daarover gebaseerd op de
hoofdelementen van het onderdeel ‘Uitvoering’ van het toetsingskader ‘Multidisciplinaire
Taakuitvoering Veiligheidsregio’s’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid versie 4.0.
Het toetsingskader ‘Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s’ geeft de volgende eis
voor het onderdeel ‘Uitvoering’: “De veiligheidsregio pakt een incident of crisis doelmatig en
in aansluiting op de omgeving aan.” Hierbij worden vijf elementen onderscheiden:
1. Het alarmeren en opschalen, ging over het algemeen vlot en goed, op basis van
een beeld van de situatie opgesteld door de meldkamer naar aanleiding van de
binnenkomende informatie.
Aanbeveling is om te zorgen voor een goede procedure waarin is geborgd dat
opschalingsbesluiten die worden genomen door een burgemeester c.q. de voorzitter van
de veiligheidsregio ook tijdig worden doorgegeven aan de meldkamer die de alarmering
voor het nieuwe opschalingsniveau moet uitvoeren.
2. De aansturing en coördinatie, van de initiële aanpak van het incident verliepen
goed. De deelnemende teams wisselden informatie uit en stemden met elkaar
af waarbij het duidelijk was hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheid
was.
Maak het expliciet benoemen van doelstellingen en uitgangspunten voor de aanpak van
een incident of crisis onderdeel van de werkwijze van alle crisisteams in de regio. Op
basis hiervan kan veel beter worden bepaald of de aanpak nog past bij de actuele situatie
en kan hierover expliciet worden gecommuniceerd en (gezamenlijk) naar oplossingen
worden gezocht.
Maak ook het bepalen van de zorgbehoefte van de getroffenen enerzijds en het
ontplooien van burgerinitiatieven anderzijds onderdeel van de werkwijze van de
crisisteams in de regio. Op basis van informatie over zorgbehoefte en burgerinitiati even
kan een aanpak van een incident of crisis worden gekozen die aansluit op wat nodig is
en op wat al wordt gedaan, zodat de aanpak zo effectief en zo efficiënt mogelijk kan
verlopen.
3. Het delen van informatie over het beeld van de situatie, de genomen b esluiten
en de aanpak van het incident tussen de deelnemende teams was voldoende.
Het beeld van de situatie, de omgevingsanalyse, de doelstellingen, besluiten,
de aanpak en de maatregelen werden onderling uitgewisseld.
Voor het goed sturen en coördineren van de aanpak van een incident of crisis is het van
belang om met alle betrokken crisisteams informatie te delen over het beeld van het
incident en de aanpak ervan. Deel vooral ook informatie over de voortgang van de
activiteiten in de vorm van prognoses en over mogelijke ontwikkelingen (zowel positief
als negatief) van het incident met elkaar in de vorm van scenario’s. Dit is van essentieel
belang om proactief te kunnen optreden als crisisteam én als crisisorganisatie.
4. De communicatie, met de verschillende doelgroepen verliep uitstekend, de
communicatie over het incident was tijdig, doelgericht en vond regelmatig
plaats.
Geen aanbevelingen.
5. De overdracht naar de nafase, heeft niet in alle betrokken teams voldoende
aandacht gekregen.
Zorg dat alle bij de incidentbestrijding betrokken teams expliciet aandacht besteden aan
de overgang naar de nafase. Dit (nieuwe) onderdeel dient een integraal deel te worden
van alle vergaderagenda’s van alle betrokken teams. Hoe de overdracht moet gebeuren
en hoe daarover moet worden gecommuniceerd naar belanghebbenden.
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2

Inleid ing

Inleiding

De veiligheidsregio Hollands-Midden heeft op 17 april 2019 een systeemtest gehouden zoals
bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio’s art. 2.5.1. Deze evaluatierapportage gaat in op de
belangrijkste bevindingen uit deze systeemtest en het oordeel daarover gebaseerd op de
hoofdelementen van het onderdeel ‘Uitvoering’ van het toetsingskader ‘Multidisciplinaire
Taakuitvoering Veiligheidsregio’s’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid versie 4.0. De
evaluatierapportage sluit af met overall conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de
verrichtingen van de veiligheidsregio gebaseerd op het toetsingskader.
Het toetsingskader ‘Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s’ geeft de volgende eis
voor het onderdeel ‘Uitvoering’: “De veiligheidsregio pakt een incident of crisis doelmatig en
in aansluiting op de omgeving aan.”
Deze eis wordt verder gespecificeerd in vijf hoofdelementen:
A. De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige
alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.
B. De (onderdelen van de) crisisorganisatie sturen en coördineren de operationele en
bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.
C. De (onderdelen van de) crisisorganisatie en de extern betrokken partners
beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of
crisis.
D. De verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten,
interne organisatie) worden tijdig, doelgericht en regelmatig geïnformeerd over het
incident of de crisis.
E. Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de
crisisorganisatie naar de nafase-organisatie, waarbij de vervolgactiviteiten zijn
belegd.
De bovenstaande hoofdelementen kennen ook alle weer meerdere elementen. Deze
elementen zijn op hun beurt ruim omschreven waardoor ze vaak weer uit subelementen
kunnen bestaan. Het aantal elementen en subelementen bij een hoofdelement kan daarom
verschillen. De subelementen zijn gebruikt als basis voor de waarnemingen tijdens de
systeemtest. In deze evaluatie zijn de hoofdelementen en daarbij behorende elementen en
subelementen opgenomen met een verklaring of deze wel of niet zijn waargenomen.
Bijvoorbeeld

Bij hoofdelement B kan het bijvoorbeeld als volgt
Hoofdelement B
gaan: ‘De (onderdelen van de) crisisorganisatie
Element B1
sturen en coördineren de operationele en bestuurlijke
Subelement B1
aanpak van een incident of crisis effectief en
Subelement B1
efficiënt’. Hoofdelement B kent vervolgens een
Element B2
element B1: ‘De teams en functionarissen werken
Enz.
conform procedures, richtlijnen en handboeken en
passen maatwerk toe als specifieke omstandigheden
van het betreffende incident hiertoe aanleiding geven’. Hierbij horen twee subelementen: 1)
‘Heeft het team de relevante procedures, richtlijnen en handboeken van de veiligheidsregio
benoemd en gehanteerd?’ 2) ‘Was het nodig om van de procedures, richtlijnen en
handboeken af te wijken en maatwerk toe te passen?’
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2.1

Leeswijzer

Deze evaluatierapportage is zo opgebouwd dat per hoofdelement een overzicht wordt
gegeven van de belangrijkste bevindingen, de conclusies en aanbevelingen en een hoofdstuk
waarin de resultaten grafisch worden weergegeven.

2.2

Scenario van de systeemtest

Introductie aanleiding opschaling
“Op 17 april is de meldkamer druk met een achtervolging. Een onopvallende politie-eenheid
van het Basisteam Nieuwkoop-Kaag en Braassem zag in Woubrugge een bestelbusje
wegrijden bij een pand wat bij hen bekend stond als leegstaand. Hierop hebben de dienders
besloten het busje te volgen, een extra eenheid op te roepen om hierna een stopteken te
geven. De eenheid heeft het busje gevolgd via de N446 en daarna de N207 richting Alphen
aan den Rijn.
Bij de kruising met de Eisenhowerlaan te Alphen aan den Rijn is een eenheid van het
basisteam Alphen-Rijnwoude aangesloten en is een stopteken gegeven. Op dit moment stoof
het busje er vandoor en is de achtervolging ingezet. Door de scherpe stuurbewegingen van
het busje is een achterdeur opengeklapt. De onopvallende eenheid meldt dat het busje lading
vervoert, dat dit nu overhoop ligt en dat er af en toe vloeistof lekt. Het busje en de
achtervolgende eenheden rijden op dat moment op de Eisenhowerlaan langs winkelcentrum
de Herenhof, richting centrum Alphen. Bij de Burgemeester Bruins Slotsingel heeft een derde
politieauto geprobeerd te voorkomen dat de achtervolging richting centrum Alphen
vervolgde, met succes. Waarna ook deze derde eenheid aansluit bij de achtervolging.
De achtervolging gaat op hoge snelheid verder over de Bruins Slotsingel richting de
Zegersloot en daarna over de Westkanaalweg richting Ter Aar. Op het kruispunt van de
Westkanaalweg met de Aardamseweg kan het busje nog nét een fietser ontwijken, maar op
het kruispunt Aardamseweg met de Essenlaan/Volsholstraat gaat het mis. Het busje ziet een
automobilist over het hoofd, probeert uit te wijken en crasht. Het busje knalt aan de
linkerzijde tegen de betonnen paaltjes en komt tot stilstand tegen de brugleuning op de
Vosholstraat.
De politie-eenheden snellen naar het busje en roepen alvast een ambulance op. De eerste
eenheid meldt nog, al hoestend, dat de bestuurder en bijrijder bewusteloos zijn, voordat de
meldkamer geen antwoord meer krijgt. De tweede eenheid drukt op de noodknop.
“Assistentie collega! Assistentie collega! Ambulances nodig kruispunt Volholstraat
Aardamseweg! Collega’s onwel!”

2.2.1 Hoofdgebeurtenissen en knelpunten
1. Ongeval en onwelwordingen in Ter Aar.
2. Lekkende onbekende gevaarlijke stof bij het ongeval.
3. Spoor van de onbekende gevaarlijke en bedwelmende stof op de route van de
achtervolging.
4. Strafrechtelijk onderzoek op meerdere locaties.
5. Mobiliteit van verkeer in Alphen en omgeving.
6. Garanderen openbare veiligheid.
7. Verontreiniging land en water.
8. Omgaan met de media.
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3

Co nclusies en aanb evelingen

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de systeemtest
TRACK. Paragraaf 2.1 biedt inzicht in de conclusies ten aanzien van het nieuwe
toetsingskader dat vanaf 30 maart 2018 van kracht is. Per hoofdelement van het
toetsingskader wordt eerst benoemd hoe het resultaat tot stand is gekomen. Daarna worden
de aandachtspunten toegelicht. Paragraaf 2.2 weergeeft de aanbevelingen die voortkomen
uit de systeemtest.
Hoofdelementen toetsingskader

Resultaat

Alarmering en opschaling

83,3%

Sturen en Coördineren

76,2%

Tijdige, actuele en relevante informatie

60,0%

Tijdige, doelgerichte en regelmatige communicatie

100%

Overdracht naar de nafase-organisatie

25,0%

Rekenmethode

De scores zijn gebaseerd op de vereisten van het toetsingskader crisisbeheersing. Het
resultaat voor een hoofdelement wordt bepaald door de elementen die op hun beurt worden
bepaald door de subelementen. Voor ieder subelement dat is waargenomen wordt een ‘jascore’ toegekend. Voor ieder niet waargenomen subelement wordt een ‘nee’-score
toegekend. Het percentage voor de elementen wordt berekend op basis van de som van de
‘ja-scores’ gedeeld door het aantal subelementen binnen het desbetreffende element. Bij
deze berekening worden de vragen waar ‘niet van toepassing’ op gescoord is buiten
beschouwing gelaten.
Per element wordt een ondergrens van 60% gehanteerd om voldoende te scoren. Wanneer
60% van de teams waar een element betrekking op heeft voldoende is, scoort het element
een ‘ja’. Oftewel, als een element betrekking heeft op vijf teams en drie teams scoren een
ja, is een element voldoende.

3.1

Conclusies m.b.t. het toetsingskader

3.1.1 Hoofdelement A: Alarmering en opschaling
Het onderdeel Alarmering en Opschaling wordt door het toetsingskader omschreven als:
“De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige
alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.”

Het alarmeren en opschalen ging over het algemeen vlot en goed, op basis van een
beeld van de situatie opgesteld door de meldkamer naar aanleiding van de
binnenkomende informatie.
Het hoofdelement A heeft vooral betrekking op de meldkamer en de Calamiteiten Coördinator
(CaCo) op de meldkamer.
De CaCo op de meldkamer was multidisciplinair inzetbaar voor de inzet van de politie,
brandweer en ambulance. Hij coördineerde tussen de drie disciplines, zorgde voor een
eenduidige aansturing, nam de eerste noodzakelijke besluiten voor de operationele inzet en
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zorgde voor de interne en externe informatie-uitwisseling. De CaCo is echter niet 24/7
beschikbaar op de meldkamer.
De CaCo zorgde voor het tijdig informeren van de juiste interne en externe functionarissen,
eenheden en teams, behalve bij de alarmering voor GRIP 3 en GRIP 4. De oorzaak hiervan
lag niet bij de CaCo. Het besluit tot opschalen naar GRIP 3 respectievelijk GRIP 4 werd laat
doorgegeven aan de meldkamer. De meldkamer verzorgde daarna wel snel een alarmering
voor het ontvangen van het nieuwe opschalingsniveau. De bottleneck zat in het doorgeven
van het besluit van de burgemeester voor GRIP 3 en van de voorzitter veiligheidsregio voor
GRIP 4 aan de meldkamer. Door het verschil in tijdstippen voor besluiten en alarmeren
ontstaat onduidelijkheid over de opschalingsfase en dat heeft weer gevolgen vo or de
verdeling van taken en bevoegdheden die daarmee ook onduidelijk wordt. Verder zijn
strategisch adviseurs onnodig lang op weg naar de verkeerde locatie als GRIP 4 te laat wordt
doorgegeven.
Informeren van het Rijk en buurlanden was bij dit scenario niet van
toepassing.
De CaCo heeft de bevolking geïnformeerd door middel van het laten afgaan van de WAS palen en door uitsturen van een NL-Alert.
Het bewaken van de opkomst en (her)alarmering door de CaCo is niet waargenomen. Het
niet mee-alarmeren van burgemeesters van betrokken gemeenten bij GRIP 4 werd niet door
de CaCo opgemerkt waardoor de burgemeesters van Kaag en Braassem en van Nieuwkoop
laat werden gealarmeerd voor GRIP-4. Dit is niet juist maar het effect ervan is niet zo groot
omdat de burgemeesters onderling contact hadden over de opschaling en dus op de hoogte
waren van deze opschaling.
De CaCo zorgde voor het aanpassen van de inzet op verzoek van het CoPI, door het
alarmeren van een tweede CoPI voor de bestrijding van het chemicaliënspoor en later meer
officieren van dienst voor een Motorkapoverleg in Woubrugge.
De CaCo zorgde voor het delen, bundelen, verrijken en veredelen van informatie tussen de
drie disciplines door tussen de centralisten van de disciplines heen en weer te lopen en
informatie te delen en te verzamelen. De CaCo legde deze informatie gebundeld vast in
LCMS.
Bij vijf van de zes elementen heeft de VRHM dus een voldoende resultaat laten zien en bij
één element een onvoldoende resultaat. Hierdoor is het eindresultaat voor het hoofdelement
A: Alarmering en opschaling voldoende. Gebaseerd op de berekening van alle onderliggende
scores van de subelementen is het resultaat 83,3%.
Hoofdelement A: Alarmering en opschaling
A1 Op basis van de aard en omstandigheden van de ramp
of crisis zorgt de meldkamer voor een 24/7 beschikbare
multidisciplinaire functionaris die bij een inzet van de
drie disciplines:
coördineert tussen de drie disciplines;
zorgt voor eenduidige aansturing;
de eerste noodzakelijke besluiten neemt ten
behoeve van de operationele inzet;
zorgt voor interne en externe informatieuitwisseling.
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Duiding

6 'Ja' uit 7 van
toepassing (van 7
subelementen)

Voldaan
(J/N)

J

H o ofdstuk 3

Co nclusies en aanb eve lingen

A2 Het tijdig informeren van de juiste interne en externe
functionarissen en eenheden/teams.

5 'Ja' uit 7 van
toepassing (van
10 subelementen)

J

A3 Het (op verzoek) tijdig uitvoeren van het informeren
van de bevolking (NL alert, WAS).

1 'Ja' uit 1 van
toepassing (van1
subelement)

J

A4 Het bewaken van de opkomst en (her)alarmering indien
nodig.

1 'Ja' uit 2 van
toepassing (van 2
subelementen)

N

A5 Het aanpassen van de inzet op verzoek van de teams
of functionarissen.

1 'Ja' uit 1 van
toepassing (van 1
subelement)

J

A6 Het delen, bundelen verrijken en
informatie tussen de drie disciplines

4 'Ja' uit 4 van
toepassing (van 4
subelementen)

J

veredelen

van

Verbeterpunt Alarmering en opschaling

Element A4: Het bewaken van de opkomst en (her)alarmering indien nodig.
De CaCo deed geen controle op de alarmering voor GRIP 4 en welke functionarissen daarbij
werden gealarmeerd. Zo kon het gebeuren dat de burgemeesters van Kaag en Braassem en
van Nieuwkoop in eerste instantie niet werden gealarmeerd voor GRIP 4. Dit is deels te
wijten aan de afwijkende alarmering voor burgemeesters. Bij alarmering voor GRIP 4 is extra
aandacht nodig omdat meerdere burgemeesters moeten worden gealarmeerd. GRIP 4 komt
bijna nooit voor dus bij voorkeur is hiervoor een procedure waarin de alarmering is geborgd.
Daarin moet niet alleen de alarmering door de meldkamer zijn beschreven, maar vooral ook
de wijze van het doorgeven van (bestuurlijke) besluiten tot verdere opschaling.

3.1.2 Hoofdelement B: Sturen en coördineren
Het onderdeel Sturen en Coördineren wordt door het toetsingskader omschreven als:
“De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van
een incident of crisis effectief en efficiënt.”

De aansturing en coördinatie van de initiële aanpak van het incident verliepen goed.
De deelnemende teams wisselden informatie uit en stemden met elkaar af waarbij
het duidelijk was hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheid was.
Het hoofdelement B heeft betrekking op alle onderdelen van de crisisorganisatie.
Bij alle deelnemende teams, behalve bij TBz, werden plannen en procedures erbij gepakt.
Bij TBz werkte men uit het hoofd. Voor dit specifieke scenario was geen planvorming
beschikbaar en moesten de deelnemers dus maatwerk toepassen. Dit verhoogt de behoefte
aan afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken teams. De taakorganisatie
communicatie (TOC) werkte wel op basis van planproducten voor de crisiscommunicatie.
Binnen en tussen alle deelnemende teams vond regelmatige afstemming plaats. Tegen het
einde van de systeemtest werd dit bij TBz wel steeds minder. De informatie-uitwisseling
tussen de deelnemende teams verliep bij alle teams goed.
Binnen en tussen de deelnemende teams was het duidelijk wie welke rollen had en waarvoor
verantwoordelijk was. Bij het TBz was er wel onduidelijkheid over de rollen van partners in
de omgevingszorg en het GBT wist op het moment dat zij actief waren niet welke
vraagstukken voor het GBT waren.
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Advisering en besluitvorming werden over-en-weer toegepast rekening houdend met elkaars
taken en verantwoordelijkheden, behalve door het GBT dat alleen heeft nagedacht over
opschaling en door TBz dat vooral informatie verzamelde en intern wel over een
opvangscenario nadacht maar dit niet omzette in adviezen aan de ACBz en OvDBz. Hierdoor
werd het lastig voor bevolkingszorg om proactief te worden in het treffen van
(voorbereidingen voor) maatregelen t.b.v. de bevolking.
Het was duidelijk voor de deelnemende teams op welke vraagstukken door wie een besluit
of actie moet worden genomen ten aanzien van de operationele en strategische sturing. Het
GBT heeft hierbij nagedacht over opschaling waartoe snel werd besloten. Hierna waren er
geen besluiten meer voor het GBT.
De deelnemende teams hebben allen nagedacht en afgestemd over het bijstellen van de
operationele aanpak. Het aanpassen van de inzet op het incident werd gedaan in de vorm
van het aanpassen van de gevarenzones. Toen duidelijk werd wat de omvang van het
incident was, zijn meer eenheden ingezet en is de coördinatiestructuur uitgebreid met een
tweede Commando Plaats Incident. Later kwam daar ook een Motorkapoverleg in Woubrugge
bij. Het stilstaan bij de vraag of de inzet van functionarissen nog paste bij het incident is
niet waargenomen, behalve bij het TBz en bij de TOC. Gezien de hoeveelheid ingezette
functionarissen bij dit incident was dit wel een wenselijk aandachtspunt geweest omdat het
overgrote deel van de beschikbare functionarissen uit de regio voor dit incident was ingezet
en de dekking voor andere incidenten in de regio onvoldoende begon te worden.
De deelnemende teams dachten ook aan de continuïteit van de crisisorganisatie en dachten
aan aflossing later op de dag, met uitzondering van het ROT en het RBT. Het RBT k reeg als
snel het beeld van het ROT dat de situatie onder controle was en daarmee was het aspect
continuïteit niet langer van toepassing.
Over het laten aansluiten van externe netwerkpartners en/ of experts is in alle teams
nagedacht, hierbij ging het vooral over het betrekken van het waterschap en de
omgevingsdienst. Alleen het RBT heeft niet stilgestaan bij dit aspect.
De aanpak van het incident die door de deelnemende teams werd gekozen sloot bij de meeste
teams niet aan bij de beoogde effecten en resultaten omdat deze niet werden bepaald, met
uitzondering van het CoPI en de TOC die zowel beoogde effecten en resultaten benoemden
en ernaar handelden. Het vaststellen van beoogde effecten en resultaten is belangrijk voor
de leiding en coördinatie, zeker bij complexe incidenten, zoals in het scenario van de
systeemtest. Het bied de mogelijkheid om teams en eenheden zelfstandig te laten werken
binnen het grote geheel om de juiste resultaten te bereiken. (Beter bekend als ‘swarming’.)
De aanpak van incident sloot alleen aan op de doelstellingen en uitgangspunten van het RBT
en de TOC. Het CoPI had wel doelstellingen maar geen uitgangspunten en de overige teams
hebben geen doelstellingen en uitgangspunten benoemd. De inzet bij het ongeval met het
busje dat drugsafval vervoerde was bijvoorbeeld omvangrijk, wat logisch is gezien de
informatie over de situatie ter plaatse waarbij agenten van politie onwel waren geworden.
Hierbij is door het CoPI nadruk gelegd op de doelstelling veiligheid van hulpverleners, wat
voor wat betreft de vrijkomende gevaarlijke stoffen terecht was. Het bepalen van
doelstellingen, uitgangspunten en beoogde effecten of resultaten voor de aanpak van een
incident is ook belangrijk voor het monitoren van de effectiviteit van de gekozen aanpak.
Bij het bepalen van de aanpak van het incident is door het CoPI en door de TOC gekeken
naar de context van de regio, het CoPI concludeerde dat dit geen invloed had op de aanpak
van het incident. De TOC koos gezien de omvang van het incident en de locatie voo r een
aanpak waarbij in eerste instantie snelheid van communiceren voorop stond. Het TBz keek
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niet naar de context van de regio en bij het ROT, GBT en RBT werd dit door de waarnemers
niet van toepassing gevonden.
Alle deelnemende teams kozen hun aanpak van het incident op basis van het actuele beeld
van het incident. Voor dit incident had men de WAS-palen geactiveerd en werd
gecommuniceerd dat mensen binnen moesten blijven. Deze situatie is lang in stand
gehouden terwijl er geen aanwijzingen waren dat gevaarlijke stoffen vrijkwamen op grote
afstand van de plassen op straat. Wel waren de stoffen door enkele mensen verder verspreid
doordat zij er doorheen waren gereden of gelopen. Het beeld dat men had van deze situatie
was niet juist en veel ernstiger dan in het scenario.
De gekozen aanpak sloot bij de meeste teams ook aan op de mogelijkheden van de
hulpverleningsdiensten, behalve bij het ROT wat besloot tot het afzetten van het gehele
besmette gebied wat in de praktijk niet haalbaar was.
Voor de aanpak van het incident werd door het ROT, het TBz en de TOC wel rekening
gehouden met de zelfredzaamheid van de bevolking en door het CoPI en het RBT werd dit
niet gedaan. Het GBT is hier niet aan toe gekomen tijdens de systeemtest. In het kader van
zelfredzaamheid werden handelingsperspectieven gecommuniceerd over wat te doen
wanneer men last had van de effecten van de gevaarlijke stoffen. Rond het ongeval met het
busje met drugsafval zijn echter woningen ontruimd, zonder dat het CoPI keek naar
mogelijke zelfredzaamheid van bewoners.
De aanpak van het incident werd door de meeste teams niet bepaald op basis van de
zorgbehoefte van de getroffenen, met uitzondering van de TOC die communiceerde op basis
van omgevingsanalyses waarin de behoefte van getroffenen werd aangegeven. Het TBz heeft
intern wel gesproken over zelfredzaamheid maar er niet naar gehandeld. Op basis van
informatie dat mensen zich verzamelden bij het gemeentehuis is vervoer en opvang voor
deze mensen georganiseerd, zonder stil te staan bij de vraag of deze mensen daar behoefte
aan hadden.
De deelnemende teams keken niet naar initiatieven van burgers of bedrijven bij het bepalen
van de aanpak van het incident. Alleen de TOC heeft hiernaar gezocht in de
omgevingsanalyses en het RBT stond stil bij de vraag of de scholen die hun deuren gesloten
hielden (op advies van het ROT), die dag verder nog ondersteuning nodig hadden. Voor het
ROT en het GBT vonden de waarnemers dit aspect niet van toepassing.
De leiders van de meldkamer, het CoPI, het ROT, het GBT en het RBT kwamen tot een beeld
van het incident. Bij de TOC werd het beeld samengesteld door de omgevingsanalist. De
voorzitter van het TBz verzamelde wel informatie over de situatie maar maakte hier niet
concreet één beeld van de situatie van. Zonder concreet beeld van de situatie is het niet
mogelijk om tot een goed oordeel en goede besluitvorming te komen.
Tot een oordeel over de situatie kwamen de leiders van de meldkamer, het CoPI, het ROT,
de TOC en het RBT. De leider van het GBT kwam niet tot een oordeel en de leider van het
TBz kwam tot een oordeel dat niet op basis van het beeld werd geformuleerd.
De leiders van alle deelnemende teams kwamen tot vastgestelde besluiten. Bij het TBz was
de lijn beeld – oordeel – besluit echter niet duidelijk waar te nemen.
Het resultaat voor het hoofdelement B wordt bepaald op basis van 7 elementen en 14
subelementen1. Bij zestien van de 21 (sub)elementen heeft de VRHM een voldoende resultaat
laten zien en bij vijf subelementen onvoldoende. Hierdoor is het eindresultaat voor het
hoofdelement B: Sturen en coördineren voldoende. Gebaseerd op de berekening van alle
onderliggende scores van de subelementen is het resultaat 76,2%.
1

Het hoofdelement “Sturen en coördineren” is in het toetsingskader van de IJenV uitgebreid beschreven

en daarom is ervoor gekozen naast de elementen ook de subelementen weer te geven om niet te veel
nuance te verliezen.
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Hoofdelement B: Sturen en coördineren

Duiding

De teams en functionarissen werken conform
procedures, richtlijnen en handboeken en passen
maatwerk toe als specifieke omstandigheden van het
betreffende incident hiertoe aanleiding geven.

5 'Ja' uit 6 van
toepassing (van 7
subelementen)

J

B2.1 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de
crisisorganisatie
vindt
regelmatige
afstemming
plaats.

6 'Ja' uit 7 van
toepassing (van 7
subelementen)

J

B2.2 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de
crisisorganisatie vindt informatie-uitwisseling plaats.

6 'Ja' uit 6 van
toepassing (van 6
elementen)

J

B2.3 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de
5 'Ja' uit 7 van
crisisorganisatie is het duidelijk wie wat doet in het toepassing (van 7
kader van de operationele aanpak (op basis van:
elementen)
rollen, verantwoordelijkheden, verwachtingen)

J

B3

De ingezette crisisteams adviseren over operationele,
tactische en strategische vraagstukken.

4 'Ja' uit 6 van
toepassing (van 6
elementen)

J

B4

Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een
besluit of actie moet worden genomen ten aanzien
van de operationele en strategische sturing.

6 'Ja' uit 7 van
toepassing (van 7
subelementen)

J

B5.1 De teams stemmen regelmatig af of het bijstellen van
de operationele aanpak en sturing nodig is.

5 'Ja' uit 5 van
toepassing (van 6
subelementen)

J

B5.2 De teams stemmen regelmatig af of de huidige inzet
van functionarissen nog passend is bij het incident.

1 'Ja' uit 6 van
toepassing (van 6
subelementen)

N

B5.3 De teams stemmen regelmatig af of de continuïteit
van
de
crisisorganisatie
gegarandeerd
wordt
gedurende het incident.

4 'Ja' uit 6 van
toepassing (van 6
subelementen)

J

af
of
4 'Ja' uit 6 van
externe toepassing (van 6
subelementen)

J

B6.1 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij beoogde
2 'Ja' uit 4 van
effecten en resultaten.
toepassing (van 6
subelementen)

N

B6.2 De gekozen aanpak/interventie sluit aan
benoemde doelstellingen en uitgangspunten.

2 'Ja' uit 6 van
toepassing (van 6
subelementen)

N

B6.3 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de
2 'Ja' uit 3 van
specifieke omstandigheden van het incident in de toepassing (van 6
context van de regio.
subelementen)

J

B6.4 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij het
6 'Ja' uit 6 van
actuele beeld van het incident.
toepassing (van 6
subelementen)

J

B1

B5.4 De
teams
stemmen
advies/aansluiting
van
netwerkpartners nodig is.
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regelmatig
experts
en

bij

Voldaan
(J/N)
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B6.5 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de
4 'Ja' uit 5 van
mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten.
toepassing (van 6
subelementen)

J

B6.6 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de mate
van zelfredzaamheid van de bevolking/ maatschappij.

3 'Ja' uit 5 van
toepassing (van 6
subelementen)

J

B6.7 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de
1 'Ja' uit 5 van
zorgbehoefte van de getroffenen.
toepassing (van 6
subelementen)

N

B6.8 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij eventuele
2 'Ja' uit 4 van
initiatieven van burgers en bedrijven.
toepassing (van 6
subelementen)

N

B7.1 De leiders van de teams komen tot een beeld van het
incident.

6 'Ja' uit 7 van
toepassing (van 7
subelementen)

J

B7.2 De leiders van de teams komen tot een oordeel.

5 'Ja' uit 7 van
toepassing (van 7
subelementen)

J

B7.3 De leiders van de teams komen tot een gewogen en
vastgesteld besluit.

6 'Ja' uit 7 van
toepassing (van 7
subelementen)

J

Verbeterpunten Sturen en coördineren

Subelement B5.2: De teams stemmen regelmatig af of de huidige inzet van functionarissen
nog passend is bij het incident.
Tijdens de systeemtest werd alleen bij de TOC en bij het TBz besproken of de huidige inzet
nog passend was bij de situatie van het incident. De andere teams deden dat niet. Gezien
de grote hoeveelheid ingezette functionarissen en eenheden bij dit incident was dit wel een
wenselijk aandachtspunt geweest, omdat de restdekking van het gebied sterk was
verminderd.
Subelement B6.1: De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij beoogde effecten en
resultaten.
Het is gebleken dat veel van de deelnemende teams de beoogde effecten en resultaten van
hun aanpak van het incident niet expliciet maken. Hierdoor is het voor de leidinggevenden
van de teams niet goed mogelijk om met het team te bepalen: a) of alle leden van het team
hetzelfde effect of resultaat voor ogen hebben en b) of de inzet het gewenste resultaat heeft.
Ook hierover informatie delen, of communiceren is zonder expliciete te bereiken effecten of
resultaten veel lastiger.
Subelement B6.2: De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij benoemde doelstellingen en
uitgangspunten.
Het blijkt dat het grootste deel van de deelnemende teams geen doelstellingen en
uitgangspunten benoemd heeft voor de aanpak van het incident. Hierdoor is het voor de
leidinggevenden van de teams niet mogelijk om met het team te bepalen of de inzet voldoet
aan de gestelde doelen en uitgangspunten. Effectief leidinggeven en opdrachten uitgeven is
zonder expliciete doelen en uitgangspunten veel lastiger en het risico dat wordt gewerkt op
basis van impliciete aannames veel groter.
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Subelement B6.7: De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de zorgbehoefte van de
getroffenen.
Van de deelnemende teams keek alleen de TOC naar de zorgbehoefte van de getroffenen
waardoor de gekozen aanpak/ interventie niet werd afgestemd op de zorgbehoeften en
onnodig veel werk werd gedaan door hulpverleners wat deze mensen ook zelf hadden kunnen
doem.
Subelement B6.8: De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij eventuele initiatieven van
burgers en bedrijven.
Tijdens de systeemtest hebben o.a. het ROT, TBz en het RBT wel stilgestaan bij de overgang
naar de nafase, maar hierbij hebben zij niet gekeken naar eventuele initiatieven van burgers
en bedrijven om op aan te sluiten of te faciliteren.

3.1.3 Hoofdelement C: Tijdige, actuele en relevante informatie
Het onderdeel Tijdige, actuele en relevante informatie wordt door het toetsingskader
omschreven als:
“De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele
en relevante informatie gedurende een incident of crisis.”

Het delen van informatie over het beeld van de situatie, de genomen besluiten en
de aanpak van het incident tussen de deelnemende teams was voldoende. Het beeld
van de situatie, de omgevingsanalyse, de doelstellingen, besluiten, de aanpak en
de maatregelen werden onderling uitgewisseld.
Het hoofdelement C heeft betrekking op alle onderdelen van de crisisorganisatie.
De meldkamer, het CoPI, het ROT en de TOC deelden hun beeld van de situatie met elkaar.
Het GBT, het RBT en het TBz deelden hun beeld van de situatie niet met de andere teams.
Het is jammer dat juist deze teams hun beeld van de situatie niet deelden omdat deze teams
ook (vooruit) moeten kijken naar een eventuele nafase.
De TOC stelde een omgevingsanalyse op en deelde deze met het TBz in het overleg van het
TBz. De omgevingsanalyse werd niet met andere deelnemende teams gedeeld via LCMS.
Het ROT, de TOC, het GBT en het RBT hebben hun doelstelling en uitgangspunten gedeeld
met andere teams, het CoPI en het TBz deden dit niet. Hierbij is opvallend dat volgens de
waarnemers het ROT en het GBT geen concrete doelstellingen hadden benoemd, maar wel
met andere teams hebben gedeeld. Het delen van doelstellingen en uitgangspunten met
elkaar is van belang voor het coördineren en afstemmen van de aanpak van het incident
door de verschillende teams. Terwijl de operationele hulpverleningsdiensten druk zijn met
de eerste inzet bij een incident hebben beleidsteams op dat moment juist de gelegenheid
om op een andere wijze naar hetzelfde incident te kijken en na te denken over beoogde
effecten, resultaten, doelstellingen en uitgangspunten. Door deze te delen met de andere
teams kan het bestuur zorgen voor een efficiënte aansturing van de crisisorganisatie.
Alle deelnemende teams hebben hun besluiten met elkaar gedeeld. Hierdoor was het
duidelijk wat elk team aan het doen was.
Met uitzondering van TBz hebben alle teams hun aanpak van het incident met elkaar gedeeld.
Omdat het TBz geen concrete aanpak had geformuleerd kon deze ook niet worden gedeeld.
Hierdoor hadden andere teams geen inzicht in wat het TBz van plan was te gaan doen, wat
van belang kan zijn voor coördinatie en afstemming.
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Het delen van de getroffen maatregelen werd gedaan door het CoPI, het ROT, de TOC en het
TBz. Bij het GBT en het RBT werd dit door de waarnemers als niet van toepassing beschouwd.
Prognoses werden gedeeld door het ROT en de TOC, het CoPI en het TBz deden dit niet (zij
hadden geen prognose opgesteld) en voor het GBT en het RBT werd dit door de waarnemers
als niet van toepassing beschouwd. Scenario’s werden gedeeld door het CoPI en door de
TOC, het ROT en het TBz deden dit niet. Voor het GBT en het RBT werd dit door de
waarnemers als niet van toepassing beschouwd. Informatie over prognoses en scenario’s
werd minder gedeeld omdat niet alle teams scenario’s en prognoses maakten. Dit hangt ook
samen met het niet expliciet maken van beoogde effecten, resultaten, doelstellingen en
uitgangspunten. Het niet maken van scenario’s door een crisisteam betekent dat het team
niet vooruitkijkt in de tijd naar mogelijke ontwikkelingen en dus niet toe komt aan het nemen
van proactieve maatregelen om negatieve scenario’s te voorkomen.
Het delen van informatie over de communicatieberichten werd gedaan door het CoPI, de TOC
en door het RBT. Het TBz liet dit over aan de TOC en het GBT is er niet aan toe gekomen.
Bij het ROT is het delen van informatie over communicatieberichten niet waargenomen, zo
duurde het bijvoorbeeld heel lang voordat duidelijk was in welke gemeenten het NL-Alert
bericht was uitgezonden. Het delen van informatie over wat wordt gecommuniceerd is van
belang voor het afstemmen van de uitvoering van maatregelen en de communicatie over
deze maatregelen. Wanneer deze afstemming niet tot stand komt loop je het risico
verwarring en onrust bij de bevolking te veroorzaken over de maatregelen die worden
getroffen.
Alleen het CoPI, de TOC en het RBT controleerden of cruciale informatie die zij met andere
teams deelden ook was overgekomen. Het ROT, het TBz en het GBT deden dit niet. Het is
een gevaarlijke ontkenning van de realiteit om aan te nemen dat alles goed gaat. Juist
tijdens incidenten en crises is dit doorgaans niet het geval en is het belangrijk om te
controleren of cruciale informatie goed is aangekomen én goed is begrepen.
Het resultaat voor hoofdelement C wordt bepaald op basis van twee elementen en negen
subelementen. Bij zes van de negen (sub)elementen heeft de VRHM een voldoende resultaat
laten zien en bij een element en drie subelementen onvoldoende. Hierdoor is het
eindresultaat voor het hoofdelement C: Tijdige, actuele en relevante informatie voldoende.
Gebaseerd op de berekening van alle onderliggende scores van de subelementen is het
resultaat 60%.
Hoofdelement C: Tijdige, actuele en relevante
informatie

Duiding

Voldaan
(J/N)

C1.1 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde informatie met elkaar over het beeld van
het incident.

4 'Ja' uit 7 van
toepassing (van
7 subelementen)

N

C1.2 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde
informatie
met
elkaar
over
het
omgevingsbeeld/analyse.

2 'Ja' uit 2 van
toepassing (van
2 subelementen)

J

C1.3 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde
informatie
met
elkaar
over
de
doelstellingen en uitgangspunten op operationeel,
tactisch en strategisch niveau.

4 'Ja' uit 6 van
toepassing (van
6 subelementen)

J
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C1.4 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde informatie met elkaar over de besluiten.

5 'Ja' uit 6 van
toepassing (van
6 subelementen)

J

C1.5 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde informatie met elkaar over de aanpak.

4 'Ja' uit 5 van
toepassing (van
6 subelementen)

J

C1.6 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde informatie met elkaar over de getroffen
maatregelen.

3 'Ja' uit 4 van
toepassing (van
6 subelementen)

J

C1.7 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde informatie met elkaar over de prognose.

2 'Ja' uit 4 van
toepassing (van
6 subelementen)

N

C1.8 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde informatie met elkaar over de mogelijk
uitgewerkte scenario's.

2 'Ja' uit 4 van
toepassing (van
6 subelementen)

N

C1.9 De functionarissen, teams en externe partners (vitale
partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de
benodigde
informatie
met
elkaar
over
de
communicatieberichten.

4 'Ja' uit 6 van
toepassing (van
6 subelementen)

J

C2

3 'Ja' uit 6 van
toepassing (van
6 subelementen)

N

De functionarissen, teams en externe partners
controleren of cruciale informatie is overgekomen.

Verbeterpunten Tijdige, actuele en relevante informatie

Subelement C1.1: De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners,
buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over het beeld
van het incident.
In het algemeen werd door de teams informatie met elkaar gedeeld over het beeld van de
situatie. Het GBT, RBT en TBz deden dit niet. Voor het GBT kan als verzachtende
omstandigheid worden aangevoerd dat het slechts 10 minuten GRIP-3 was voordat werd
opgeschaald naar GRIP-4. Daar tegenover staat dan wel dat de argumentatie om op te
schalen naar GRIP-4 ook niet expliciet is gedeeld.
Subelement C1.7: De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners,
buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de prognose.
Alleen het ROT en de TOC deelden tijdens de systeemtest een prognose met andere
deelnemende teams, alle andere teams deden dit niet. Het delen van een prognose is van
belang om andere teams informatie te geven over de verwachte voortgang/ het verwachte
effect van de ingezette acties en maatregelen. Zonder deze informatie is het niet mogelijk
om acties en maatregelen op efficiënte wijze op elkaar te laten aansluiten.
Subelement C1.8: De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners,
buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de mogelijk
uitgewerkte scenario's.
Het CoPI en de TOC hebben scenario’s gedeeld tijdens de systeemtest. Binnen het ROT werd
ook over scenario’s nagedacht, maar deze werden niet gedeeld. Andere teams dachten niet
in scenario’s waardoor hun situational awareness niet compleet was en men alleen in het
hier-en-nu werkte. Hierdoor was het ook niet mogelijk om proactief te worden en
maatregelen te treffen om ongewenste ontwikkelingen/ scenario’s tegen te gaan.
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Element C2: De functionarissen, teams en externe partners controleren of cruciale informatie
is overgekomen.
Het CoPI, het RBT en de TOC controleerden of cruciale informatie goed was overgekomen,
de andere deelnemende teams deden dit niet. Het controleren of cruciale informatie is
overgekomen is essentieel voor een effectieve samenwerking in de aanpak van een incident.
Aannemen dat cruciale informatie goed is overgekomen en juist wordt geïnterpreteerd is niet
juist en kan leiden tot een verkeerde aanpak van een incident.

3.1.4 Hoofdelement D: Tijdige, doelgerichte en regelmatige
communicatie
Het onderdeel Tijdige, doelgerichte
toetsingskader omschreven als:

en

regelmatige

communicatie

wordt

door

het

“Met verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten en de
interne organisatie) wordt tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het
incident of de crisis.”

De communicatie met de verschillende doelgroepen verliep uitstekend, de
communicatie over het incident was tijdig, doelgericht en vond regelmatig plaats.
Het hoofdelement D heeft betrekking op het CoPI en op de taakorganisatie communicatie
(TOC).
Het CoPI heeft zich gericht op informatieverstrekking en het geven van
handelingsperspectieven via een NL-Alert bericht en de website hollandsmiddenveilig.nl. De
TOC bouwde voort op de berichtgeving van het CoPI met informatieverstrekking,
betekenisgeving en handelingsperspectieven.
Vanuit het CoPI werd binnen 15 minuten de eerste berichtgeving verzorgd die daarna in
onderlinge afstemming door de TOC werd overgenomen. Tussen CoPI woordvoerder en de
TOC vond afstemming plaats over de berichtgeving. Binnen de TOC vond afstemming over
betekenisgeving en handelingsperspectieven plaats via de Whatsapp-groep van de TOC.
De TOC heeft voor haar communicatiestrategie verschillende doelgroepen geprioriteerd.
Hierop is op basis van de ontwikkeling van het incident en de hierop aansluitende
omgevingsanalyses een communicatiestrategie op afgestemd. De verschillende doelgroepen
kregen nieuwe informatie zodra deze beschikbaar was en was omgezet in een boodschap
afgestemd op die doelgroep.
De TOC en de woordvoerder van het CoPI werkten nauw samen in de communicatie over het
incident. Hiervoor werden passende communicatiemiddelen gekozen. Het effect van de
communicatie werd bepaald in de omgevingsanalyse en gebruikt om (vervolg)boodschappen
op te stellen.
Op deze wijze werd continue gemonitord wat het effect van de communicatie was bij de
doelgroepen. Op basis van de resultaten van de omgevingsanalyse is de
communicatiestrategie door de TOC meerdere malen aangepast.
Het resultaat wordt bepaald op basis van vijf elementen. Bij alle vijf de elementen heeft de
VRHM een voldoende resultaat laten zien. Hierdoor is het resultaat voor het hoofdelement
D: Tijdige, doelgerichte en regelmatige communicatie voldoende. Gebaseerd op de
berekening van alle onderliggende scores van de subelementen is het resultaat 100%.
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Hoofdelement D: Tijdige, doelgerichte en
regelmatige communicatie

Duiding

Voldaan
(J/N)

D1 Communicatie richt zich op informatieverstrekking,
betekenisgeving en handelingsperspectief.

5 'Ja' uit 5 van
toepassing (van
6 subelementen)

J

D2 Feitelijke informatie wordt snel gecommuniceerd. Over
betekenisgeving
en
handelingsperspectief
vindt
afstemming plaats.

5 'Ja' uit 5 van
toepassing (van
6 subelementen)

J

D3 De verschillende doelgroepen zijn benoemd en
ontvangen tijdig, regelmatig en op maat informatie.

3 'Ja' uit 3 van
toepassing (van
3 subelementen)

J

D4 De communicatieboodschap:
is afgestemd met (externe) partners (uit de
functionele keten). Daarbij is duidelijk wie
waarover communiceert en op welk moment en
met welk doel;
wordt
gebracht
met
passende
communicatiemiddelen
afgestemd
op
het
incident, de omstandigheden en de doelgroepen
is gericht op de specifieke informatiebehoefte,
kennis en niveau van de verschillende
doelgroepen.
D5 Het is ten tijde van het incident inzichtelijk hoe de
boodschap is overgekomen (effect van communicatie).
Dit wordt continu meegenomen in het kader van
crisiscommunicatie.

J
6 'Ja' uit 6 van
toepassing (van
6 subelementen)

2 'Ja' uit 2 van
toepassing (van 2
subelementen)

J

Verbeterpunten Tijdige, doelgerichte en regelmatige communicatie
Geen.

3.1.5 Hoofdelement E: Overdracht naar de nafase-organisatie
Het onderdeel Overdracht naar de Nafase-organisatie wordt door het toetsingskader
omschreven als:
“Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de
crisisorganisatie naar de ‘nafase’-organisatie. Daarbij zijn vervolgactiviteiten belegd.”

De overdracht naar de nafase heeft niet in alle betrokken teams voldoende
aandacht gekregen.
Het hoofdelement E heeft betrekking op alle onderdelen van de crisisorganisatie en vooral
op het team bevolkingszorg (TBz).
Voor de overdracht naar de nafase werd door het TBz geen diagnose gemaakt van de situatie,
de omgeving en de vervolgactiviteiten. Men heeft wel enkele aspecten besproken,
bijvoorbeeld het opruimen van de chemische stoffen en de rol van de provincie daarbij. Dit
leidde niet tot een verzameld beeld m.b.t. bevolkingszorg en de nafase. De nafase is tijdens
de systeemtest gestart maar zonder dat hiervoor doelstellingen of specifieke
vervolgactiviteiten werden benoemd.
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De nafase is besproken in het ROT, het TBz in verkennende zin en in het RBT. De TOC vond
dat de dynamiek van het incident nog zodanig was dat de nafase nog niet hoefde te worden
gestart. Hierdoor dacht men dus ook nog niet vooruit naar het moment waarop dat wel nodig
was en bereidde men zich ook niet voor om daar over te communiceren als de nafase zou
worden gestart. Men kwam er tijdens de systeemtest niet aan toe om duidelijk te ma ken
wanneer het moment van overgang naar de nafase zou zijn en wat dat voor consequenties
had voor de taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende teams. De voorzitter van
het RBT heeft nog wel een boodschap voor de bevolking opgenomen t.b.v. de communicatie.
Tijdens de systeemtest hoeven deelnemende teams geen nafase op te starten in de zin dat
zij activiteiten uitvoeren in de nafase, maar wel dat zij moeten nadenken óf en zo ja hoe ze
taken moeten overdragen aan de nafase-organisatie, dan wel hoe ze hun taken moeten
afronden. Het nadenken over de nafase dient dus al tijdens de bestrijding van een incident
te starten.
In het algemeen vonden de deelnemende teams dat ze er nog niet aan toe waren, ze waren
nog maar een paar uur actief. Maar de inzet van eenheden was zeer omvangrijk en de
belangrijkste actie die uiteindelijk moest gebeuren, het opruimen van de gelekte gevaarlijke
vloeistoffen, werd door derden gedaan. Snel afschalen en het laten opruimen in de nafase
organiseren was bij dit scenario een zeer logische en efficiënte stap geweest.
Het hoofdelement “Overdracht naar de nafase-organisatie” is een nieuw aspect in het
toetsingskader van de inspectie JenV. Het is voor de crisisorganisatie nieuw dat dit al snel
aan de orde kan zijn én dat op dit hoofdelement wordt geëvalueerd. Het kan onwennig zijn
om voor het gevoel nog midden in de betrijding van een incident te zijn en toch vooruit te
moeten kijken naar de overgang naar de nafase. Zie ook de opmerkingen over het denken
in scenario’s bij het delen van scenario’s (Subelement C1.8).
Het resultaat wordt bepaald op basis van twee elementen. Bij twee van de twee elementen
heeft de VRHM een onvoldoende resultaat laten zien. Hierdoor is het resultaat voor het
hoofdelement E: Overdracht naar de nafase-organisatie onvoldoende. Gebaseerd op de
berekening van alle onderliggende scores van de subelementen is het resultaat 25%.
Hoofdelement E: Overdracht naar de nafaseorganisatie
E1

E2

De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een
diagnose van:
de situatie;
omgeving;
vervolgactiviteiten.
Daarbij zijn voor alle teams en functionarissen en
externe partners de volgende punten duidelijk:
taken en verantwoordelijkheden;
moment van overdracht of overgangsfase;
op maat communicatie naar de doelgroepen
(bevolking) hierover zowel op proces als
inhoud.

Duiding

Voldaan
(J/N)
N

0 'Ja' uit 2 van
toepassing (van 2
subelementen)
N
5 'Ja' uit 10 van
toepassing (van 15
subelementen)

Verbeterpunten Overdracht naar de nafase-organisatie

Element 1: De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van:
de situatie;
omgeving;
vervolgactiviteiten.
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De overdracht naar de nafase heeft bij TBz aandacht gekregen in het laatste overleg, hierbij
was men nog niet toegekomen aan het voorbereiden van een overdracht. De besprekingen
over de nafase werden niet gebaseerd op een diagnose van de situatie, de omgeving en de
benodigde vervolgactiviteiten. De bespreking van de nafase had meer een verkennend
karakter, men was nog niet toe aan het maken van een plan voor de nafase.
De overdracht naar de nafase is aan bod geweest bij het ROT en het RBT, in het laatste
overleg van het CoPI is de nafase ook besproken nadat de oefenleider daar een opmerking
over maakte. De besprekingen in het RBT leidden tot een duidelijk moment voor de
overdracht naar de nafase en bijbehorende communicatie door de voorzitter van de
veiligheidsregio.

3.2

Aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten bij de systeemtest kunnen de volgende aanbevelingen worden
geformuleerd.

Alarmeren en opschalen
Het bewaken van opkomst en (her)alarmering is juist bij ongewone, ingewikkelde en/ of
grootschalige alarmeringen van belang om goed zicht te houden op de voortgang van de
alarmering en opkomst van eenheden en functionarissen. Maak het bewaken van alarmering
en opkomst onderdeel van de procedures/ werkwijze van de gemeenschappelijke meldkamer
en vooral bij alarmering voor GRIP-4 situaties. Neem deze procedure/ werkwijze mee in
opleiden, trainen en oefenen.
Zorg ook voor een goede procedure waarin is geborgd dat opschalingsbesluiten die worden
genomen door een burgemeester c.q. de voorzitter van de veiligheidsregio ook tijdig worden
doorgegeven aan de meldkamer die de alarmering voor het nieuwe opschalingsniveau moet
uitvoeren.
Sturen en coördineren
Maak het expliciet benoemen van doelstellingen en uitgangspunten voor de aanpak van een
incident of crisis onderdeel van de werkwijze van alle crisisteams in de regio. Hierbij hoort
ook het expliciet aangeven van beoogde effecten en resultaten. Op basis hiervan kan veel
beter worden bepaald of de aanpak nog past bij de actuele situatie en kan hierover expliciet
worden gecommuniceerd en (gezamenlijk) naar oplossingen worden gezocht. Op deze wijze
kan een actueel beeld van de inzet/ aanpak worden opgesteld voor alle ingezette teams.
Maak het benoemen van doelstelling en uitgangspunten met beoogde effecten en resultaten
niet alleen tot standaard werkwijze van crisisteams maar ook onderdeel van opleiding,
training en oefening van deze crisisteams.
Maak ook het bepalen van de zorgbehoefte van de getroffenen enerzijds en het ontplooien
van burgerinitiatieven anderzijds onderdeel van de werkwijze van de crisisteams in de regio.
Op basis van informatie over zorgbehoefte en burgerinitiatieven kan een aanpak van een
incident of crisis worden gekozen die aansluit op wat nodig is en op wat a l wordt gedaan,
zodat de aanpak zo effectief en efficiënt mogelijk kan verlopen. Maak het bepalen van
zorgbehoeften van getroffenen en inventariseren van burgerinitiatieven niet alleen tot
standaard werkwijze van alle crisisteams maar ook onderdeel van opleiding, training en
oefening van deze crisisteams.
Tijdige, actuele en relevante informatie
Om met alle betrokken crisisteams tot een gedeeld beeld van de situatie te komen is het van
belang om het beeld van de situatie van alle betrokken teams met elkaar te delen om de
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gegevens van alle verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen. Hierbij is de inbreng van
alle betrokken crisisteams gewenst om een compleet beeld te krijgen. Daarom is het van
belang om bij alle leiders/ voorzitters van crisisteams én bij alle functionarissen voor
informatiemanagement, onder de aandacht te brengen dat een aanvulling op het beeld van
de situatie vanuit de invalshoek van hun eigen crisisteam van belang is en onderdeel moet
zijn van de werkwijze.
Voor het goed sturen en coördineren van de aanpak van een incident of crisis is het van
belang om met alle betrokken crisisteams informatie te delen over de aanpak van het
incident. Vooral ook over de voortgang van de activiteiten in de vorm van prognoses en over
mogelijke ontwikkelingen (zowel positief als negatief) van het incident in de vorm van
scenario’s. Dit is van essentieel belang om proactief te kunnen optreden als crisisteam en
dus is het belangrijk om het denken in prognoses en scenario’s onderdeel te maken van de
werkwijzen van de crisisteams in de regio. Neem het denken in prognoses en scenario’s ook
mee in programma’s voor opleiden, trainen en oefenen van alle crisisteams in de regio.
Tijdige, doelgerichte en regelmatige communicatie
Geen aanbevelingen.
Overdracht naar de nafase-organisatie
Zorg dat alle bij de incidentbestrijding betrokken teams expliciet aandacht besteden aan de
overgang naar de nafase. Dit (nieuwe) onderdeel dient een integraal deel te worden van alle
vergaderagenda’s van alle betrokken teams. Nu was er wel aandacht voor de nafase bij
bevolkingszorg voor wat betreft de uitvoering van de nafase-activiteiten en bij communicatie
over de berichtgeving, maar er wordt nog niet consequent vanuit alle andere betrokken
teams nagedacht of er zaken overgedragen moeten worden aan de nafase-organisatie. En
indien dat wel zo is, hoe dat dan moet gebeuren en hoe daarover moet worden
gecommuniceerd naar belanghebbenden.
Door de nafase op te nemen op de vergaderagenda’s van alle betrokken teams op zowel
operationeel, tactisch als strategisch niveau zal hier consequent aandacht aan worden
besteed. Het stellen van de onderstaande vragen helpt daarbij:
1. ‘Wat zijn onze taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het incident en ten
zien van de nafase?’
2. ‘Wat is, op basis van de genoemde taken en verantwoordelijkheden, logischerwijs
het moment dat wij niet meer actief worden ingezet en wat is daarmee en geschikt
moment van overdracht?’
3. Welke van onze taken moeten worden afgerond gedurende de nafase?
4. ‘Welke organisatie(s) dienen daarom een rol te spelen bij de nafase en hoe kunnen
we hen benaderen en betrekken?’
5. ‘Welke informatie moeten we verstrekken aan die organisatie(s) om hun werk in de
nafase zo goed mogelijk uit te voeren?’
6. ‘Hoe kunnen we hierover op maat communiceren naar de verschillende doelgroepen
om hen te informeren over de overgang naar de nafase?’

3.3

Wettelijke vereisten

Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de eisen zoals opgenomen in het Besluit
Veiligheidsregio’s Hoofdstuk 2 – Eisen rampenbestrijding en crisisbeheersing, voor zover
deze eisen niet in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken in het kader van de elementen
van het toetsingskader. En voor zover deze eisen tijdens de systeemtest konden worden
getoetst.
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3.3.1 Organisatie
Alle in het toetsingskader genoemde teams hadden minimaal de samenstelling zoals
omschreven in het Besluit Veiligheidsregio’s.

3.3.2 Alarmering
De alarmeringen voor GRIP 1 en GRIP 2 werden binnen 2 minuten uitgevoerd en dit is binnen
de norm zoals gesteld in het Besluit veiligheidsregio’s art. 2.2.3. De alarmering voor GRIP 3
kostte 7 minuten en de alarmering voor GRIP 4 14 minuten. Deze alarmeringen kostten meer
tijd dan in de hiervoor genoemde norm is beschreven. De tijdspanne tussen het besluit om
op te schalen naar GRIP-4 en de alarmering voor GRIP-4 werd voornamelijk veroorzaakt
door het feit dat het besluit tot opschaling niet werd doorgegeven aan de
gemeenschappelijke meldkamer (GMK). Toen het besluit op de GMK aankwam werd vlot
gealarmeerd voor GRIP-4.
De GMK had een CaCo beschikbaar (Besluit veiligheidsregio’s art. 2.2.1) en deze had binnen
5 minuten een eerste overzicht van de situatie (Besluit veiligheidsregio’s art. 2.2.4).

3.3.3 Informatiemanagement
Aan de eisen die aan een situatiebeeld worden gesteld in het Besluit veiligheidsregio’s werd
deels voldaan. Ontbrekende onderwerpen waren: de prognose en aanpak, en de getroffen
maatregelen en de resultaten daarvan. Dit is een terugkerend punt en heeft er mee te maken
dat de opleidingen Informatiemanagement en de inrichting van het LCMS afwijken van de
eisen in het Besluit veiligheidsregio’s. Het informatiemanagement is wel uitgevoerd conform
de opleidingen informatiemanagement. Het delen van het situatiebeeld voldeed aan de eisen.
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H o ofdstuk 4

4

R esultaten systeem test

Resultaten systeemtest

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de Veiligheidsregio Hollands Midden gedurende de
systeemtest in 2019. De resultaten zijn als score weergegeven per onderdeel van het
toetsingskader (Alarmering en opschaling, Leiding en coördinatie, Informatiemanagement,
Communicatie, Nafase).

4.1

Grafische weergave scores

Onderstaande tabel bevat de scores van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Onder de tabel
staat de grafiek met de bijbehorende percentages weergegeven.
Totaalscores Veiligheidsregio Hollands Midden

2019

Alarmering en opschaling

83,3%

Leiding en Coördinatie

76,2%

Informatiemanagement

60,0%

Communicatie

100%

Nafase

25,0%

SYSTEEMTEST TRACK - HOLLANDS MIDDEN - 2019
Alarmering en opschaling
100,00%

80,00%
60,00%
Nafase

40,00%

Leiding en Coördinatie

20,00%
0,00%

Communicatie

Informatiemanagement
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4.2

Resultaten door de jaren heen

De resultaten van de systeemtesten in de veiligheidsregio Hollands-Midden zijn bij Trimension
bekend vanaf 2017 en voorgaande jaren hebben we de resultaten van de systeemtesten van de
verschillende jaren met elkaar vergeleken. Dit jaar is echter voor het eerst gewerkt met een
aangepast toetskader van de Inspectie Justitie en Veiligheid, wat een andere indeling in de te
toetsen elementen heeft dan het toetskader dat in voorgaande jaren werd gebruikt. Eén op één
vergelijking is hierdoor helaas niet mogelijk. Daarom starten we met eenzelfde soort overzicht
voor 2019 op basis van het nieuwe toetskader. Op deze wijze kan in de loop der jaren weer een
vergelijking worden weergegeven.

Het overall resultaat voor 2019 is op de meeste hoofdelementen voldoende. Het
hoofdelement “Overdracht naar de nafase-organisatie” was niet voldoende.
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Bijlagen

Bijlage A Verbeterpunten vorige test t.o.v. huidige
Verbeterpunten van 2018 die ook van toepassing zijn in 2019.
Onderwerp

Verbeterpunt 2018

Van toepassing in 2019

Informatiemanagement

Het delen van eigen beelden
van de teams met elkaar.

Het is van belang om het beeld
van
de
situatie
van
alle
betrokken teams met elkaar te
delen.

Organisatie

Advisering over bevolkingszorgvraagstukken.

Leiding en coördinatie

Het TBz adviseerde niet over
operationele, tactische en/of
strategische
bevolkingszorg
vraagstukken.
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Bijlage B Afkortingenlijst
A
AC

Algemeen Commandant

ACBz

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

AGS

Adviseur Gevaarlijke Stoffen

AT

Arrestatieteam

B
Bgm

Burgemeester

BT

Beleidsteam

C
CaCo

Calamiteitencoördinator

CoPI

Commando Plaats Incident

G
GAGS

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

GBT

Gemeentelijk Beleidsteam

GGB

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMK

Gemeenschappelijke Meldkamer

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

H
HIN

Hoofd Informatie

HON

Hoofd Ondersteuning

HOvDB

Hoofd Officier van Dienst Brandweer

HTO

Hoofd Taakorganisatie

HTOC

Hoofd Taakorganisatie Communicatie

I
IJenV

Inspectie Justitie en Veiligheid

IM

Informatiemanager

L
LCMS

Landelijk Crisis Management Systeem

O
OL

Operationeel Leider

OM

Openbaar Ministerie

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OPCO

Operationeel Coördinator

OvD

Officier van Dienst

OvDB

Officier van Dienst Brandweer

OvDBz

Officier van Dienst Bevolkingszorg

OvDG

Officier van Dienst Geneeskundig

OvDI

Officier van Dienst Informatie

OvDP

Officier van Dienst Politie

OvJ

Officier van Justitie

P
PZ

Publieke Zorg

R
RBT

Regionaal Beleidsteam

RCC

Regionaal Coördinatiecentrum

ROL

Regionaal Operatoneel Leider

ROT

Regionaal Operationeel Team

S
SIS
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Bijlagen

T
TBz

Team Bevolkingszorg

TO

Taakorganisatie

TOC

Taakorganisatie Communicatie

V
VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

VzVR

Voorzitter Veiligheidsregio

W
WAS

Waarschuwings- en alarmeringssysteem
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Beleidsreactie rapportage systeemtest
Afdeling Crisisbeheersing biedt naast de rapportage systeemtest 2019 ook een beleidsreactie op de
rapportage aan. Deze beleidsreactie geeft aan wat de ontwikkelingen zijn van de periode 2017-2019
en welke aanbevelingen vanuit de rapportage 2019 worden overgenomen en door wie deze wordt
uitgevoerd.
Conclusies en aanbevelingen systeemtest
In de onderstaande tabel staat de totaalscore per hoofdelement. Onder de tabel wordt per
hoofdelement de trends van afgelopen jaren en de aanbevelingen vanuit de rapportage systeemtest
2019 beschreven met daarbij de verantwoordelijke voor het borgen van het verbeterpunt.
NB. Dit jaar is voor het eerst gewerkt met een aangepast toetsingskader van de Inspectie Justitie en
Veiligheid, wat een andere indeling in de te toetsen elementen heeft dan het toetsingskader dat in
voorgaande jaren werd gebruikt. Eén op één vergelijking is hierdoor beperkt mogelijk.

Melding en Alarmering
Dit onderdeel wordt in het toetsingskader omschreven als: De meldkamer zorgt bij aanvang en
tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige
aansturing. Op dit hoofdelement wordt een voldoende gescoord, door de volgende waarneming:
- Alle teams hadden de minimale samenstelling zoals omschreven in het Besluit
Veiligheidsregio’s.
- De CaCo zorgde voor het delen, bundelen, verrijken en veredelen van informatie tussen de
drie disciplines. De CaCo legde deze informatie gebundeld vast in LCMS.
2017-2018
In 2017 en 2018 werden de thema’s alarmering en opschaling voldoende behaald. De issues zaten
destijds in het alarmeringssysteem van de GMK, de late opkomst van een aantal
crisisfunctionarissen en het laat starten van een eerste vergadering. Inmiddels is het
alarmeringssysteem van de GMK aangepast en werkt dit conform procedure opschaling. De
opkomsttijden worden met het nieuwe toetsingskader niet meer gemeten, maar alle teams starten

op tijd met de minimale samenstelling van het crisisteam. Op het onderdeel melding en alarmering
is hierdoor een groei te constateren.
De aanbevelingen vanuit de rapportage 2019 zijn:
Aanbeveling
Het bewaken van opkomst en (her)alarmering van de functionarissen.
Borgen dat opschalingsbesluiten vanuit besluitvorming burgemeester tijdig
worden doorgegeven aan de meldkamer

Verantwoordelijke
GMK
Afd.
Crisisbeheersing

Beide aanbevelingen worden herkend vanuit de uitvoering van de systeemtest. Daarentegen is ‘het
bewaken en (her)alarmering van de functionarissen door de GMK’ niet een structureel issue kijkend
naar de evaluaties van daadwerkelijke grip-alarmeringen. Desalniettemin is dit wel een thema om
door de meldkamer onder de loep te nemen, omdat een tijdige en complete alarmering cruciaal is
voor een snel en adequaat optreden van de crisisorganisatie. De meldkamer verifieert het
alarmeringsproces en indien aan de orde zal het proces aangescherpt worden. De 2e aanbeveling is
minder goed te toetsen aan de dagelijkse praktijk, omdat het zelden voorkomt dat een
burgemeester opschaalt naar een grip 3. Dit thema zal opgepakt worden door de afdeling
crisisbeheersing. De keuze voor opschaling naar GRIP 3 en/of 4 moet worden geborgd in het contact
tussen de OL en de burgemeester. Het is de taak van de OL om het opschalingsbesluit door te geven
aan de meldkamer, zodat de meldkamer de alarmering daadwerkelijk kan uitvoeren.
Sturen en coördineren
Dit onderdeel wordt in het toetsingskader omschreven als: De crisisorganisatie stuurt en coördineert
de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt. Op dit
hoofdelement wordt een voldoende gescoord, door de volgende waarneming:
- De aansturing en coördinatie van de initiële aanpak van het incident verliepen goed. De
deelnemende teams wisselden informatie uit en stemden met elkaar af waarbij het duidelijk
was hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheid was.
2017-2018
In 2017 hebben de teams voldaan aan de toen vereiste taakstelling en hebben de teams elkaar
geadviseerd, met elkaar afgestemd en sturing gegeven aan de crisisorganisatie. In 2018 was dit ook
van toepassing, maar met als opmerking dat het TBZ geen proactieve adviezen aan het ROT gaf.
Hierop is geïnvesteerd door bijeenkomsten met de functionarissen van Bz vanuit CoPi, ROT en TBZ
met als thema actieve samenwerking.
De aanbeveling vanuit de rapportage 2019 is:
Aanbeveling
Het expliciet benoemen van doelstellingen en uitgangspunten voor de
aanpak van een incident of crisis onderdeel laten maken van de werkwijze
van de crisisteams.

Verantwoordelijke
MDOTO: in
trainingen en
operationele
oefeningen
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Deze aanbeveling sluit aan bij de reeds ingezette weg in de CoPI- en ROT-trainingen om dit altijd aan
het begin van een overleg te bespreken. Uit de evaluaties van de trainingen blijkt dat dit al wel
gedaan wordt, maar nog niet volledig onderdeel is van de routine van het functioneren van een CoPI
en ROT. Voor de operationele CoPI- en ROT-trainingen in 2020 zal dit een vast onderdeel zijn in de
waarneming en evaluatie.
Daarnaast was de aanbeveling: ‘Het bepalen van zorgbehoefte van getroffenen en faciliteren of
aansluiten op burgerinitiatieven onderdeel laten maken van werkwijze van de crisisteams’.
Vanuit het scenario van de systeemtest was er geen reden om burgerinitiatieven te onderzoeken of
zorgbehoefte van getroffenen. Hierdoor is dit element niet waargenomen. Tijdens de operationele
oefendagen blijkt dat crisisteams wel degelijk de zorgbehoefte en burgerinitiatieven bespreken. Met
deze reden is de aanbeveling niet overgenomen.
Tijdige, actuele en relevant informatie
Dit onderdeel wordt in het toetsingskader omschreven als: De crisisorganisatie en de extern
betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident
of crisis. Op dit hoofdelement wordt een voldoende gescoord, door de volgende waarneming:
- Het delen van informatie over het beeld van de situatie, de genomen besluiten en de aanpak
van het incident tussen de deelnemende teams was voldoende.
2017-2018
In 2017 en 2018 was op het thema informatiemanagement het issue de samenstelling van het
totaalbeeld en de regie hierop. In de rapportage systeemtest van 2019 komt dit niet terug. Door
investeringen in opleidingen en trainingen is een groei te constateren. Echter het netcentrisch
werken binnen BT, RBT en TBZ zijn zowel in 2018 en 2019 een aandachtspunt. Dit betekent dat er
binnen de teams BT, RBT en TBZ op het onderdeel informatiemanagement geen groei geconstateerd
wordt en staat dit als aanbeveling voor 2019 vermeld.
De aanbevelingen vanuit de rapportage 2019 zijn:
Aanbeveling
Binnen het netcentrisch werken aandacht hebben voor het delen van
beelden vanuit de verschillende crisisteams. Met name op het niveau van BT,
RBT en TBZ.
De crisisteams trainen in het denken en ontwikkelen van scenario’s en
borgen in werkwijze dat de scenario’s en prognoses gedeeld worden.

Verantwoordelijke
MDNCW en BGC

- MDOTO:
trainingen in
2020
- MDNCW:
borgen
werkwijze

Beide aanbevelingen worden zowel herkend vanuit de uitvoering van de systeemtest alsook uit de
evaluaties van operationele oefeningen en trainingen van afgelopen jaar. MDNCW heeft het delen
van beelden tussen teams het afgelopen jaar in ketentrainingen tussen GMK, CoPI en ROT goed
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beoefend. Dit wordt in 2020 gecontinueerd. Verder is in het werkplan MDNCW van 2020 ‘training
actiecentra op het proces IM’ opgenomen, wat invulling geeft de aanbeveling van het delen van
beelden tussen BT, RBT en TBZ. Of hier nog intensiever op geïnvesteerd moet worden, zullen
MDNCW en BGC nog nader onderzoeken.
De 2e aanbeveling is duidelijk herkenbaar vanuit de evaluaties van operationele trainingen en
oefeningen. Deelnemers van de CoPI- en ROT- trainingen hebben zelf ook verzocht om hier meer
aandacht aan te besteden. Vanuit het werkplan 2020 van MDOTO worden hiervoor basistrainingen
(kennis) en verdiepingstrainingen (ontwikkelen van vaardigheden) aangeboden voor alle
crisisfunctionarissen (CoPI, ROT en BT). Daarnaast is al bepaald dat dit zowel bij de operationele
CoPI- als ROT-trainingen verder beoefend zal worden (worden opgenomen in de oefendoelen). Of en
hoe dit voor BT’s verder vorm moet krijgen, wordt nog nader onderzocht door afdeling
Crisisbeheersing en BGC.
Tijdige, doelgerichte en regelmatige communicatie
Dit onderdeel wordt in het toetsingskader omschreven als: Met verschillende doelgroepen (zoals
getroffenen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) wordt tijdig, doelgericht en
regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis. Voor dit hoofdelement is 100% gescoord
en is de volgende waarneming gedaan:
- De communicatie met de verschillende doelgroepen verliep uitstekend, de communicatie
over het incident was tijdig, doelgericht en vond regelmatig plaats.
2017-2018
Vanuit de rapportage 2019 zijn er geen verbeterpunten. Het hoofdelement Communicatie is dus op
orde en moet gecontinueerd worden, maar voor nu geen concrete (aanvullende) acties. Dit is een
sterke groei ten opzichte van 2017 en 2018. Tijdens deze systeemtesten was crisiscommunicatie
een issue. Dit resultaat is te danken aan de investering in de kwaliteit van het proces
crisiscommunicatie en het opleiden en trainen van functionarissen.
Overdracht naar de nafase-organisatie
Dit onderdeel wordt in het toetsingskader omschreven als: Na afschaling is sprake van een duidelijke
overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de ‘nafase’-organisatie. Daarbij zijn
vervolgactiviteiten belegd. Op dit hoofdelement is een onvoldoende gescoord. De reden hiervan is
dat de het scenario van de systeemtest niet de gelegenheid bood om het proces nafase op te pakken
binnen de crisisteams. Ten einde van de systeemtest was ook het incident bestreden en was
overdracht nafase niet van toepassing. Daarnaast moet de bewustwording voor overdracht nafase
wel vergroot worden.
De aanbeveling vanuit de rapportage is:
Aanbeveling
- De overdracht van nafase onderdeel laten maken van de
vergaderagenda’s van alle crisisteams.

Verantwoordelijke
Afd.
Crisisbeheersing
en MDOTO:
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onderdeel
beoefenen.
Deze aanbeveling is in zoverre herkenbaar dat dit een thema is wat niet met grote regelmaat
aandacht krijgt bij crisistrainingen. Vanuit het werkplan 2020 van MDOT is al bepaald dat bij de
operationele CoPI-trainingen dit één van de te beoefenen thema’s wordt. Grip 1 situaties komen het
vaakst voor en daarom zal er eerst geïnvesteerd worden in CoPI’s. Of en hoe dit voor ROT en BT
verder vorm gegeven kan worden zal nog nader onderzocht worden door MDOTO en BGC.

Afronding
Afdeling crisisbeheersing zet de verbeterpunten uit bij de genoemde verantwoordelijken en
monitort de voortgang.
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17.

1. Samenvatting voorstel
Conform het werkplan van de werkgroep MDOP is de informatiekaart Waterhulpverlening kust
geactualiseerd. De veiligheidsdirectie heeft 18 mei jl. deze informatiekaart vastgesteld. Hierbij wordt
de informatiekaart ter informatie aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio aangeboden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart
Waterhulpverlening kust

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Afdeling
Crisisbeheersing
Corinne van Weel
(vervanger is Ingrid
Nieuwenhuis)
25 juni 2020

17.

Bijlage(n):

--

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Conform het werkplan MDOP 2019 is de informatiekaart waterhulpverlening kust ontwikkeld. Deze
informatiekaart is ontwikkeld op basis van het incidentbestrijdingsplan (IBP) Noordzee en de
bestuurlijke netwerkkaart 4. Noordzee en zeescheepvaart. De toegevoegd scenariokaarten zijn
landelijke scenario’s gebaseerd op het IBP Noordzee en worden toegepast door o.a. Rijkswaterstaat
en het Kustwachtcentrum.
Op de informatiekaart staan niet zoals gewend operationele werkwijzen, maar de informatiekaart is
voornamelijk gericht op de taken, verantwoordelijkheden en inzicht in de betrokken partners. Deze
indeling is gemaakt op basis van de conclusies uit het evaluatierapport van de container calamiteit in
het Noorden januari 2019, uitgebracht door het IFV. Een belangrijke aanbeveling uit dit
evaluatierapport is om bekend te zijn met de actoren die een rol hebben bij een dergelijk incident en
de leidraad van het IBP-Noordzee.
De multidisciplinaire processen leiding en coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie
zijn opgenomen in de informatiekaart omdat daar cruciale taken bij staan die van invloed zijn op de
samenwerking met de betrokken partners.

4. Implementatie en communicatie
•

Na vaststelling door de VD wordt de Informatiekaart Waterhulpverlening Kust aangeboden aan de
werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart onder alle
crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de
VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor de verspreiding van de informatiekaart bij de

•
•

multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van de
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS.
De informatiekaart wordt voor implementatie aangeboden aan de werkgroep MDOTO. Zij dragen
zorg voor het toepassen in de opleiding waterhulpverlening kust en het scenario uur dat gepland
staat.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 4
juni 2020.
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18.

1. Samenvatting voorstel
Het project omtrent de RijnlandRoute tunnel en verdiepte ligging gaat een nieuwe fase in. De plannen
en procedures van de verschillende overheidshulpdiensten zijn ontwikkeld. De informatiekaart en het
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)-plan van de RijnlandRoute voor de exploitatiefase zijn conform
planning gereed. Ook de onderliggende monodisciplinaire procedures van de Brandweer en de
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) zijn klaar. In de monodisciplinaire procedures en in de
informatiekaart is beschreven hoe de overheidshulpdiensten gaan optreden en welke specifieke
aandachtspunten er zijn. In het OTO-plan is vervolgens beschreven wie op welk niveau, wanneer en
hoe klaargestoomd wordt voor dit optreden. Uiteraard zijn de procedures, de informatiekaart en het
OTO-plan afgestemd met Rijkswaterstaat (wegbeheerder) en de provincie Zuid-Holland (eigenaar).
De Veiligheidsdirectie heeft deze documenten op 18 mei 2020 vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur
wordt in deze notitie geïnformeerd over de ontwikkeling van de operationele voorbereiding op de
RijnlandRoute.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Operationele
voorbereiding
RijnlandRoute
Algemeen Bestuur

Opgesteld
door:
Datum:

Afdeling Crisisbeheersing - L. Klok
Projectleider Operationele Voorbereiding
RijnlandRoute
25 juni 2020

18.

Bijlage(n):

--

J.W.E. Spies (DB)
L.E.M. Weber (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

3. Toelichting
In het programma RijnlandRoute van de VRHM wordt al het werk aangaande de RijnlandRoute
afgehandeld. Dit bestond tot de verlening van de Omgevingsvergunning uit advisering over de
ontwerpen en plannen en is nu gericht op de operationele voorbereiding voor de realisatie- en
exploitatiefase.
Voordat de tunnel en de verdiepte ligging in (naar verwachting) het vierde kwartaal van 2022 open
gaan dient een Openstellingsvergunning verleend te worden. Het Veiligheidsbeheerplan is een
belangrijk onderdeel van de aanvraag voor de Openstellingsvergunning. In het Veiligheidsbeheerplan
wordt o.a. integraal beschreven hoe overheids(hulp)diensten optreden bij calamiteiten in de tunnel of
verdiepte ligging. Op basis van het Veiligheidsbeheerplan oordeelt een onafhankelijke
Tunnelveiligheidsbeambte of de overheids(hulp)diensten aantoonbaar voorbereid zijn voor het
optreden in de tunnel en verdiepte ligging.
De informatiekaart en het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)-plan RijnlandRoute voor de
exploitatiefase zijn gereed. Ook de onderliggende monodisciplinaire procedures van de brandweer en
de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) zijn klaar. In de monodisciplinaire procedures en in de
informatiekaart is beschreven hoe de overheidshulpdiensten gaan optreden en wat specifieke

aandachtspunten zijn. In het OTO-plan is vervolgens beschreven wie op welk niveau, wanneer en
hoe klaargestoomd wordt voor dit optreden. Uiteraard zijn de procedures, de informatiekaart en het
OTO-plan afgestemd met Rijkswaterstaat (wegbeheerder) en de provincie Zuid-Holland (eigenaar).
Deze documenten zijn een onderdeel van het Veiligheidsbeheerplan.

4. Implementatie en communicatie
•
•
•

Het OTO-plan beschrijft de implementatie en operationalisering van de planvormingsproducten
van de Brandweer en de RAV en de multidisciplinaire informatiekaart;
In de nieuwsbrief van de VRHM wordt regelmatig een artikel geplaatst met een toelichting over de
voortgang van het project;
Als de uitvoering van het OTO-plan is afgerond wordt de informatiekaart wordt bij de plannen
gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in LCMS.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 4
juni 2020.

2
Agendapunt 18. AB VRHM 25 juni 2020

19.

1. Samenvatting voorstel
Geactualiseerde Informatiekaartkaart Penitentiaire Inrichtingen. Conform het visiedocument MDOP
wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart
Penitentiaire Inrichtingen

Opgesteld door:

Afdeling Crisisbeheersing L. Klok

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

25 juni 2020

19.

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L.E.M. Weber (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

Toelichting
Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd. De
actualisatie van de informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen is daarom opgenomen in het werkplan
MDOP 2019.
De informatiekaart is aangepast na een mondelingen en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen
die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Op hoofdlijnen zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd op de informatiekaart: de omgevingstekeningen zijn
geactualiseerd, er zijn een aantal overbodige zinnen geschrapt en er zijn zinnen scherper
geformuleerd.

3. Implementatie en communicatie
•

•
•

De Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen is in de VD 18 mei 2020 op basis van verkregen
schriftelijke reacties vastgesteld. De Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen wordt aangeboden
aan de werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart onder
alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van
de VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor de verspreiding van de informatiekaart bij
de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van de
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
Na vaststelling wordt de Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen gedeeld met de relevante
crisispartners.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd.

4. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 4
juni 2020.

20.

1. Algemeen
Onderwerp:

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

Voortgangsrapportage
project implementatie
bluswater
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

VRHM projectleider
implementatie bluswater
Peter Kompeer
25 juni 2020

20.

Bijlage(n):

1

R. Cazemier (DB)
H. Zuidijk (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Op dit moment loopt het project implementatie bluswater. In het Plan van aanpak van 9 mei 2019 zijn
de hoofdactiviteiten vastgesteld, met daarbij een mijlpalenplanning. Het implementatieplan bestaat uit
drie hoofdactiviteiten: convenant bluswater, configuratie brandkranen en het project WTS500 met
tank / implementatie pilot gestapeld concept.
In de bijgevoegde bijlage, de voortgangsrapportage, wordt de stand van zaken weergegeven van het
project implementatie bluswater.
Korte samenvatting van de voortgang: er is wat uitloop ten aanzien van de mijlpalenplanning, maar
niet zodanig dat de hoofdactiviteiten vanuit het Plan van aanpak implementatie bluswater, zodanige
vertraging oplopen, dat er gevolgen zijn voor de voortgang van het project.

3. Bijlage
Voortgangsrapportage gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening 19 mei
2020.

Voortgangsrapportage
gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening
project implementatie bluswater
20 mei 2020
Op dit moment loopt het project implementatie bluswater. In het Plan van aanpak van 9 mei 2019 zijn de hoofdactiviteiten vastgesteld, met daarbij een mijlpalenplanning. Het implementatieplan bestaat uit drie hoofdactiviteiten.
In deze rapportage wordt de stand van zaken weergegeven van het implementatieplan.
Korte samenvatting: er is wat uitloop ten aanzien van de mijlpalenplanning, maar niet zodanig dat de hoofdactiviteiten vanuit het Plan van aanpak implementatie
bluswater, zodanige vertraging oplopen, dat er gevolgen zijn voor de voortgang van het project.

Legenda bij de voortgang
Conform planning
Wijkt af van de planning, maar blijft (met extra) maatregelen binnen tolerantiegrenzen van het project
Dreigt buiten de tolerantiegrenzen van het project te komen, vraagt om maatregelen van de opdrachtgever

Voortgangsrapportage
Activiteiten

Status

Plandatum Gereed

Herziene plandatum

Voortgang

Opmerkingen

3.1.1 Ontwerp van het model-convenant

Gerealiseerd

Eind 3e kwartaal 2019

3.1.2 Ondertekening convenant per gemeente

In behandeling

Eind 1e kwartaal 2020

25 juni 2020

Ondertekening loopt bijna een kwartaal uit vanwege
de Coronacrisis, omdat het AB op 16 april niet fysiek
bij elkaar kwam om het convenant te ondertekenen.
De uitloop heeft geen gevolgen voor het project.
Indien 25 juni fysiek niet door kan gaan, dan zullen
de convenanten worden toegestuurd ter tekening.

3.2.1 (Voorbereiding op) afstoten overbodige brandkranen

In behandeling

Eind 2e kwartaal 2020

15 september 2020

3.2.2 Bepalen onderhouds- en conserverings systematiek brandkranen

Gerealiseerd

Eind 2e kwartaal 2020

De plandatum van 30 juni wordt niet gehaald omdat
het verkrijgen van de juiste data her en der wat vertraging oploopt. Daarnaast blijkt het beoordelen
meer tijd te kosten dan gepland. De uitloop van ca 3
maanden heeft geen gevolgen voor het project.
Document met afspraken m.b.t. onderhouds- en
conserveringssystematiek is vastgesteld door de
Stuurgroep op 18 mei 2020.

3.2.3 Informatievoorziening brandweer voorbereid op
brandkraan op 100 meter

In behandeling

Eind 2e kwartaal 2020

2 januari 2021

3.2.4. Adviseurs van de brandweer werken op basis
van brandkranen tot op 100 meter

Gerealiseerd

Eind 4e kwartaal 2019

Er wordt ingezet op een geautomatiseerde kwartaalupdate met brandkraaninformatie vanuit het
GEO4OOV. Op dit moment worden deze kwartaalupdates al handmatig ingespoeld. In de Stuurgroep
is op 18 mei 2020 vastgesteld dat de inspoeling van
de configuratie van de brandkranen begin januari
2021 zal gaan plaats vinden.
Adviseurs brandweer adviseren over de afstand van
de brandkranen volgens nieuwe concept / beleid.

Eind 2e kwartaal 2020

De post Nieuwveen is bezig met het ontwikkelen van
een concept voor het gemakkelijker en sneller afleggen van 100 meter tussen het voertuig en de brandkraan. Na verschillende testen, is gekozen voor een

Convenant brandkranen
Convenant is ontworpen en door stuurgroep vastgesteld.

Configuratie brandkranen

Project WTS met tank / implementatie pilot gestapeld concept
3.3.1 Brandweer is voorbereid op repressief optreden
met brandkraan tot op 100 meter

In behandeling

Eind 4e kwartaal 2019

3.3.2 Verwerven 3 voertuigen met tank met watertransportsysteem (WTS) voor pilot

In behandeling

Eind 2e kwartaal 2021

Eind 4e kwartaal 2021

3.3.3 Voorbereiden pilot gestapeld concept, voertuigen
WTS met tank

In behandeling

Eind 2e kwartaal 2021

Eind 4e kwartaal 2021

3.3.4 Uitvoeren pilot gestapeld concept, voertuigen
WTS met tank (daarna voortzetten paraatheid wagens)
3.3.5 Evaluatie pilot gestapeld concept

Start 4e kwartaal 2021

Eind 4e kwartaal 2022

Start 1 april
2022
Start 1 april
2023
Start 1 april
2023

Eind 4e kwartaal 2022

3.3.6 Voorstel voor definitieve invulling gestapeld concept
3.3.7 Verwerven definitieve configuratie en aantal
voertuigen / voorbereiden indien invoering definitief
gestapeld concept
Vervolgens: Invoeren definitieve gestapelde concept
Communicatie

Start 1 juli
2024

Eind 4e kwartaal 2022
Eind 1e helft 2024

definitief concept, waarbij de slang in “toevoer” kar
wordt uitgereden inclusief opzetstuk en kraansleutel.
Dit definitief concept wordt verder uitgewerkt met als
doel om te komen tot specificaties voor het bestek
van de nieuw aan te besteden voertuigen.
Iets uitloop in tijd, maar dat heeft geen gevolgen
voor het project.
Voor de WTS 500 is na de studiefase het verwervingstraject gestart met een startbijeenkomst. De
projectgroep heeft bestek opgesteld. Op basis van
het werk in de studiefase is geen marktconsultatie
benodigd. Eind 2e kwartaal wordt het bestek en programma van eisen gepubliceerd. Waarbij na de wettelijk periode we over kunnen gaan tot gunning van
de opdracht. Binnen brandweerzorg vinden momenteel veel simultane aanbestedingen plaats, dit heeft
een effect op de aanwezig capaciteit. Om deze reden was voor het schrijven van het bestek een extern deskundige aangetrokken met ruime ervaring in
aanbestedingen. De bouwperiode zal gemiddeld tussen de 12 en 16 maanden in beslag nemen.
Gelet op de stand van zaken van punt 3.3.2, zal eind
2e kwartaal 2021 niet gehaald gaan worden om te
starten met de pilot. Dat betekent een vertraging en
daardoor een kortere tijd voor de pilot, om verder in
het traject niet uit te lopen. Naast de praktijk ervaring
die we in de pilotperiode gaan opdoen, zullen we
een breed oefen- en simulatieprogramma opzetten
om de kortere doorlooptijd van de pilot te compenseren.

3.4 Communicatieplan

Gerealiseerd

Status: start datum, in behandeling, in review, gerealiseerd

Eind 2e kwartaal 2019

Plan is vastgesteld door de stuurgroep. Projectgroep
gaat hier naar handelen.

