2.

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

19 november 2020
10:00 – 13:00 uur (incl. lunch)
Raadszaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn,
Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda

Algemeen
3.
Vaststellen verslag 25 juni 2020 en bespreken actielijst
4.
Lijst ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen
6.
Veiligheidsberaad (mondeling)

Besluitvormend
7.
2e Begrotingswijziging programma GHOR 2020
8.
Noodvoorraad jodiumprofylaxe
9.
Verlenging geldigheidsduur dekkingsplan
10. Bestuurlijke rapportage voorbereiding geneeskundige keten 2018 – 2019
11. Najaarsrapportage VRHM T2 2020

Meningvormend
12. Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
13. Stand van zaken jaarwisseling 2020 – 2021 (mondeling)
Informerend
14.
Werkwijze vaststelling Jaarstukken 2020
programma GHOR en deelprogramma IZB
15.
Wijziging gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden
16.
Informatiekaart Grootschalige ziektegolf
17.
Droogte en rol veiligheidsregio’s
1

18.
19.
20.

Jaarrapportage Brzo 2019
Resultaten STOOM 2019
Stand van zaken evaluatie Wet veiligheidsregio’s (mondeling)
Presentatie door H. (Hans) Zuidijk, directeur

Rondvraag
Sluiting
__________________
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3.1

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

25 juni 2020
10.00 – 11.20 uur
Raadszaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via Microsoft Teams

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen, zowel in de
raadszaal als via Ms Teams, welkom en in het bijzonder de waarnemend burgemeester
van Voorschoten, de heer Ch.B. (Charlie) Aptroot, de locoburgemeester van BodegravenReeuwijk, mevrouw I. (Inge) Nieuwenhuizen en mevrouw M. (Majella) Roosjen, zij
vervangt de heer De Gouw. Als laatsten worden verwelkomd de liaisons van Defensie
voor de beide veiligheidsregio’s, de heren Th. (Tjipke) de Vries en S. (Steven) Krol. Vanaf
heden is dhr. De Vries de liaison in Hollands Midden. Dhr. Krol wordt bedankt voor zijn
inzet in de afgelopen periode en hij zal zijn werkzaamheden voortzetten in Haaglanden.
Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeester van Gouda.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen

3.

Vaststellen verslagen 28 november 2019 en 20 februari 2020 en besluitenlijst 21 april
2020 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Lijst ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen

5.

Mededelingen (mondeling)
- Paraatheid brandweer tijdens de zomerperiode
Dhr. Zuidijk deelt mee dat de brandweer tijdens de zomervakantie gebruik maakt van de
combinatieregeling volgens de uitgangspunten van de Inspectie JenV om de paraatheid
van de vrijwillige kazernes te kunnen waarborgen.
- Taakdifferentiatie brandweer
Dhr. Zuidijk geeft een toelichting op het dossier. In de discussie rond de Wnra is
blootgelegd dat vrijwilligers bij de brandweer meer beschouwd moeten worden als
parttime beroepskrachten. Indien daar dan sprake van is, zouden de vrijwilligers volgens
Europese richtlijnen op dezelfde manier beloond moeten worden. Dit is aanleiding
geweest om een ‘Denktank’ in het leven te roepen om te kijken hoe er differentiatie kan
worden aangebracht tussen het takenpakket van vrijwilligers en beroepskrachten.
Inmiddels ligt er een voorstel, dat zal worden gepresenteerd aan de veiligheidsregio’s met
de vraag welke consequenties dat voor de verschillende veiligheidsregio’s zal hebben. Het
ligt in de bedoeling om daarna, rond november, een besluit hierover over te nemen.
Dhr. Weber uit zijn zorg over het nieuwe takenpakket van de vrijwilliger en vraagt of er
ook een inschatting gemaakt kan worden over hoe aantrekkelijk dit werk dan nog is.
- Kaderstelling Begroting
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Dhr. Visser heeft samen met de directeur en de controller overleg gehad met de
Werkgroep financiële kaders. Van deze zijde is aangeboden om aan de voorkant mee te
denken over de financiële kaders, waarbij is benadrukt dat de autonome bevoegdheid ligt
bij de werkgroep om een eigen keuze te maken. De werkgroep zal pas in september
bijeenkomen en in oktober moeten de kaders er liggen. De evaluatie die vorig jaar is
toegezegd heeft mede door de gevolgen van Corona nog niet plaatsgevonden.
6.

Veiligheidsberaad (mondeling)
De voorzitter deelt in het Veiligheidsberaad behandelde onderwerpen.
De COVID-19 crisis
De afgelopen maanden stond in het teken van de COVID-19 crisis.
De evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Bezoek van een delegatie van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s aan het
Veiligheidsberaad. Het eindrapport is nog niet gereed maar tijdens het bezoek heeft men
een beetje laten doorschemeren waar aan gedacht wordt. Er zullen waarschijnlijk geen
grote wijzigingen worden doorgevoerd.

Besluitvormend
7.

Jaarstukken 2019 VRHM
Mevr. Bloemen vraagt om een nadere uitleg hoe het zit met de FLO en hoe kan het dat er
in 2018 een goedkeurende verklaring is afgegeven en dat er nu een foutenherstel wordt
vereist in de jaarrekening.
Dhr. Breider licht toe dat de goedkeurende verklaring uit 2018 niet is ingetrokken. De
constatering van de fout heeft plaatsgevonden in 2019. De accountant heeft verordend dat
in de vergelijkende cijfers van 2019 met 2018 die correctie moet worden doorgevoerd en
kan worden hersteld in de jaarrekening van 2019.
Wat betreft de FLO en de administratieve verwerking ervan had de fout wellicht al in 2011
geconstateerd moeten worden.
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.

8.

Programmabegroting 2021 VRHM en meerjarenraming 2022-2024
Er zijn geen opmerkingen.
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;

2
Agendapunt 3.1.2 AB VRHM 19 november 2020

c.

2.

3.

4.

9.

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.
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.
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;
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.

1e Begrotingswijziging programma GHOR 2020
Er zijn geen opmerkingen
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.

10.

Concept Programmabegroting 2021 deelprogramma IZB
Er zijn geen opmerkingen.
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.

11.

Realisatieovereenkomst nieuwbouw kazerne Leiden Noord
Er zijn geen opmerkingen.
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;
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2.

12.

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.

Prestatiemeting Bevolkingszorg VRHM 2017-2019
Voorafgaande aan de besluitvorming wordt het voorstel toegelicht door mevrouw K.
(Kimini) Delfos, beleidsmedewerker Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).
Enige tijd geleden was er een tekort aan piketfunctionarissen. Deze prestatiemeting heeft
er mede toe geleid tot het vinden van nieuwe piketfunctionarissen.
De prestatiemeting geeft, samen met de taakstelling die is opgenomen in het beleidsplan
om ook per gemeente de prestaties scherp te maken, het bestuurlijke inzicht of het binnen
de gemeente op orde is.
Dhr. Jaensch vraagt naar de bestuurlijke toetsingscriteria om vast te stellen of
bevolkingszorg adequaat is
Mevr. Delfos verwijst in eerste instantie naar het prestatiekader, waarin een aantal eisen
zijn opgenomen. Vervolgens kan er kwalitatief worden gemeten aan de hand van de
evaluatiemethode.
Mevr. Aarts vult aanvullend aan dat er niet zoveel grote incidenten zijn om te oefenen. De
focus ligt op de toekomst om bevolkingszorg ook vaker in te zetten op andere crises.
Tegelijkertijd wordt er een dashboard ontwikkeld waarin kwantitatieve gegevens worden
opgenomen over hoe het er in de verschillende gemeenten voor staat.
De voorzitter verwacht dat er ook wel vragen uit voortkomen, zoals moeten we niet meer
clusteren en minder mensen voor hetzelfde inzetten.
Mevr. Aarts meldt dat er op dit moment een onderzoek loopt naar de omvang van de
gemeentelijke crisisorganisatie. Die bestaat nu uit 1500 medewerkers. We zien dat in een
aantal veiligheidsregio’s al is gekozen voor een model waarbij er met
sleutelfunctionarissen wordt gewerkt en dat een aantal mensen in de crisisorganisatie de
taken ook al in het reguliere werk uitvoeren. In opdracht van de gemeentesecretarissen
wordt onderzocht hoe we een compacte organisatie kunnen neerzetten die we kunnen
blijven opleiden en trainen.
Dhr. Nieuwenhuis vraagt zich af hoe de verhouding regionaal-lokaal is in crisissituaties.
Bij kleine crises waar geen GRIP-structuur wordt toegepast mist hij een aantal logische
connecties die bij GRIP wel voorkomen.
Mevr. Aarts meldt dat daar al op wordt geïnvesteerd om die verbinding van regionaal naar
lokaal te versterken. Het is mooi te zien dat er regionaal een hulpstructuur is die lokaal
wordt ingezet. Dit zal de komende tijd verder worden doorontwikkeld.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de organisatie
van Bevolkingszorg Hollands Midden.

13.

Voortgangsrapportage VRHM T1 2020
Mevr. Driessen vraagt naar de continuïteit nu er door Corona minder kan worden
opgeleid, geoefend en getraind.
Dhr. Zuidijk meldt dat inmiddels alle oefeningen zijn hervat en ingehaald wat niet heeft
kunnen plaatsvinden. Het gaat om een relatief korte periode waarin niet is geoefend maar
het heeft de aandacht en wordt gemonitord.
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).
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Meningvormend
14.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK
Overdracht beheersorganisatie naar landelijke meldkamer
Dhr. Zuidijk meldt dat de overdracht van de beheersorganisatie naar de landelijke
meldkamer soepel is verlopen.
Brandweercentralisten
Dhr. Zuidijk informeert het AB dat er met het oog op het toekomstbestendig inrichten van
de meldkamer nog een aantal punten liggen die moeten worden opgepakt. Een van die
punten zijn de brandweercentralisten, die in dienst van de politie zijn. In een eerder
stadium is er voor gekozen om hen in dienst te nemen bij de politie. Destijds lag het ook in
de verwachting dat alle centralisten in dienst zouden komen van de politie. Deze opvatting
is veranderd en dat betekent dat centralisten van een kolom ook in dienst zijn van de
betreffende kolom. Bij onze meldkamer is ervoor gekozen om de brandweercentralisten
van Holland Midden in dienst te brengen bij Haaglanden. In het najaar worden de
voorstellen verwacht hoe dit verder vorm wordt gegeven.
- Bestuurlijke informatierapportage januari 2019 – maart 2020
Er zijn geen opmerkingen.

15.

Transitiefase VRHM - intern
Er zijn geen opmerkingen.

Informatief
16.

Systeemtest 2019
Er zijn geen opmerkingen.

17.

Informatiekaart Waterhulpverlening kust
Er zijn geen opmerkingen.

18.

Informatiekaart RijnlandRoute
Er zijn geen opmerkingen.

19.

Informatiekaart Penitentiaire Inrichtingen
Er zijn geen opmerkingen.

20.

Voortgangsrapportage implementatie bluswatervoorzieningen
Dhr. Cazemier meldt dat er inmiddels 11 gemeenten hebben ondertekend.

Rondvraag
De voorzitter richt zich tot mevr. Bloemen. Dit is de laatste keer dat zij aanwezig is bij het AB. Zij
neemt op 7 oktober afscheid als burgemeester van Zoeterwoude, maar zal nog aanwezig zijn bij
de vergaderingen van het RBT tot die datum.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.20 uur.
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3.2 Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg Nr. Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

AB

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

4

H. Zuidijk

In behandeling

Najaar
2020

AB

126 28-11-2019 B.12

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.
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.
Taakdifferentiatie
Presentatie resultaat onderzoek Denktank naar
brandweer
taakdifferentiatie en de consequenties

S. de
Gouw

In behandeling

19-11-2020

H. Zuidijk

In behandeling

4e kwartaal
2020

128 25-06-2020 5.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

4.

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
20-10-2020
Begroting 2021 VRHM
Bevestiging van het tijdig toesturen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021
en het resultaat van onderzoek.
Ter informatie (zie bijlage)

2 2 0KÏ,

Gedeputeerde Staten
2020
Afdeling Bestuur
Bureau BestuurlÍke Zaken en
Toezichl

,?ï;;

Poíadres Provincièhuis

Horrexn

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - rl41 66 11
www.zuid-holland.nl
DaUm

Zie vezenddatum linksonder

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden

Ons kenmeÍk

Rooseveltstraat 4A

PZH-2020-755064332
DOS-2020-0001712

2321 BM LEIDEN

[.,w kenmcrk

Bijlagen

Onderwerp

Begroting 2021
Geacht bestuur,

\Mj danken u voor het tijdig toesturen van uw jaanekening 2019 en begroting 2021
Op basis van de Gemeentewet oefent de provincie financieel toezicht uit op de gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen. Het toezicht is erop gericht te voorkomen dat een organisatie in
een financieel uitzichtloze situatie komt die zil zetf niet kan oplossen.
ln deze brief besteden wii aandacht aan uw begÍoting en aan overige ontwikkelingen met
mogelijke Íinanciële gevolgen. Hebt u vragen over de inhoud van deze brief, of andere vragen
over de Íinanciële positie van uw gemeenschappelijke regeling, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen. W'rj zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Toezichtregime begroting 202í: repressief toezicht
Uw begroting voldoet aan de criteria voor regulier (repressief) toezicht. Daarom kunt u uw

Bazockadrès
Zuid-Hollandplein

1

2596 AW Den Heag

Íram g en de buslÍnen
90, 385 en 386 sloppen

diótbij

hèr

prcvinciehuis.

Vaní

íation Den Haeo

CS is

begroting direct uitvoeren. \Mj hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed

te keuren.
Resultaat onderzoek
Uw begroting en meerjarenraming hebben wij beoordeeld op structureel en reëel
begrotingsevenwicht, volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. Bij dit oordeel houden wij
rekening met het ovezicht van incidentele baten en lasten.

het tièn írÍnutan lopen.
De parteeruamte vooí
auto s is beperkt.

Wi zijn tot de conclusie gekomen dat de structurele lasten van uw begroting en meerjarenraming
gedekt zijn door structurele baten. Uw jaanekening hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

EIhf;E

#TiilF
EÉ#È

Verzonden oo 20'10-2020

PZtl-2020-7 55064332

d

d. 1 5.1 0 2020

22 lxt,2020
Ons kcnmerk

PZj+2020-755W332

ZutD

HOLLAND

Overige opmerkingen
Accountantsverklaing
Met waardering hebben wij geconstateerd dat u voor de jaarrekening 2019 wederom een
goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid heefl ontvangen. U heeft veel werk
venicht samen mel uw accounlant om tot deze goedkeurende verklaring te komen. Ook heefi u
een coördinalor inkoop aangetrokken om ervoor te zorgen dat aan de Europese
aanbestedingsriótlijnen wordt voldaan. Wrj vertrouwen erop dat u ook in de toekomstige
jaarrekeningen voldoet aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen en beschiK over een
goedkeurende verklaring op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.
Overzicht incidentele baten en lasten
Om het struclurele resuttaal te kunnen bepalen, is een volledig inzicht in de incidentele baten en
lasten van belang. Voor u als bestuur is het struclurele resultaat van belang om inzicht te krugen
in de mate waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. ln de begroting ontbreekt
het oveÍzicht van incidentele baten en lasten. Momenleel werk u aan de nieuwe noÍa /eserves
2020-2023 die het benodigde inzicht moet leveren. ln de nota wordt inzicht gegeven in de
verwachte benodigde financiéle dekking voor incidentele laslen. Wj vezoeken u het ovezicht
incidentele baten en lasten met bijbehorende toelichting vanaÍ de eerstvolgende jaanekening en
begroting volgens de BBv-voorschriften weer op le nemen. Hiervoor verwijzen wij u naar de door
de commissie BBV in 2018 opgestelde 'notitae structurele en incidentele baten en lasten" en onze
BegrotingscirculaÍe 2021-2024. lndien gewenst denken wij ambtelijk graag mee over de
inrichting van het ovezicht van incidentele baten en lasten.
Nota reserves

\Mj hebben vemomen dat u momenteel bezig bent de noÍa reseryes te ac{ualiseren. Wj vragen u
deze nota na vaststelling aan ons ter kennisneming toe te zenden.

Tot slot
\A/ij

vragen u de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter kennisname aan ons

toe te sturen.
Tot slot verzoeken wij u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wii rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Drs. Manie L.E.F. Hoogendoom-Bruins Slot
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
Deze bief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de bief.

2t2
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7.

1. Samenvatting voorstel
Om de uitkomsten van de begroting 2020 van het programma GHOR in overeenstemming te brengen
met de verwachte baten en lasten over 2020 is een 2de begrotingswijziging voor het programma
GHOR opgesteld. De 2de begrotingswijziging 2020 programma GHOR betreft een onderlinge
verschuiving tussen economische categorieën. Geen wijziging vindt plaats in de financiële
uitgangspunten van de programmabegroting 2020 GHOR en de 1e begrotingswijziging 2020
programma GHOR. De bijdrage per inwoner wijzigt niet.
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de 2de begrotingswijziging 2020 programma GHOR vast te
stellen en deze met een positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden ten
finale vaststelling.

2. Algemeen
Onderwerp:

2de begrotingswijziging 2020
programma GHOR

Opgesteld door:

M. Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR

Afgestemd met:

M. van der Bas
Business controller
RDOG HM
19 november 2020

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

7.

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 2de begrotingswijziging 2020 programma GHOR vast te stellen en deze met een positief
advies ten finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
De 1e begrotingswijziging 2020 betrof een wijziging voor het programma GHOR met een
corresponderende stijging van een bijdrage per inwoner met €26.000 als gevolg van een hogere caoloonkostenstijging dan begroot. Ook zijn enkele categorieën voor baten en lasten op basis van
actualiteit onderling verschoven. Het algemeen bestuur heeft deze 1e begrotingswijziging 2020
vastgesteld op 25 juni 2020 en met een positief advies ten finale vaststelling aangeboden aan het
bestuur RDOG Hollands Midden.

Om de uitkomsten van de begroting 2020 programma GHOR in overeenstemming te brengen met de
verwachte baten en lasten over 2020 is een 2de begrotingswijziging voor het programma GHOR
opgesteld. Deze 2de begrotingswijziging betreft een onderlinge verschuiving tussen economische
categorieën. Geen wijziging vindt plaats in de financiële uitgangspunten van de programmabegroting
2020 GHOR en de 1e begrotingswijziging 2020 programma GHOR. De bijdrage per inwoner wijzigt
niet.
Het verwacht resultaat in de 2de bestuursrapportage VRHM met verantwoording programma GHOR
bedraagt €100.000,-. Dit resultaat is in deze 2de begrotingswijziging opgenomen als storting in de
algemene reserve van het programma GHOR. Bij vaststelling van de jaarrekening over 2020 wordt
separaat een besluit voorgelegd aan het algemeen bestuur VRHM over het werkelijk resultaat over
2020. Het uitgangspunt in het voor te leggen besluit is het door bestuur VRHM vastgestelde plafond
van de algemeen reserve programma GHOR van €94.000,-. Het algemeen bestuur VRHM wordt dan
gevraagd dit besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur
RDOG Hollands Midden.

5. Kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en jaarstukken
van het programma GHOR en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) en
resultaatbestemming programma GHOR. Het bestuur RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het
advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.
Volgens artikel 2c van de Verordening Begrotingswijziging RDOG Hollands Midden 2018 vindt bij de
2de bestuursrapportage RDOG Hollands Midden altijd een begrotingswijziging plaats. In artikel 2d van
deze verordening staat dat alleen bij een begrotingswijziging waarin de bijdrage per inwoner stijgt,
een zienswijze van de gemeenteraden wordt gevraagd. Omdat de bijdrage per inwoner niet stijgt,
wordt geen zienswijze aan de gemeenteraden gevraagd.
Het kader voor het programma GHOR is de programmabegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB en de 1e begrotingswijziging 2020 programma GHOR.
Het verwacht resultaat 2020 programma GHOR is verantwoord in de 2de bestuursrapportage 2020
VRHM.

6. Consequenties
Financieel:
De algemene reserve van het programma GHOR is overeenkomstig de risicoanalyse 2020-2023
programma GHOR gemaximeerd op €94.000,-.
Als gevolg van de 2e begrotingswijziging komt de algemene reserve uit op €194.000,- eind 2020,
onder voorbehoud van het werkelijk saldo over 2020. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt
separaat een advies aan het bestuur gevraagd over de wijze waarop met het surplus dient te worden
omgegaan.
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Overzicht eigen vermogen
€1.000,-

1-1-2020

Storting

Onttrekking

Resultaat

31-12-2020

Algemene reserve GHOR

94

0

0

100

194

Bestemmingsreserve
Instroom nieuwe OvDG
Eigen vermogen GHOR

129

0

30

0

99

223

0

30

100

293

Toelichting in volgorde van economische kostencategorieën:

€1.000 Realisatie Realisatie
2018
2019

Begroting 2020 Corona
(1e BW)

Salarissen en sociale lasten

Prognose
2020 (incl
Corona)

Prognose
(excl.
Corona)

Verschil

1.188

1.243

1.293

0

1.166

1.166

127

Tijdelijk personeel

25

272

193

-18

191

209

-16

Overige personeelslasten

13

30

56

-5

55

60

-4

1.226

1.545

1.542

-23

1.412

1.435

107

Kapitaallasten

51

69

48

0

35

35

13

Huisvesting

54

46

51

0

52

52

-1

606

323

478

-73

445

518

-40

Subtotaal personeelslasten

Organisatiekosten
Materialen

14

2

2

0

1

1

1

Voorzieningen

0

0

0

0

0

0

-

Kosten meldkamer

0

0

0

0

0

0

-

Onvoorzien

0

0

9

0

0

0

9

Lasten vorig boekjaar

22

1

0

0

1

1

-1

747

441

588

-73

534

607

-19

Lasten

1.973

1.986

2.130

-96

1.946

2.042

88

Gemeenten BPI/BPK

1.898

1.934

2.097

0

2.097

2.097

-

0

-16

0

0

0

0

-

22

28

3

0

4

4

1

Zorgverzekeraars

0

0

0

0

0

0

-

Rijk

0

0

0

-96

-96

0

-

40

60

0

0

11

11

11

1.960

2.006

2.100

-96

2.016

2.112

12

-13

20

-30

0

70

70

100

0

0

0

0

-100

-100

-100

Onttrekking reserves

29

16

30

0

30

30

-

Gerealiseerde resultaat

16

36

0

0

0

0

-

Subtotaal overige lasten

Gemeenten overig
Derden

Baten vorig boekjaar
Baten
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
Storting reserves

Overige:
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Geen.
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8. Implementatie en communicatie
Het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden is voornemens de 2e begrotingswijziging 2020 RDOG
Hollands Midden, waarin is opgenomen de 2e begrotingswijziging programma GHOR, in de
vergadering 9 december 2020 vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van het
algemeen bestuur VRHM.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

27 juni 2019

Algemeen bestuur

16 april 2020

Algemeen bestuur

25 juni 2020

Algemeen bestuur

Bestuurlijke afspraken VRHM
en RDOG Hollands Midden.
Begroting 2020 programma
GHOR en deelprogramma IZB
Risicoanalyse 2020-2023
programma GHOR
1e begrotingswijziging 2020
programma GHOR
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8.

1. Samenvatting voorstel
VRHM heeft een wettelijke taak vanuit de Kernenergiewet om voorbereid te zijn op een
stralingsincident. De veiligheidsregio loopt risico doordat gemeenten binnen 100 kilometer liggen van
kernenergiecentrales in Zeeland en België.
Deze notitie spitst zich toe op het in voorraad nemen en kunnen verspreiden van een noodvoorraad
jodiumprofylaxe. Het tijdig innemen van jodiumprofylaxe kunnen de doelgroepen ongeboren kinderen,
kinderen en jongvolwassenen (0 tot 18 jaar) worden beschermd tegen het lange termijneffect van
straling op hun schildklier.
Multipartners trekken samen op in het voorbereid zijn op stralingsincidenten.
2. Algemeen
Onderwerp:

Noodvoorraad
jodiumprofylaxe
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

GHOR, J. de Reuver

Datum:

19 november 2020

Agendapunt:

8.

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. VRHM bereidt zich voor op het risico op een stralingsincident onze regio kan bereiken. Dit
voorstel gaat in op het decentraal in opslag nemen van een noodvoorraad jodiumprofylaxe
voor de regio.
2. VRHM neemt deze maatregel voor de gehele regio. Voor de gemeenten Lisse en Hillegom en
de kern Noordwijkerhout van de gemeente Noordwijk is voorzien in een grotere noodvoorraad
jodiumprofylaxe aangezien zij officieel buiten de 100 kilometergrens vallen (zie toelichting).
3. Om de distributie - indien noodzakelijk - toegankelijk te maken voor inwoners, worden alle
brandweerkazernes in de regio officieel aangewezen als opslag- en distributiepunt voor de
nooddistributie van jodiumtabletten.
4. Een brief wordt door de voorzitter van het bestuur VRHM ondertekend en wordt verstuurd
naar zowel de geadresseerde als naar het ministerie van VWS (bijlage I).
4. Toelichting
Kader
Kernenergiewet
VRHM heeft een wettelijke taak vanuit de Kernenergiewet (artikel 41) dat de voorbereiding door het
bestuur van de veiligheidsregio van de bestrijding van ongevallen met categorie A-objecten geschiedt
overeenkomstig paragraaf 3 van de Wet veiligheidsregio’s.
De veiligheidsregio loopt risico doordat gemeenten grotendeels binnen 100 kilometer liggen van
kernenergiecentrales in Zeeland (Borssele) en België (Doel). De gemeenten Lisse en Hillegom en de
kern Noordwijkerhout van de gemeente Noordwijk vallen daar net buiten. Vanwege de eenduidigheid

in communicatie, gaat dit voorstel ervan uit dat voor de doelgroep van alle gemeenten in de regio
Hollands Midden een noodvoorraad jodium beschikbaar is.
Het tijdig innemen van jodiumprofylaxe kunnen de doelgroepen ongeboren kinderen, kinderen en
jongvolwassenen (0 tot 18 jaar) worden beschermd tegen het lange termijneffect van straling op hun
schildklier. Voor mensen die 18 jaar of ouder zijn is het innemen van jodium medisch gezien niet
zinvol.
Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de predistributie van jodiumprofylaxe. In 2017 zijn
pillen per post bezorgd bij gezinnen met kinderen tot 18 jaar en vrouwen die hun destijds hun eerste
kind verwachten. DPG’en blijven het ministerie landelijk aanmoedigen om dit instrument van
predistributie op huisadressen te blijven herhalen. Predistributie door de Rijksoverheid is het
uitgangspunt.
Noodvoorraad
Inwoners met kinderen en zwangere vrouwen kunnen zelf een doosje jodiumprofylaxe kopen bij een
drogist of apotheek. Nooddistributie moet gezien worden als een extra dienst en als aanvulling op de
actie van het ministerie van VWS en het eigen initiatief van inwoners. Het is zinvol om een voorraad
jodium op te slaan omdat inwoners verhuizen en gezinnen zijn gesticht sinds de laatste predistributie
(2017).
De noodvoorraad is geen garantie dat alle ongeboren kinderen, kinderen en jongvolwassenen (0 tot
18 jaar) tijdig zijn voorzien van jodiumtabletten als er sprake is van een kernincident. Voor de
gemeenten Lisse en Hillegom wordt een grotere hoeveelheid noodvoorraad jodium aangelegd
aangezien zij niet zijn meegenomen in de predistributie van VWS. Ook wordt in de hoeveelheid
doosjes jodium rekening gehouden met de aanwezigheid van toeristen in de regio Hollands Midden.
Multipartners trekken samen op in het voorbereid zijn op stralingsincidenten. Voor het onderdeel
jodium, werken met name de brandweer HM en GHOR HM samen.
Om alle brandweerkazernes in de regio aan te wijzen als opslag- en distributiepunt voor de
nooddistributie van jodiumtabletten door de veiligheidsregio.
Voor de brandweer is gekozen omdat uit een inventarisatie bleek dat apotheken, ziekenhuizen,
huisartsen niet de 24/7/365 dagen beschikbaarheid kunnen garanderen.
De brandweer Hollands Midden is bereid om deze taak op zich te nemen. Daarnaast liggen de
kazernes verspreid over de regio dat de toegang tot de noodvoorraad jodiumprofylaxe voor inwoners
beter toegankelijk maakt. In de provincie Zuid-Holland werken GHOR en brandweer samen op dit
onderwerp.
Aanwijzing groepslocatie
Het bestuur VRHM kan op grond van artikel 6.6, lid 1c van de Regeling Geneesmiddelenwet,
bepaalde locaties aanwijzen voor het verstrekken van jodiumtabletten in het kader van de
predistributie groepslocatie, conform een daartoe strekkend aanwijzingsverzoek van het Ministerie
van VWS. Een brief om dit formeel te regelen is bijgevoegd als bijlage I.
Financiële consequenties
Volgens de huidige informatie worden de jodiumpillen door IFV zonder kosten eenmalig verstrekt aan
de veiligheidsregio. Voor de opslag bij de brandweer wordt gebruikt gemaakt van bestaande ruimten.
Het uitvoeringsplan wordt onderdeel van de planvorming stralingsincidenten en is daarmee planning
van de werkgroep Multidisciplinaire Planvorming (MDOP). Kosten worden opgevangen door de
uitvoerende diensten binnen hun bestaande budgetten en worden verder niet verrekend.
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5. Implementatie en communicatie
Op advies van GGD GHOR NL en VWS, wordt het bestaan van het uitvoeringsplan jodium niet
openbaar gemaakt. Het uitgangspunt is dat inwoners voldoende zelfredzaam zijn.
GHOR heeft een uitvoeringsplan jodiumprofylaxe opgesteld (bijlage II). Dit uitvoeringsplan wordt
n.a.v. het besluit van het bestuur VRHM verder uitgewerkt. Het uitvoeringsplan wordt onderdeel van
de multi-planvorming stralingsincidenten en is daarmee onderdeel van het jaarplan van de werkgroep
Multidisciplinaire Planvorming (MDOP).
GHOR houdt de regie over het uitvoeringsplan. Brandweer zorgt voor het daadwerkelijk ophalen van
jodiumprofylaxe (IFV, Zoetermeer) en het decentraal verspreiden.
GHOR en brandweer zorgen ervoor dat op de kazerne voor medewerkers aanvullende informatie
beschikbaar is dat erbij gepakt kan worden als het nodig is (OTO). Brandweer zorgt voor opslag van
de pillen, conform de eisen.
In het uitvoeringsplan is aandacht voor dat bij eventuele verspreiding van de pillen, voor logistiek en
handhaving is ondersteuning nodig van gemeenten en politie. Inwoners met kinderen of zwangere
vrouwen kunnen zelf een doosje jodiumprofylaxe ophalen bij een kazerne.
Tijdens een (dreigend) incident wordt er gehandeld via de reguliere crisisstructuur. VRHM kan onder
meer de maatregel jodiumprofylaxe inzetten als handelingsperspectief.
Aandachtspunten
• Voor maart 2026 wordt opnieuw aandacht besteed aan de noodvoorraad aangezien de profylaxe
tot die periode houdbaar zijn.
• GHOR houdt de ontwikkelingen in de gaten (waaronder predistributie VWS) om in te kunnen
spelen op nieuwe ontwikkelingen.
6. Bijlagen
I

Brief t.b.v. aanwijzing van brandweerkazernes Hollands Midden als locatie voor uitgifte van
jodiumtabletten.
II Uitvoeringsplan jodiumprofylaxe d.d. 15-07-2020.
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Veiligheidsregio Hollands Midden
De heer H. Zuidijk, directeur VRHM
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Betreft: Aanwijzing van brandweerkazernes Hollands Midden als locatie voor uitgifte van
jodiumtabletten
Leiden, …….. 2020

Geachte heer Zuidijk,

De Nederlandse overheid neemt (voorzorgs-)maatregelen rondom de kerncentrales in Nederland,
België en Duitsland. Een van die maatregelen is het verstrekken van jodiumtabletten. Bij een
kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die
stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terecht komen en
door de schildklier worden opgenomen.
Dit kan op langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij vooral jonge mensen. Door
jodiumtabletten in te nemen op het moment dat de overheid dit aangeeft, raakt de schildklier
verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans
afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

Omdat de doelgroep, die in aanmerking komt voor jodiumprofylaxe bij een kernongeval, mogelijk in
en in de directe omgeving van uw brandweerkazernes verblijft, is het wenselijk dat uw organisatie
jodiumtabletten kan verstrekken als daartoe wordt opgeroepen. Daarbij is het wettelijk nodig dat de
Veiligheidsregio aan uw locaties een aanwijzing verstrekt zodat uw organisatie de geneesmiddelen
mag bewaren en mag verstrekken. Deze bevoegdheid is opgenomen in de Regeling
Geneesmiddelenwet artikel 6.6. lid 1 onder c en luidt: “De door een Veiligheidsregio als bedoeld in
artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s nader te bepalen locaties bij een kernongeval waarbij
radioactief jodium vrij kan komen, daarvoor noodzakelijke geneesmiddelen ter hand stellen.”

Bij deze zijn de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden formeel aangewezen.

De uitgangspunten voor de opslag van de jodiumtabletten zijn:
1. Beschikken over een afsluitbare ruimte (mag ook een kast zijn) waarin de tabletten kunnen
worden opgeslagen.
2. De ruimte is droog en op kamertemperatuur (tussen 0 – 30 graden Celsius).
3. De tabletten worden opgeslagen in de originele verpakking.
Deze aanwijzing wordt gedeeld met het Ministerie van VWS.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Drs. H.J.J. Lenferink
Voorzitter Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

Uitvoeringsplan jodiumprofylaxe 15-7-2020

nr
1

wat
wanneer
Fase A: Planmatige voorbereiding
Beleggen verantwoordelijkheid dossier in de
jan-20
organisatie.

2

Bepalen grootte noodvoorraad jodium

feb-20

3

Bepalen eisen opslaan noodvoorraad

jan-20

4

Bepalen opslag locaties VRHM

feb-20

5

Bijwerken planvorming zodat locaties
bekend zijn t.b.v. crisisorganisatie. Extra
aandacht voor beveiliging op verzoek van
brandweer. Aansluiten bij planvorming
stralingsincident VRHM.

6

Communicatie aanpak. Intern brandweer
over wat te doen als…en richting inwoners
en evt. omwonenden kazernes?

7
8

Uitdelen van pillen. Procedure. Gereed
maken distributiepunt. Uitdelers. Bewaken,
beveiligen.
Aanvragen vergunning voor opslag en evt.
Verstrekking brandweer.

9

Contact met IFV Zoetermeer Chroomstraat
over afspraken bezorgen dozen.

10

Voorbereiden van opslagplaatsen bij
brandweer

Laten bezorgen vanuit Zoetermeer en
verdelen dozen jodiumpillen
Opslag jodiumpillen volgens
12 bewaarvoorschrift. Bewaken houdbaarheid
van pillen.
11

13

Vernieuwen voorraad als pillen
houdbaarheid gaat verstrijken. Financien.

Voorraad pillen vergroten als landelijke
verstrekking niet is opgepakt.
Inregelen alarmering. Alarmering via
15 meldkamer, opkomst personeel, ontsluiten
v/d opslaglocaties.
14

16 OTO-aanpak ontwikkelen

17 Beheer planvorming inregelen
18 Beheer decentraal opslaan pillen

wie

stand van zaken

VRHM

gereed

GHOR

Uitgangspunten zijn
verwoord in beslisnotitie
aan bestuur.

GGD GHOR
NL
GHOR en
brandweer
GHOR OTO,
MDOP

gereed
Voorstel ligt voor akkoord
bij VD VRHM.

gestart

Gestart

GHOR,
brandweer

Nog niet gestart

GHOR

Voorstel ligt voor akkoord
bij VD VRHM.

GHOR,
brandweer

Gestart

Brandweer
met hulp van
GHOR

Nog niet gestart.

Brandweer

Nog niet gestart

Brandweer,
GHOR

Nog niet gestart

GHOR

Nog niet gestart

GHOR
GHOR

GHOR,
brandweer

Nog niet gestart. Is een
bestuurlijk traject.
nog niet gestart.
Aansluiten bij
multiplanvorming?
Zie communicatie en
implementatie in voorstel
voor VD. Daarnaast
aansluiten bij planvorming
multi.

GHOR

nog niet gestart.

Brandweer

nog niet gestart

nr

wat
locatie wanneer
wie
stand van zaken
Fase B: Operationele voorbereiding (heeft overlap met fase A Voorbereiding)

1

Opstellen/ invullen regionaal
draaiboek, met een onderdeel over
communicatie.

VRHM/
MDOP

nog niet gestart

2

Organiseren opslag- en
nooddistributielocaties
(inclusief formele aanwijzing, selectie

VRHM

gestart

3

Aanwijzen, opleiden/ trainen
benodigd personeel.

GHOR/
brandweer

nog niet gestart

4

Organiseren/bestellen en
gereedmaken benodigd materiaal
(zoals bestellen tabletten, ontvangen
tabletten, overige materialen voor
uitgifte – tafels, stoelen, inrichten
locaties).

GHOR/
brandweer

nog niet gestart

5

Implementeren van het alarmeringsproces.

GHOR/
brandweer

nog niet gestart

6

Implementeren distributieproces.

brandweer

nog niet gestart

7

Uitvoeren communicatieplan.

VRHM

nog niet gestart

nr

wat
Fase C: Uitvoering incidentbestrijding

1

Raadplegen planvorming stralingsincident

2

Informatie verzamelen en besluitvorming.

3

Alarmering uitgifte jodiumpillen.

4

Specifieke communicatieboodschap voor
Hollands Midden richting ouders,
verzorgers, docenten, werkgevers, toeristen
tbv kinderen, jongeren, zwangeren. En
medewerkers brandweer, GHOR, politie,
gemeenten t.b.v. Jodiumpillen.

5

Waar nodig transport van opslaglocatie
naar distributielocatie.

Nog niet gestart

6

Last minute briefing aan verstrekkers.

Nog niet gestart

7

Verstrekken jodiumpillen (zonder registratie
NAW, niet per pil wel per doosje)

Nog niet gestart

8

Noodvoorraad is op? Communiceren.

VRHM

Nog niet gestart

9

Evt. Extra noodvoorraad verkrijgen via IFV.
Zal lastig worden aangezien het
waarschijnlijk een landelijk / internationaal
incident betreft. IFV geeft nu aan (koude
fase): kan binnen 2 uur in onze regio zijn.
Waarschijnlijk bedoelen zij dan op 1 plek en
het moet daarna verder worden verdeeld.

GHOR

Nog niet gestart

10

Voorbereiden nazorg hulpverleners en
inwoners. Benutten kennis liason.

VRHM

Nog niet gestart

wie
crisisfunctionarissen
crisisfunctionarissen

stand van zaken
Nog niet gestart
Nog niet gestart
Nog niet gestart

COPI, ROT

Nog niet gestart

nr

wat
Fase D: Nazorg & evaluatie

1

Opruimen en op orde brengen van
distributielocaties.

2

Aanvullen voorraad jodiumtabletten.

3

Het uitvoeren van
een (regionale) evaluatie.

4

Geven van nazorg hulpverleners en
inwoners. Benutten kennis liason.
Communicatie.

wie

Brandweer
GHOR met
hulp van
brandweer
VRHM
VRHM

stand van zaken
Nog niet gestart
Nog niet gestart
Nog niet gestart
Nog niet gestart
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1. Samenvatting voorstel
Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s moet het bestuur van de Veiligheidsregio
vierjaarlijks een dekkingsplan vaststellen. Het huidige dekkingsplan loopt formeel van 2016 tot 2019
maar in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 november 2019 is besloten deze met een
jaar te verlengen.
De reden hiervoor is de deelname van de VRHM in de landelijke Pilot Gebiedsgerichte
Opkomsttijden. Vanwege COVID-19 is deze pilot met vertraging van start gegaan waardoor het
bestuur wordt gevraagd de huidige geldigheidsduur van het dekkingsplan te verlengen tot en met
2021.

2. Algemeen
Onderwerp:

Verlenging geldigheidsduur
dekkingsplan

Opgesteld door:

Roxanne Bucker en
Klaas de Jong
S&B en PPO
19 november 2020

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum
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Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De geldigheidsduur van het huidige dekkingsplan te verlengen voor de duur van één jaar. Hiermee
is deze geldig tot en met 2021

4. Toelichting op het besluit
De VRHM neemt samen met vijf anders regio’s deel aan de landelijke Pilot Gebiedsgerichte
Opkomsttijden (verder GGO). Dit zijn Groningen, IJsselland, Flevoland, Amsterdam-Amstelland en
Zeeland. Het doel van deze pilot is om de eerder ontwikkelde Handreiking “Landelijke uniforme
systematiek voor dekkingsplannen” in de praktijk te toetsen. Deze nieuwe systematiek biedt de
mogelijkheid meer recht te doen aan de praktijk wanneer het gaat om te komen tot een dekkingsplan.
Tevens verbetert hiermee de vergelijkbaarheid tussen prognose en realisatie.
Het uiteindelijke resultaat van deze pilot zal dan ook zijn dat VRHM beschikt over een gedragen
landelijke uniforme systematiek voor het opstellen van een dekkingsplan. Dit is inclusief een uniforme
werkwijze en beoordelingskader.
Het huidige dekkingsplan voor VRHM is geldig tot en met 2020. Hiervoor is reeds een tijdelijke
verlenging aangevraagd bij het Algemeen bestuur in de vergadering van 28 november 2019. Dit

omdat VRHM deelnam aan de pilot GGO waardoor het opstellen van een dekkingsplan op basis van
de oude methodiek niet wenselijk zou zijn. De planning van het project in 2020 is als gevolg van de
coronacrisis echter anders verlopen. Deze werkzaamheden zijn in Q4 2020 opgestart en de
verwachting is dat het nieuwe dekkingsplan medio 2021 kan worden vastgesteld. Omdat hiermee de
huidige geldigheidsduur van het dekkingsplan wordt overschreden wordt er een verlenging van een
jaar gevraagd.

5. Kader
De pilot GGO en het daaruit volgende dekkingsplan staan niet op zichzelf. In 2018 heeft de inspectie
Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de repressieve brandweerzorg. Naar aanleiding
van dit onderzoek heeft de inspectie een tweetal aanbevelingen gedaan. De eerste hiervan had
betrekking op het verbeteren van de informatievoorziening omtrent opkomsttijden. Hierbij ging het
specifiek om de aansluiting tussen vastgestelde en gerealiseerde opkomsttijden. In het antwoord wat
destijds is gegeven heeft de VRHM aangeven dat dit inderdaad een ontwikkelpunt betreft en dat dit
onderdeel uitmaakt van zowel het volgende Regionaal Beleidsplan en als het dekkingsplan.
Deze ontwikkeling is hierin opgenomen in het RBP 2020-2023 en maakt onderdeel van de opzet van
het nieuwe dekkingsplan. Dit laatste vindt echter plaats via de landelijke pilot omdat de VRHM niet
alleen stond in dit ontwikkelpunt. Vrijwel alle veiligheidsregio’s hebben hiermee te maken.

6. Consequenties
De verlenging van het geldende dekkingsplan vraagt om een besluit van het Algemeen Bestuur.
Daarmee is de rechtmatigheid van de verlening van de vierjarige termijn geborgd.

7. Aandachtspunten / risico’s
Het huidige dekkingsplan wordt nogmaals verlengd. Daardoor is dit niet meer volledig gebaseerd op
de actuele situatie. Gezien de verwachting dat medio 2021 het nieuwe dekkingsplan ter
besluitvorming wordt aangeboden lijkt dit een acceptabel risico.

8. Implementatie en communicatie
De interne opdracht ligt bij de projectgroep pilot GGO. Via de projectstructuur wordt de interne
afstemming geborgd. In aansluiting daarop volgt de reguliere lijn van besluitvorming welke eindigt in
de vergadering van het Algemeen Bestuur.

9. Bijlagen
-

10. Historie besluitvorming
Vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM 28 november 2019
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10.

1.
Samenvatting voorstel
Gelet op de stand van zaken in de voorbereiding door de instellingen en zorgaanbieders stelt de
directeur publieke gezondheid (DPG) voor, het Algemeen Bestuur te adviseren de bestuurlijke
rapportage 2018 – 2019 vast te stellen en daarmee de conclusie te delen dat de zorginstellingen
voldoende voorbereid zijn op hun taken in de geneeskundige hulpverlening.
Aanvullend: deze rapportage lag klaar om aangeboden te worden aan de VRHM.
De uitbraak van de Coronapandemie heeft dit vertraagd. De vraag ‘zijn zorginstellingen voorbereid op
hun eigen opgeschaalde zorg en op hun rol in de keten?’ op basis van de coronapandemie zal in de
volgende rapportage opnieuw beantwoord moeten worden.
De hele zorgketen (de prehospitale zorg, hospitale zorg en instellingen voor chronische en langdurige
zorg) heeft zich ingezet om de (onbekende) zorgvraag die COVID-19 telkens gaf samen het hoofd de
kunnen bieden. Nieuwe samenwerkingsverbanden en (coördinatie) crisisteams zijn ontstaan. GHOR
en NAZW(Netwerk Acute Zorg West) en het ROAZ (bestuurlijk en tactisch Regionaal Overleg Acute
Zorg) hebben elkaar versterkt om alle nieuwe vraagstukken die deze pandemie, op het gebied van
capaciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen, naar voren bracht op te lossen.
Vanwege de Traumaregio west werkt GHOR Hollands Midden samen met GHOR Haaglanden en
NAZW/ROAZ op veel onderwerpen. De samenwerking binnen zorgsector is versterkt door de
pandemie. DPG en GHOR zien dit als een goede ontwikkeling.
Daarnaast hadden de GHOR en de VRHM de uitdaging om met de schaarste op geneeskundig
gebied, de boodschap richting haar burgers te geven de overheidsmaatregelen van de intelligente
lockdown op te volgen. Daarbij kwam ook de maatschappelijke opvang aan de orde. De aangeboden
rapportage beschrijft de pre-corona tijd, en doet verslag van de voorbereiding op en inzet bij de
uitvoering opschaling door de geneeskundige keten over 2018-2019.
Algemeen
Onderwerp:

Bestuurlijke rapportage
voorbereiding door
instellingen en
zorgaanbieders op
geneeskundige
hulpverlening

Opgesteld door:

A. Dijkstra,
beleidsmedewerker
GHOR

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum

19 november 2020

Agendapunt:
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Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:
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3.
Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2018-2019 over de mate van voorbereiding door
GHOR-ketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige
hulpverlening / opgeschaalde zorg (Wvr art. 33);

2. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid op hun
taken;
3. De bestuurlijke rapportage voorbereiding geneeskundige keten 2018 – 2019 vast te stellen.
4.
Toelichting
Ingevolge de Wvr art. 33 maken het bestuur van de veiligheidsregio en de in die regio werkzame
instellingen en zorgaanbieders met een taak in de geneeskundige hulpverlening afspraken over:
1. de voorbereiding op - en inzet bij de uitvoering opschaling door de geneeskundige keten.
2. de interne voorbereiding door middel van een rampenopvang / integraal crisis plan.
Namens het bestuur van de veiligheidsregio volgt de DPG de mate van voorbereiding en rapporteert
hierover aan het bestuur VRHM. Voorliggend document is een handvat voor het bestuur van de
Veiligheidsregio om zich te richten op de kwaliteitsbewaking van het opschalingsproces: zijn
zorginstellingen voorbereid op hun eigen opgeschaalde zorg en op hun rol in de keten? Welke
inspanningen heeft de GHOR verricht om met deze partijen afspraken over ketenzorg te maken? In
deze opzet is het evenwicht gezocht tussen de bestuurlijke verantwoordelijkheid op het gebied van
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de grenzen aan die verantwoordelijkheid. Het bestuur van
de Veiligheidsregio gaat immers niet over de reguliere zorg van een zorginstelling, hetgeen wel de
basis is voor opschaling.
Op het moment van afronding van deze rapportage (februari 2020) hebben de zorginstellingen
opleidings-, trainings- en oefenmomenten uit hun OTO jaarplan voor 2020 bij het ROAZ (Regionaal
Overleg Acute Zorg) ingebracht en zijn de data van oefeningen in 2020 gepland.
Het ROAZ vervult op bestuurlijk en tactisch niveau een meer gestructureerde en actievere rol dan zij
in de afgelopen jaren heeft gehad. De GHOR zorgt ook in dat overleg voor de aandachtspunten en
verbinding op het gebied van zorg en veiligheid.
De zorginstellingen zijn allemaal gegroeid in hun voorbereiding op rampen en crises ten opzichte van
2017, het jaar waarover het laatst gerapporteerd is.
Doel van de bestuurlijke rapportage is het bestuur van de veiligheidsregio te informeren.
Het ROAZ rapporteert over haar activiteiten aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
De GHOR adviseert het bestuur geen gebruik te maken van de mogelijkheid één van de
zorginstellingen een aanwijzing te geven.
De GHOR concludeert hiermee dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid op
hun taak in de geneeskundige hulpverlening.
5.
Kader
Wvr. Art 33 en 34
6.
Consequenties
Geen.
7.
Aandachtspunten / risico’s
Inschatting bestuurlijk risico: de zorginstellingen in Hollands Midden zijn in staat doelmatige
geneeskundige hulpverlening te leveren bij rampen en crises.
Maatschappelijke tendensen zoals personeelstekorten in de zorg leggen druk op de crisisorganisaties
van zorginstellingen. Er moeten immers steeds weer nieuwe mensen opgeleid, getraind en geoefend
worden voor crisisfuncties. Ook zal een incident waar een langdurige of grote zorgvraag (in aantallen
slachtoffers) uit voort komt een effect geven op de reguliere zorgcapaciteit. Extra inzet van personeel
bij een incident zorgt voor schaarste in de reguliere zorg.
De Corona pandemie plaatst de personeelstekorten in een andere dimensie. De zorginstellingen
hebben noodzakelijkerwijs moeten opschalen. Dit keer voor een langere tijd en onder andere
omstandigheden (tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen) dan voorheen ooit bedacht. Nu
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het aantal besmettingen op z’n retour lijkt, maar de dreiging nog steeds bestaat en uitgestelde zorg
ook geboden moet worden zal de nadruk voor personele inzet daarop geënt zijn. Het opleiden,
trainen en oefenen moet in het nieuwe normaal weer een goede plek krijgen. De GHOR moet dat
bewaken.
8.
Implementatie en communicatie
Na de bestuurlijke vaststelling ontvangen de betrokken instellingen de rapportage.
Vermelding van het besluit van het Algemeen Bestuur wordt opgenomen in de Jaarstukken 2020
programma GHOR en deelprogramma IZB.
De rapportage wordt ter informatie gestuurd naar het ROAZ (= Netwerk Acute Zorg West, het
bestuurlijk overleg van alle instellingen en zorgaanbieders in de acute zorg regio West (= VR
Hollands Midden en VR Haaglanden).
9.
Bijlagen
Bestuurlijke rapportage voorbereiding geneeskundige keten 2018-2019.
10.
Historie besluitvorming
Besluitvorming in DB d.d. 10 september 2020
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Voorwoord
Voor deze vierde rapportage op rij is met GHOR Haaglanden samengewerkt bij de interviews met
zorginstellingen in Hollands Midden en in Haaglanden. Voor de beide GHOR regio’s biedt de werkwijze
inspiratie als ook herkenning van ontwikkelingen en knelpunten. De gesprekken zijn in de regio’s gevoerd
met de GHOR-ketenpartners die samen met GHOR een directe rol hebben in de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises. Daarnaast dienen zij hun zorg onder alle omstandigheden,
dus ook tijdens of na rampen en crises, te continueren.
Ontwikkelingen
Vanuit het veiligheids- en gezondheidsdomein vertaalt GHOR de impact van incidenten, rampen en crisis
voor zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. Het belang van GHOR ligt bij het thema
zorgcontinuïteit. Zo betekenen een griepperiode en veroudering in de samenleving een verzwaring voor de
zorgcapaciteit en vormen een risico voor zorgcontinuïteit. In tijden van krapte van personeel kost het moeite
om als zorginstelling toch ook de voorbereiding op rampen en crises uit te voeren. Toch wordt het belang
van voorbereid zijn op rampen en crises door zorginstellingen belangrijk gevonden. Dit kwam in de
gesprekken naar voren. De crisisstructuur in een zorginstelling wordt ook gebruikt om interne calamiteiten op
te lossen.
GHOR, ROAZ en Traumaregio
GHOR zorgt ervoor dat afspraken rond opgeschaalde zorg van witte ketenpartners zijn afgestemd; niet
alleen onderling, maar ook in relatie tot de plannen van de veiligheidsregio.
Het ROAZ west (Regionaal Overleg Acute Zorg – ook bekend als Netwerk Acute Zorg West (NAZW) vanuit
Traumaregio west) is voor opgeschaalde zorg een belangrijke partner, als het om voorbereiding gaat.
De doelstellingen en ambities voor Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) tot en met 2020 zijn beschreven in
het beleidsplan van ROAZ west. De belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden uit de risicoprofielen van de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden zijn in dit beleidsplan meegenomen. Dit pleit er voor om
vanuit de beide GHOR’en gezamenlijk te rapporteren aan ROAZ west, naast hun afzonderlijke rapportage
aan de veiligheidsregio’s.
Uitgangspunt voor beschrijving van de prestaties is het herziene ‘Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO
2.0’ een instrument, waar alle partijen mee kunnen werken. Samen met GHOR Haaglanden is gebruik
gemaakt van de zelfevaluatie die uit het Kwaliteitskader komt. Hierin staan voor de zorgsector tien duidelijke
normen voor het voorbereiden op continuïteit van zorg tijdens crisissituaties. Met het instrument zelfevaluatie
kan de zorginstelling zelf onderzoeken of het aan de normen wordt voldaan.

Opgeschaalde zorg
Voor deze rapportage is gekeken naar onderwerpen en afspraken die samenhangen met opgeschaalde
zorg. Zorginstellingen zijn immers zelf verantwoordelijk voor de reguliere keten van acute zorg. Binnen het
ROAZ wordt gekeken hoe zorgcontinuïteit bij opgeschaalde situaties nu het beste ingericht moet worden. In
de dagelijkse praktijk spreken de zorginstellingen hun zorg uit over de instroom, doorstroom en uitstroom
van patiënten, binnen de acute zorg. Dit heeft zijn weerslag op behandel- en vervoerscapaciteit in de regio.
De capaciteitsproblematiek (schaarste) is bij het ministerie van VWS gemeld vanuit ROAZ west. Als schakel
tussen veiligheid en zorg is de GHOR zich bewust van dit knelpunt en realiseert zich dat schaarste tijdens
een ramp of crisis een uitdaging zal vormen. Nieuwe wetgeving brengt het ROAZ meer in positie om de
capaciteitsvraag beter te adresseren en in de keten gezamenlijk oplossingen te zoeken. Daar is de
geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of crisis ook beter mee geborgd.
J. M. M. de Gouw
Directeur Publieke Gezondheid.
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1. Inleiding
GHOR Hollands Midden rapporteert over de mate waarin haar witte ketenpartners voldoen aan de
schriftelijke afspraken met de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Deze afspraken betreffen
geneeskundige hulpverlening en de mate waarin de zorginstellingen zich hebben voorbereid op
opgeschaalde zorg. Met deze rapportage geeft GHOR invulling aan artikel 33 en 34 van de Wet
veiligheidsregio’s. De zorgaanbieder biedt goede zorg aan, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig
en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt (Artikel 2 Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Als de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het
bestuur van de veiligheidsregio tekort schiet, kan het bestuur besluiten in overleg te gaan met een instelling
of zorgaanbieder. Daarmee heeft het bestuur de mogelijkheid te sturen op de kwaliteit van voorbereiding van
zorginstellingen op de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, als deze in het kader van
crisisbeheersing te kort zou schieten. Het bestuur van de veiligheidsregio gaat niet over reguliere zorg, maar
deze zorg is wel de basis voor de opgeschaalde zorgketen. Blijft de instelling of zorgaanbieder in gebreke,
dan verzoekt de voorzitter van de veiligheidsregio de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen
de desbetreffende instelling of zorgaanbieder de nodige maatregelen te treffen.

2. Wijze van verantwoorden
Totstandkoming en thema’s
Naast de zelfevaluatie uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0, een (meerjaren)beleidsplan
opleiden, trainen en oefenen voor de crisisorganisatie van zorginstellingen zijn ook andere thema’s in de
gesprekken aan bod geweest. Er is gesproken over regionale / landelijke maatschappelijke ontwikkelingen
en de invloed op de voorbereiding van de opgeschaalde zorg. Samenwerking met andere zorginstellingen
m.b.t. opgeschaalde zorg en ervaring/evaluatie n.a.v. een ramp of crisis of oefeningen. Ook zijn wensen in
de samenwerking met de GHOR in de keten en plannen voor de toekomst aan bod geweest.

Ketenpartners acute gezondheidszorg
•
•
•
•
•
•
•
•

Alrijne ziekenhuis - (Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn)
DoktersDienst Duin- en Bollenstreek
Groene Hart ziekenhuis
HuisArtsenPost Midden-Holland
Leids Universitair Medisch Centrum
Nederlandse Rode Kruis Noodhulpregio Hollands Midden 1
Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden
Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland

De huisartsenzorg in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel wordt in avond, nacht en weekend geleverd
door een huisartsenpost die onder de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond valt. Deze regio rapporteert zelf
over de voorbereiding van hun zorginstellingen. De Huisartsenvereniging Rijnland (HVR) en de LHV kring
Rijnland & Midden-Holland zijn niet meegenomen in de interview ronde. Redenen hiervoor waren planmatig
en het feit dat zij in voorgaande jaren altijd verwezen naar de activiteiten die vanuit de huisartsenposten op
het gebied van OTO activiteiten uitgevoerd werden. Met de huisartsenposten zijn gesprekken gevoerd.

Ketenpartner publieke gezondheidszorg
•

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden

1

Het NRK is geen zorginstelling in het kader van de WTZi, maar op basis van het Besluit Rode Kruis uit 1988 (Stb. 2011, 588) als
organisatie met vrijwillige hulpverlening aan gewonden, betrokken bij de geneeskundige hulpverlening rond rampen en crises.
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Traumacentrum / ROAZ
Het Traumacentrum West (TCW) is niet bevraagd. De afzonderlijke ziekenhuisorganisaties die het
Traumacentrum vormen zijn wel geïnterviewd. Het trauma- of acute zorgnetwerk van regio West houdt zich
binnen de zelfde keten van zorginstellingen (ziekenhuizen, ambulancevoorziening en meldkamer in
Haaglanden en Hollands Midden) bezig met afstemming van zorgtaken onderling. Een klein deel daarvan
betreft opgeschaalde zorg. Het LUMC heeft als penvoerder van Traumacentrum West de rol om de ROAZ
OTO activiteiten in de traumaregio te organiseren. Het Traumacentrum rapporteert daar zelf over naar het
ROAZ (aangeduid als het Netwerk Acute Zorg regio West). Het regionaal overleg acute zorgketen bevordert
dat deelnemende zorgaanbieders zich voorbereiden. Het leveren van goede zorg betreft ook het zorgaanbod
in geval van zware ongevallen, bij crises en rampen, zogenaamde opgeschaalde situaties. De Wkkgz (Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zorgt voor toezicht op zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. In
de nieuwe wet zijn huisartsen toegevoegd als zorgaanbieders. Ook de care instellingen hebben vanuit de
Wkkgz de opdracht goede en veilige zorg te leveren. Zij hebben een kwetsbare cliëntenpopulatie en spelen
een rol bij doorstroom in de keten van acute zorg. Ook neemt een vertegenwoordiging van de care
instellingen deel aan de ROAZ overleggen in de traumaregio. Bij de organisatie van de spoedeisende
hulpverlening wordt uitgegaan van een ketenbenadering. Deze toelichting past in de visie van GHOR die de
zorgaanbieders stimuleert na te denken over de gevolgen van de eigen voorbereiding op die van andere
delen in de zorgketen, om zo toe te werken naar optimale (voorbereiding van) geneeskundige hulpverlening.
De keten van de acute zorg.
Het kwaliteitskader spoedzorgketen is veel breder dan alleen de acute ziekenhuiszorg. In de keten van acute
zorg zijn triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling van belang. Op de huisartsenpost, vanuit de
ambulancedienst en op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) is goede coördinatie van de uitstroom
belangrijk. De drukte op de SEH ontstaat door grote instroom, een stagnerende doorstroom, mede door
problemen rond de uitstroom van patiënten. Het is goed te merken dat door inspanningen binnen het
(tactisch) ROAZ toegewerkt wordt naar nieuwe samenwerkingsvormen. Zo streven RAV HM,
huisartsenposten en ziekenhuizen ernaar om beter inzichtelijk te maken op welke SEH voldoende
opnamecapaciteit is. Een pilot in ketenbrede samenwerking moet gaan zorgen dat zorg op de juiste plaats
aangeboden wordt. Hierin zijn de telefonische triage en coördinatie van zorginzet, voorlichting over het juiste
gebruik van spoedzorg en gedifferentieerde inzet van ambulance zorg belangrijke processen.
Een te groot aanbod van patiënten, door bijvoorbeeld een langdurige grootschalige inzet (ramp of crisis), legt
ook het beslag op schaars personeel. Dit vertaalt zich in het risico dat er tijdens en in de periode na de ramp
capaciteitstekorten ontstaan voor de reguliere zorg.
In 2018-2019 heeft het ROAZ haar taken zoals het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio en
beter inzicht krijgen in het dagelijkse reguliere zorgaanbod cq de bereikbaarheid voortvarend opgepakt. De
GHOR was gesprekspartner bij de afstemming van activiteiten tussen aanbieders van zorg en hun
voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.
Zorg en de organisatie van zorg is al lang geen regionale aangelegenheid meer. Dagelijks wordt de
de regionale afhankelijkheid zichtbaar. Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen is samenwerking met
(zorginstellingen in) andere regio’s noodzakelijk. Haaglanden en Hollands Midden zijn elkaars back-up bij
grotere incidenten. Dat begint al in de meldkamer. Ook andere regio’s zijn in beeld – samenwerken bij een
ramp of crisis is noodzakelijk.
Care-organisaties
De (intramurale) care-organisaties uit de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, categorale
zorginstellingen, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra etc. zijn niet bevraagd.
GHOR heeft overeenkomsten met (de koepels van) deze zorginstellingen. Eén keer per jaar is er een
bijeenkomst op bestuurders niveau. Bij een aantal organisaties wordt door GHOR meegewerkt aan een
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(crisis) oefening. Ook hebben zij deelgenomen aan de keten/kennis bijeenkomsten die door de GHOR
georganiseerd zijn. De relatiebeheerder gaat 1x per jaar langs de care instellingen om te kijken hoe zij er
voor staan, qua ontwikkelingen/voorbereidingen.

3. Algemeen beeld - hoofdlijnen
De ketenpartners zijn allen voorbereid.
Overal is vooruitgang te zien.
• Ziekenhuizen betrekken GHOR bij hun (grootschalige) ZiROP oefeningen.
• GGD betrekt GHOR en haar ketenpartners bij oefeningen over processen waar de GGD
verantwoordelijk voor is.
• Huisartsenposten zoeken de samenwerking. Er heeft zelfs bovenregionale samenwerking plaats
gevonden (met de GHOR en de huisartsenposten regio Haaglanden) aan de hand van het thema
terrorisme gevolgbestrijding.
• RAV is haar medewerkers aan het voorbereiden op het werken onder minder veilige omstandigheden
(aanleiding zijn de terroristische aanslagen) en de landelijke multidisciplinaire afspraken bij extreem
geweld voor first responders.
• Afstemming vindt plaats over opgeschaalde zorgprocessen tussen ziekenhuizen en huisartsenposten
die op ziekenhuislocaties gevestigd zijn.
• Een van de ketenpartners is zelfs kritischer geworden in het beoordelen van hun crisisorganisatie. De
ketenpartners kijken vanuit hun ervaring kritischer naar hun eigen crisisvoorbereiding.
• Een van de ketenpartners plant het oefenmoment niet meer op een vooraf bekende dag en tijd maar laat
het plaatsvinden tijdens de gewone bedrijfsvoering op een moment dat er wel voldoende personeel in de
instelling aanwezig is. Zo wordt realistischer geoefend.

4. Resultaten gesprekken
Rampenopvangplan naar Integraal crisisplan
De zorginstellingen hebben hun rampenopvangplan omgeschreven naar een integraal crisisplan, waar
interne en externe processen beschreven en gecombineerd zijn. De huisartsenposten herschrijven en
actualiseren hun HuisartsenRampenOpvangplan (HAROP) en gebruiken voor een crisis een app die de
benodigde documenten in informatie voor de crisisorganisatie bevat. Dit is een goede ontwikkeling om de
huisartsen verder te betrekken bij de crisisorganisaties van de huisartsenposten.

Beschikbaarheidsregeling crisiscoördinator
Alle zorginstellingen zijn 24/7 bereikbaar voor GHOR. Dat is in veel gevallen een lid van de Raad van
Bestuur/de directeur of de bereikbaarheidsdienst/crisis coördinator. GHOR kan bij een ramp of crisis via
deze contacten de zorginstelling informeren en vragen hun crisisorganisatie te activeren.

Opleiden, Trainen en Oefenen
Op verschillende wijzen heeft GHOR haar bijdrage geleverd aan de crisisoefeningen van de zorginstellingen.
De contacten van zorginstellingen met GHOR hierover verlopen goed. GHOR heeft door deze
samenwerking een goed beeld van de mate waarin de zorginstellingen beoefend zijn. In 2018 en 2019 is
gezamenlijk met Haaglanden en beide meldkamers geoefend met het Gewondenspreidingsplan.
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5. Coördinatie en regiefunctie door de GHOR
Niet alleen door bijdragen aan oefeningen vervult GHOR de coördinatie- en regierol. Relatiebeheer en
organisatie van netwerkbijeenkomsten zijn de middelen om de relatie met de zorginstellingen te verstevigen
en in gesprek te blijven over de afspraken en ontwikkelingen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Relatiebeheer
GHOR vormt een schakel tussen de zorginstellingen en de veiligheidsregio en brengt deze twee ‘werelden’
samen. Landelijke en regionale ontwikkelingen worden gedeeld en waar mogelijk toepasbaar gemaakt.
GHOR stimuleert dat kennis en ervaring tussen zorginstellingen wordt gedeeld. Daarnaast blijft GHOR in
contact met een zorginstelling om te weten waar processen minder goed lopen zodat daar in de acute fase
rekening mee gehouden kan worden. GHOR kan een schakel zijn vanuit brandweer, politie, gemeenten
richting zorginstellingen als het gaat over de mate van voorbereid zijn op rampen of crisis.

Overleg / Netwerk versterken
Zorginstellingen participeren in het witte ketenpartneroverleg dat bedoeld is voor crisiscoördinatoren uit
instellingen die onderdeel zijn van het acute zorgproces.
In april 2018 is onder de noemer leren van elkaar een ketenbijeenkomst gehouden.
Onderwerpen: ‘Burgerhulp in de dagelijkse praktijk’ en ‘Geleerde lessen uit de praktijk’.
In september 2018 is een bijeenkomst voor bestuurders van zowel de cure als de care instellingen
georganiseerd door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het onderwerp: informatiedelen tijdens crises.
In november 2018 is crisiscommunicatie het onderwerp geweest van de ketenbijeenkomst voor cure en care.
In december 2019 is een ketenbijeenkomst georganiseerd door GHOR met als doel zorginstellingen inzicht
te verschaffen in dilemma’s bij schuilen, ontruimen en evacueren.

Oefenen
GHOR heeft actief geparticipeerd in een aantal oefeningen bij zorginstellingen.
In 2018 bij twee ziekenhuizen en met de GGD en in 2019 bij één ziekenhuis en de GGD.
Tijdens de gewondenspreidingsoefeningen in 2018 en 2019 heeft de meldkamer ambulancezorg haar taken
in de bovenregionale gewondenspreiding beoefend.
Alle ziekenhuizen hebben het proces van slachtofferregistratie beoefend tijdens een landelijke oefening van
de veiligheidsregio en het proces SIS in het kader van verwanteninformatie.
Voor het NRK is GHOR betrokken bij een scholingsavond voor teamleiders en heeft de oefening van het
Noodhulpteam bijgewoond.

Beleid
Het beleidsplan GHOR Beleidsplan 2017-2020 – ‘Verbinden van Veiligheid en Zorg’ kon geschreven worden
door de medewerking van de ketenpartners in de acute zorg.
Zorginstellingen hebben hun verwachtingen uitgesproken binnen thema’s als rampenopvangplan/
zorgcontinuïteitplan, oefenen van rampenopvangplan/zorgcontinuïteitsplan, kennisuitwisseling en
opschaling/crisissituatie. Op basis daarvan heeft GHOR haar beleid t.a.v. deze verwachtingen bepaald,
beschreven en werkt aan doelen die in het beleidsplan beschreven zijn.
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6. Bevindingen
In de voorbereiding op rampen en crisis kan voor alle instellingen voortgang gemeld worden. De lijst met
onderwerpen waar de zorginstellingen over bevraagd zijn, is te vinden in de bijlage.
De bevindingen uit de gesprekken met de individuele instellingen zijn toegelicht aan de Directeur Publieke
Gezondheid.
De samenwerking tussen GHOR Haaglanden en Hollands Midden is wederom als positief ervaren. Het beeld
dat naar voren komt over de zorginstellingen in Hollands Midden is vergelijkbaar met dat van de
zorginstellingen in Haaglanden. In beide regio’s hebben de individuele zorginstellingen voortgang gemaakt in
de ontwikkeling van hun crisisorganisatie. Zorginstellingen realiseren zich dat een ramp niet planbaar is en
dat opleiden, trainen en oefenen onderdeel is van de bedrijfsvoering, zodat al het personeel dat een rol heeft
bij een ramp geschoold of geoefend is.
De toegevoegde waarde van GHOR is om met zorginstellingen in gesprek te blijven over de mate van het
voorbereid zijn op rampen en crisis.
Zorginstellingen hebben tijdens de gesprekken weer getoond open te staan voor samenwerking met GHOR
en andere zorgpartners. Zij zijn zich bewust dat zij een rol kunnen hebben in de acute fase van een ramp of
crisis.
In onderstaande tabel is de stand van zaken samengevat.

Stand van zaken
Ketenpartner acute gezondheidszorg

Advies

Alrijne zorggroep (ziekenhuis locaties Leiden,
Leiderdorp en Alphen aan den Rijn)
De medewerkers van Alrijne ziekenhuis bereiden zich voor en
beoefenen (onderdelen van) het ZiROP regelmatig. GHOR is
betrokken bij deze oefenmomenten. De crisisteams zijn goed
voorbereid en worden voor interne incidenten of uitval (ICT)
ingezet om deze crises ook te managen. De organisatie is zich
al jaren aan het ontwikkelen. De basis staat en er wordt naar
volgende stappen toewerkt. Door te onderzoeken wat verder
nodig is in de organisatie bij bijvoorbeeld ontruiming, worden
weer nieuwe punten toegevoegd aan al bestaande en
functionerende (en beoefende) plannen.
Alrijne heeft regelmatig piekmomenten. Bij een vergroot
patiënten aanbod door een groot incident/ramp wordt er alles
aan gedaan om zo snel mogelijk naar de reguliere situatie
terug te keren.

GHOR ziet op basis van de
contacten en de verstrekte
informatie geen aanleiding het
bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden te adviseren in
overleg te treden met deze
zorgaanbieder.

DoktersDienst Duin- en Bollenstreek
Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland
De HAP van de SHR en de DDDB zijn in een vergevorderd
stadium van het samenvoegen van processen en
samenwerking. Op operationeel vlak gebeurt dat al wel, het
bestuurlijke akkoord wordt binnenkort verwacht. De SHR en de
DDDB hebben geïnvesteerd in de crisisorganisatie. De OTOcoördinator heeft de actualisatie van het HAROP gerealiseerd.
De beide HAP’s maken gebruik van een HAROP (crisis)-app,

GHOR ziet op basis van de
verstrekte informatie en de
contacten in de samenwerking geen
aanleiding het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden te
adviseren om in overleg met de
zorginstellingen te treden.
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er worden bereikbaarheidsoefeningen gehouden. De triagisten
en plotter als ook de huisartsen en het crisisteam zijn getraind.
De crisisorganisatie is ingericht met een dubbele bezetting. Er
is een nieuwe link met het werkveld die vanuit de
Huisartsenraad en klankbordgroep binnen de bestaande
organisatie al meer betrokken is. Zij zijn getraind (basiscursus)
en beschikken over de HAROP-app.
De OTO coördinator gaat cursussen volgen om zich verder te
bekwamen m.b.t. het werkveld bij een crisis.

Groene Hart ziekenhuis
Met het Groene Hart Ziekenhuis is een openhartig gesprek
gevoerd, waarin een uitgebreide kijk op de crisisorganisatie en
de voorbereiding van de organisatie op verschillende in – en
externe crises gegeven is. De verantwoordelijk manager en de
beide crisis coördinatoren hebben een goede kijk op
ontwikkelingen en risico’s voor de organisatie en doen veel om
medewerkers te informeren over wat van de organisatie wordt
verwacht bij een daadwerkelijke crisis. Het opleidingstrainings- en oefenprogramma kent variatie en vernieuwing.
Ook worden medewerkers betrokken om mee te werken aan
de uitwerking van plannen door een denktank.

GHOR ziet op basis van deze
formele rapportage geen aanleiding
voor het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden in
overleg met deze zorginstelling /
zorgaanbieder te treden.

HuisArtsenPost Midden-Holland
Het afgelopen jaar heeft de HAP MH te maken gehad met de
KPN storing en een kleine ICT uitval. Door een goede
samenwerking en inzet van de juiste middelen
(C2000/internet) werd de schade beperkt. De HaROP app is
geïntroduceerd, waardoor er op een efficiënte manier
betrokkenen (huisartsen en triagisten) kunnen worden
geïnformeerd. Er is bewust gekozen om geen
kwalificatieprofiel te ontwikkelen voor crisisfunctionarissen,
deze taken zijn inherent aan de functie. Voor aankomend jaar
staat een oefening voor het crisisteam op de agenda. Hiermee
worden de belangrijkste crisis coördinatie rollen en taken
beoefend.

GHOR ziet op basis van deze
formele rapportage geen aanleiding
voor het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden in
overleg met deze zorginstelling /
zorgaanbieder te treden.

Leids Universitair Medisch Centrum
Het LUMC heeft binnen het Traumacentrum west de rol om
OTO-activiteiten te initiëren voor de voorbereiding van
zorginstellingen op rampen en crises. Hiervoor wordt jaarlijks
een budget beschikbaar gesteld vanuit VWS. In 2017 heeft de
laatste grote ZiROP/crisisteam oefening plaats gevonden. In
2018 en 2019 heeft het LUMC ZiROP- en crisis- deel
oefeningen uitgevoerd. Ook is traumaregiobreed deelgenomen
aan de gewondenspreidingsplan oefening, en
slachtofferregistratie. Geïnvesteerd is in kennis en
geoefendheid op het gebied van CBRN (chemisch, biologisch,
radiologisch en nucleair) incidenten.

GHOR ziet op basis van deze
formele rapportage geen aanleiding
voor het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden in
overleg met deze zorginstelling /
zorgaanbieder te treden.
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Het LUMC bereidt de verhuizing/verbouwing van de SEH voor
en zal daarvoor eind 2020 een ZiROP-oefening plannen op de
tijdelijke locatie.

Nederlandse Rode Kruis
Noodhulpregio Hollands Midden
Het NRK en GHOR stemmen geregeld af. Het Nederlandse
Rode Kruis wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan het
bestuurlijke overleg met bestuurders van cure en carepartners
van GHOR. Er is - zo nodig – afstemming op strategisch
niveau door of namens de Directeur Publieke Gezondheid en
het Nederlandse Rode Kruis over de overeenkomst. Er vindt
werkoverleg plaats tussen het NRK en GHOR over de
praktische zaken, bijvoorbeeld over het opleiden, trainen en
oefenen. GHOR heeft in de rapportageperiode geen inzetten
gehad en er is geen sprake geweest van een geen
Grootschalig Geneeskundige Bijstandsoefening (GGB). Dit
maakt dat de samenwerking met het NRK op deze punten
minimaal was. GHOR heeft – conform convenant - een
rapportage gemaakt over 2016-2017. Het NRK houdt zich aan
de gemaakte afspraken m.b.t. het 24/7 inzetbaar
noodhulpteam.

Het NRK is geen zorginstelling. Door
haar inzet in het proces Acute zorg
onder regie en coördinatie van
GHOR, wordt ook het NRK bevraagd
op haar voorbereiding ten aanzien
van dat proces.

Regionale Ambulancevoorziening
De RAV Hollands Midden houdt haar medewerkers ook voor
grootschalig optreden geschoold, de TECC (Tactical
Emergency Casualty Care) opleiding is door alle
ambulancemedewerkers doorlopen. Er worden
herhalingsmomenten ingepland voor de medewerkers. Door
personele schaarste is een bijdrage leveren aan
monodisciplinaire oefeningen van ketenpartners (o.a.
ziekenhuizen) lastig. De RAV vraagt GHOR mee te denken
over simulatie technieken om de samenwerking grootschalig te
trainen en te oefenen. De meldkamer ambulancezorg (MKA) is
onderdeel van de RAV HM. Ook deze geeft aan dat de krapte
van personeel deelname aan oefenactiviteiten moeilijk maakt.
Opleiden en trainen voor gewondenspreiding en GGB
(grootschalige geneeskundige bijstand) gebeuren wel. De RAV
levert de Officieren van Dienst Geneeskundig. Door verloop
zijn er in de afgelopen twee jaar drie nieuwe officieren
geworven en opgeleid.

GHOR ziet op basis van deze
formele rapportage geen aanleiding
voor het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden in
overleg met deze zorginstelling /
zorgaanbieder te treden.
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Stand van zaken
Ketenpartner publieke gezondheidszorg

Advies

Gemeentelijke Gezondheidsdienst
De ontwikkeling van het Crisisplan Publieke Gezondheid
(CPG) vanuit het GROP is recent gepresenteerd aan de
strategisch/tactische laag binnen de GGD. De
implementatie en verdere uitrol naar de rest van de
organisatie wordt voorbereid. De crisisorganisatie is niet
echt acuut opgeschaald in de afgelopen periode. De
crisisorganisatie heeft voor een 20-tal casussen een
risicoanalyse voorbereid. Het opleiden, trainen en
oefenen (OTO) programma is voor 80% uitgevoerd. De
GGD HM werkt samen met de GGD Haaglanden bij de
voorbereiding op opgeschaalde zorg. De GGD heeft door
diverse oorzaken minder crisisfunctionarissen
beschikbaar dan gewenst. Zorgdragen voor voldoende
bezetting van de crisisteamrollen is daarom een
speerpunt, evenals verdere uitwerking van het Crisisplan
Publieke Gezondheid. Hierin zijn naast externe crises ook
interne crises opgenomen.

GHOR ziet op basis van de verstrekte
informatie en de contacten in de
samenwerking geen aanleiding het
bestuur te adviseren om in overleg
met de zorginstelling te treden.

Door maatschappelijke- en regionale ontwikkelingen lijkt
een deel van de psychosociale (na)zorg voor rampen en
crises van professionals (PSHOR) naar georganiseerde
vrijwilligers te verschuiven. De GGD denkt dat
professionele zorg altijd nodig zal zijn (in de triage) bij
grote incidenten.
De GGD heeft na het vorige interview (eind 2017) de
crisisorganisatie opnieuw integraal beschreven. De
crisisfunctionarissen zijn al of worden opgeleid om te
kunnen optreden vanuit het Crisisplan Publieke
Gezondheid. Ook het invullen van de crisisrollen is een
aandachtspunt dat in de speerpunten voor 2020 is
meegenomen.

De zorginstellingen hebben de samenvatting van de bevindingen gecontroleerd op eventuele feitelijke
onjuistheden.

7. Advies
Inschatting bestuurlijk risico: de zorginstellingen in Hollands Midden zijn in staat doelmatige geneeskundige
hulpverlening te leveren bij rampen en crises. GHOR ziet op basis van deze formele rapportage over 2018
en 2019 geen aanleiding voor het bestuur in overleg met een instelling of zorgaanbieder te treden.
GHOR adviseert het bestuur geen gebruik te maken van de mogelijkheid één van de zorginstellingen een
aanwijzing te geven.

11
Bestuurlijke rapportage voorbereiding zorginstellingen op rampen en crises 2018-2019

Bijlage 1: Onderwerpen waarover de zorginstelling bevraagd is
Zelfevaluatie 2.0: Vragenlijst voorbereiding op rampen en crises door de zorgsector
De Zelfevaluatie is bedoeld om u aan de hand van een vragenlijst een beeld te geven van de mate van
voorbereiding op rampen en crises van uw organisatie. De vragen zijn gebaseerd op de prestaties en
normen uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Boven elke vraag staat over welk onderdeel uit
het Kwaliteitskader de vragen gaan.
Onderwerp 1: De crisisorganisatie
1.1 Prestatie: De organisatie heeft een visie ontwikkeld over crisismanagement
1.1.1. Is de portefeuille crisismanagement belegd in de raad van bestuur/directie?
1.1.2. Beschikt de organisatie over een vastgestelde visie op crisismanagement?
1.2 Prestatie: De organisatie heeft het proces om te komen tot en crisisplan in procedures
vastgelegd.
1.2.1. Beschikt de organisatie over een crisisplan met daarin een relatie naar onderliggende plannen en
procedures?
1.2.2. Is in de onderliggende relevante plannen en procedure de relatie met het crisisplan vastgelegd?
1.2.3. Is het crisisplan door de raad van bestuur/directie vastgesteld?
1.2.4. Is de geldigheid van het crisisplan en de onderliggende relevante plannen vastgelegd?
1.2.5. Zijn in het crisisplan tenminste de vijf processen voor crisismanagement uitgewerkt?
1.2.6. Zijn de risico’s (intern, extern of gecombineerd) die kunnen uitgroeien tot een ramp of crisis benoemd?
1.2.7. Zijn de impactgebieden van een ramp of crisis in het crisisplan beschreven?
1.2.8. Zijn in het crisisplan de mogelijke kritieke besluiten beschreven die de grootste impact hebben?
1.2.9. Staat in het crisisplan wie de ketenpartners en stakeholders zijn?
1.2.10. Is in het crisisplan vastgelegd hoe een ramp of crisis wordt geëvalueerd, waarbij tenminste de vijf
processen aan bod komen?
1.2.11. Worden de resultaten van een evaluatie als input meegenomen bij de aanpassingen van het
crisisplan?
1.2.12. Is vastgelegd wanneer een evaluatie van een OTO activiteit kan leiden tot aanpassing van het
crisisplan?
1.3 Prestatie: De organisatie heeft het proces van melding en alarmering in procedures vastgelegd.
1.3.1. Is in het crisisplan vastgelegd waar en door wie een melding van een (mogelijke) ramp of crisis in
ontvangst wordt genomen?
1.3.2. Is het proces van melding en alarmering op basis van 7 x 24 uur geborgd?
1.3.3. Wordt een melding van een (mogelijke) ramp of crisis volgens een uitvraagprotocol vastgelegd?
1.3.4. Is in het crisisplan vastgelegd wat er als eerste moet gebeuren met een melding die kan duiden op
een (beginnende) ramp of crisis?
1.3.5. Is in het crisisplan beschreven hoe het crisis(beleids)team wordt gealarmeerd?
1.3.6. Is in het crisisplan beschreven hoe de operationele teams/afdelingen worden gealarmeerd?
1.3.7. Heeft de organisatie actuele alarmeringsschema’s en bijbehorende lijsten van medewerkers en
telefoonnummers?
1.3.8. Heeft de organisatie een procedure voor het alarmeren bij uitval van voorzieningen?
1.4 Prestatie: De organisatie heeft het proces van op- en afschaling in procedures vastgelegd.
1.4.1. Is vastgelegd welke functionarissen het opschalingsbesluit nemen?
1.4.2. Is in het crisisplan beschreven op welke wijze de mogelijke impact en daarmee het crisispotentieel
wordt ingeschat?
1.4.3. Staan in het crisisplan criteria en procedures voor opschaling van de crisisorganisatie beschreven?
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1.4.4. Is vastgelegd welke functionarissen het afschalingsbesluit nemen?
1.4.5. Is in het crisisplan vastgelegd hoe de organisatie overgaat tot de nafase?
1.4.6. Is in het crisisplan vastgelegd hoe de nafase wordt ingericht?
1.4.7. Is in het crisisplan vastgelegd hoe de nazorg / posttraumatische begeleiding van medewerkers die
daar behoefte aan hebben is georganiseerd?
1.5 Prestatie: De organisatie heeft het proces leiding- en coördinatie in procedures vastgelegd.
1.5.1. Is in het crisisplan vastgelegd wie de crisisorganisatie op strategisch niveau leidt?
1.5.2. Is in het crisisplan vastgelegd wie de crisisorganisatie op tactisch niveau leidt?
1.5.3. Is in het crisisplan vastgelegd wie de crisisorganisatie op operationeel niveau leidt?
1.5.4. Is in het crisisplan vastgelegd welke samenstelling teams hebben bij een crisissituatie?
1.5.5. Is in het crisisplan beschreven op welke wijze de crisisorganisatie op 24- uursbasis gedurende een
langere periode kan functioneren?
1.5.6. Is in het crisisplan vastgelegd welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de teams
hebben?
1.5.7. Is in het crisisplan vastgelegd hoe experts worden betrokken?
1.5.8. Is in het crisisplan vastgelegd hoe bij een ramp of crisis wordt aangesloten bij ketenpartners in de
zorgsector/veiligheidsdomein?
1.5.9. Staan in het crisisplan welke samenwerkingsafspraken (en de evaluatie hiervan) er zijn met betrokken
ketenpartners?
1.6 Prestatie: De organisatie heeft het proces informatiemanagement in procedures vastgelegd
1.6.1. Is in het crisisplan vastgelegd hoe informatie van ‘binnen’ en ‘buiten’ de organisatie wordt verzameld
en gedeeld, zodat de besluitvorming onder crisisomstandigheden is gebaseerd op een actueel, gevalideerd
en consistent situatiebeeld?
1.6.2. Is in het crisisplan vastgelegd wie het informatieproces coördineert?
1.7 Prestatie: De organisatie heeft het proces crisiscommunicatie in procedures vastgelegd
1.7.1. Zijn de doelstellingen en uitgangspunten van crisiscommunicatie vastgelegd?
1.7.2. Zijn de processtappen, organisatie en rollen bij crisiscommunicatie vastgelegd?
1.7.3. Is de wijze waarop wordt aangesloten op de crisiscommunicatie organisatie van alle bij de ramp of
crisis betrokken ketenpartners in de zorgsector / veiligheidsdomein vastgelegd?
Onderwerp 2: De organisatie van OTO-activiteiten
2.1 Prestatie: De organisatie heeft het proces OTO-planvorming in procedures
vastgelegd
2.1.1. Heeft de organisatie een visie vastgesteld op welke wijze medewerkers op
een sleutelfunctie worden voorbereid?
2.1.2. Heeft de organisatie vastgesteld hoe en met welke frequentie de verschillende processen, die in het
crisisplan staan, worden beoefend?
2.1.3. Is het meerjaren OTO-beleidsplan, dat in het ROAZ is vastgesteld, op relevante onderdelen verwerkt
in het OTO-jaarplan van de organisatie?
2.1.4. Zijn relevante onderdelen uit het door het ROAZ vastgestelde OTO-jaarplan verwerkt in het OTOjaarplan van de organisatie?
2.1.5. Voert de organisatie jaarlijks een evaluatie uit over de OTO-activiteiten in het afgelopen jaar (OTOjaarplan)?
2.1.6. Worden de bevindingen uit de evaluatie van OTO-activiteiten vastgelegd in een OTO-jaarverslag?
2.1.7. Voldoet het OTO-jaarverslag aan de binnen het ROAZ gestelde regionale inhoudsnorm?
2.1.8. Wordt de evaluatie zodanig uitgevoerd dat minimaal het verloop van de vijf processen wordt
beschreven en leerpunten worden aangegeven?
2.1.9. Worden de resultaten van een evaluatie als input meegenomen bij de aanpassing van OTOactiviteiten?
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2.1.10. Voert de organisatie jaarlijks een Zelfevaluatie?
2.1.11. Zijn de aanbevelingen uit de Zelfevaluatie verwerkt in een verbeterplan
en/of direct herleidbaar in het crisisplan / OTO-jaarplan van de organisatie, zodat de PDCA-cyclus is
doorlopen?
2.2 Prestatie: De organisatie heeft het proces vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen vastgelegd.
2.2.1. Is bekend welke sleutelfuncties er zijn bij een crisissituatie?
2.2.2. Heeft elke sleutelfunctie een vastgesteld kwalificatieprofiel?
2.2.3. Zijn alle sleutelfuncties ingevuld?
2.2.4. Is per sleutelfunctionaris inzichtelijk of deze voldoet aan het beoogde kwalificatieprofiel?
2.2.5. Is per sleutelfunctionaris vastgelegd welke OTO-activiteiten nodig zijn om te (blijven) voldoen aan het
beoogde kwalificatieprofiel?
2.2.6. Is de vakbekwaamheid (en de ontwikkeling daarin) van sleutelfunctionarissen geborgd?
2.3 Prestatie: de kwaliteit van de OTO-activiteiten is geborgd.
2.3.1. Heeft de organisatie vastgelegd hoe de kwaliteit van de OTO-activiteiten wordt geborgd?.

Bijlage 2: Lijst van geïnterviewden.
De gesprekken zijn gevoerd met crisiscoördinatoren uit de instellingen en/of hun leidinggevenden of directie.
Acute gezondheid
• Alrijne ziekenhuis locaties Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn
A.A. Takke (Zorggroep manager zorggroep 6) en E. van der Meer (Adviseur Crisisbeheersing Alrijne
Zorggroep / ZiROP-coördinator)
• DoktersDienst Duin- en Bollenstreek (DDDB) en Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland (SHR)
I. Boomgaardt (directeur DDDB en SHR), M. de Clerqc (kwaliteitsfunctionaris van de DDDB en SHR en
OTO coördinator voor beide huisartsenposten)
• Groene Hart ziekenhuis (GHZ)
E. van der Ham (Cluster Manager van het cluster D met aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid), M.
Huijzer en C. Melis (Crisiscoördinatoren)
• Huisartsenpost Midden Holland (HAP MH)
M. Hanegraaf (directeur)
• Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
M. van Beuzekom (ROAZ OTO)
• Nederlandse Rode Kruis (NRK) Noodhulpregio Hollands Midden
R. Lucas (Voorzitter districtsbestuur Rode Kruis Hollands Midden) en P. Lasschuijt (Coördinator
Noodhulp)
• Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
M. Cramer (Hoofd Operationele Dienst) en X. Kluts (Locatiehoofd Meldkamer Ambulancezorg RAV
Hollands Midden)
Publieke gezondheid:
• Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
N. Wille (Sectormanager AGZ), Mw. M. Bekedam (Coördinator ICPG en PGV), mw. A. De Booij (Senior
Beleidsmedewerker AGZ / OTO coördinator)
Samenwerking met Haaglanden
De collega’s van GHOR Haaglanden die hebben bijgedragen aan de interviews zijn:
Noortje Bolten, Urmie Enting, Vincent Roke en Stéphanie Scheermeijer.
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Begripsverduidelijking
Zorgcontinuïteit is te omschrijven als activiteiten om de individuele patiëntenzorg binnen een zorginstelling
onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen. Met zorgcontinuïteit bedoelen we het continueren van
zorg door de individuele zorgorganisatie; datgene wat een individuele zorgorganisatie doet in het kader van
voorbereiding en respons op crises binnen zijn eigen organisatie en/of ten behoeve van de zorgketen.
Continuïteit van zorg is breder dan zorgcontinuïteit en focust op de zorg die instellingen kunnen leveren en
samenhang binnen de zorgketen als geheel, van cure tot en met care.
Wanneer we spreken van continuïteit van zorg vanuit GHOR-perspectief bedoelen we daarmee de
zorgcontinuïteit in de acute zorgketen als geheel; de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg,
en ook de voorbereiding op die zorg. Je zou in dit verband ook kunnen spreken van ketencontinuïteit.
Hiertoe behoren zorgaanbieders binnen de acute én niet acute zorgsector. Voor een nadere uitwerking van
zorgaanbieders wordt verwezen naar artikel 8A.1 van het AMvB, Uitvoeringsbesluit Wkkgz
GHOR schaart beide begrippen binnen haar werkveld en opdracht door voorbereiding, coördinatie en regie
daar waar nodig, op het juiste moment in te zetten. Hierdoor kan de ketensamenwerking in de zorg en de
samenwerking tijdens een crisis met de veiligheidsregio zich ontwikkelen en toegepast worden.
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11.

1. Samenvatting voorstel
Drie keer per jaar wordt de voortgang van het jaarplan VRHM 2020 als afgeleide van het Regionaal
Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bijbehorende Programmabegroting VRHM 2020 in beeld
gebracht. De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt terug op de eerste acht maanden van 2020
(T2 2020).

2. Algemeen
Onderwerp:

Najaarsrapportage VRHM
T2 2020 / Najaarsrapportage
Deelprogramma
Infectieziektebestrijding T2
2020

Opgesteld door:

VRHM
Strategie en Beleid
B. Achten

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Veiligheidsdirectie
Directieteam
Planning & Control
19 november 2020

11.

Bijlage(n):

1

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 bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2020 van het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).

4. Toelichting op het besluit
De voortgangsrapportage VRHM geeft tussentijds inzicht in de uitvoering van het jaarplan VRHM
2020 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 van de gezamenlijke ontwikkelagenda en de vijf taken zijn uitgewerkt1.
IJkpunt voor het beleid vormt het jaarplan VRHM 2020 dat op 12 december 2019 is vastgesteld door
het Dagelijks Bestuur en afgeleide is van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.
1

De bijlage is op te vragen bij de afdeling Strategie & Beleid.

IJkpunt voor het budget is de Programmabegroting VRHM 2020 en Meerjarenramingen 2021-2023
die op 27 juni 2019 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur.
De voortgangsrapportage komt drie keer per jaar uit. Deze rapportage gaat in op de periode januari
tot en met augustus 2020 (najaarsrapportage)

5. Aandachtspunten / risico’s
De bestaande voortgangsrapportages van de vijf afzonderlijke organisatieonderdelen zijn opgenomen
in deze rapportage (GR VRHM, Bevolkingszorg, GHOR en meldkamer), inclusief het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB) dat uitgevoerd wordt door GGD Hollands Midden.
De voortgangsrapportage borduurt voort op de indeling zoals gehanteerd in het jaarplan. Eerst wordt
ingegaan op de voortgang van de zeven gezamenlijke doelen. Hierna volgt de voortgang per
taak/organisatieondereel (Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, GHOR, Bevolkingszorg,
Brandweer en Bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling VRHM).

6. Implementatie en communicatie
De voortgangsrapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende
organisatieonderdelen van de VRHM.

7. Bijlagen
Veiligheid in Samenhang. Najaarsrapportage VRHM, januari t/m augustus 2020.

8. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft op 5 november besloten:
1. In te stemmen met de bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020.
2. De bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020 ter vaststelling aan te bieden aan
het Algemeen Bestuur in de vergadering van 19 november 2020.
3. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2020 van het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).
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Veiligheid in Samenhang
Najaarsrapportage
Veiligheidsregio Hollands Midden
Januari t/m augustus 2020

Datum: 28 oktober 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 ervoor 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 uitvoering van het jaarplan VRHM 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 VRHM 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 komt drie keer per jaar uit. Twee keer via een afzonderlijke rapportage die
ter informatie gaat naar het bestuur in juni en in november. De jaarstukken vormen de derde
rapportage en worden in maart in T+1 met het bestuur besproken.
De eerste rapportage gaat over de periode januari t/m april (voorjaarsrapportage), de tweede
rapportage over de periode januari t/m augustus (najaarsrapportage). De jaarstukken gaan over het
hele jaar.
Deze rapportage gaat in op de periode januari tot en met augustus 2020 (najaarsrapportage).
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2. Bestuurlijke samenvatting
A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m augustus
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de behaalde resultaten tot en met augustus 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
Aan de verkenning van en voorbereiding op de risico’s uit het regionaal risicoprofiel wordt gewerkt via
uitvoering van de meerjarenplannen van de regionaal risicoprofielthema’s continuïteit, digitale
ontwrichting, energietransitie en klimaatadaptatie. Deze lopen inmiddels weer volgens planning.
Zowel adviseurs als hulpdiensten worden voorbereid op de risico’s van de vier thema’s.
Bewustwording van burgers van deze risico’s vindt plaats via de vernieuwde website
Hollandsmiddenveilig.nl. Deze is nagenoeg gereed om in gebruik te nemen. Daarnaast worden de
uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2019 meegenomen door risico- en crisiscommunicatie,
Toezicht en (Brand)Veilig Leven. Het resultaat van de Veiligheidsmonitor 2019 wordt in de
Veiligheidsdirectie besproken in november a.s.
Bevordering van de zelfredzaamheid van burgers en risicogroepen vindt onder andere plaats via
(Brand)Veilig Leven. De VRHM werkt mee aan het project ‘De Leidse zorg brandveilig’ en het project
‘brandveiligheid binnen VvE-gebouwen' dat in Alphen aan den Rijn uitgevoerd wordt. De laatste
aanpassingen worden doorgevoerd in het beleidsplan (Brand) Veilig Leven 2020-2023 met
uitvoeringsprogramma waarna doorgeleiding plaatsvindt naar het Dagelijks Bestuur. De werkgroep
zelfredzaamheid is uitgebreid met vertegenwoordigers van risico- en crisiscommunicatie en
brandweer. Een eerste position paper is opgeleverd om een gezamenlijk beeld te krijgen van het
onderwerp.
Om te kunnen bepalen waar wij staan qua ontwikkeling van competentie adviseurs binnen het nieuwe
omgevingsrecht is in T2 is een partner gevonden die ons hierbij gaat helpen. Via een scan wordt
gekeken in hoeverre medewerkers voldoen aan het competentieprofiel dat past bij de adviseur 3.0.
De uitkomsten van de ontwikkelscans vormen de basis voor de persoonlijke ontwikkelplannen die dit
najaar worden opgesteld. Voor de omgevingsvisie is een interne richtlijn ontwikkelt die adviseurs als
handvat kunnen gebruiken bij hun advisering. Eenzelfde product is in de maak voor het
omgevingsplan. In T2 heeft de VRHM alle gemeenten actief benaderd en aandacht gevraagd voor
het belang om fysieke veiligheid mee te nemen in de omgevingsvisies en de rol en inhoudelijke
inbreng die de adviseurs van de VRHM daarbij kunnen vervullen via maatwerk. De koppeling van het
zaaksysteem Squit2020 met het DSO wordt nader uitgewerkt.
Om meer en slimmer gebruik te kunnen maken van informatie die voorhanden is, is een plan van
aanpak gemaakt om data-analyse binnen VRHM verder vorm te geven. Het Team brandonderzoek is
uitgebreid. De opleidingen van het team zitten in de afrondende fase. In de tussentijd zijn meerdere
onderzoeken uitgevoerd binnen de regio. Vanuit de evaluatorenpool zijn alle GRIP-inzetten van 2020
tot op heden geëvalueerd.
Met de afronding van het project Office 365 is de digitale samenwerking verbeterd.
Het project Topdesk (upgrade) is medio 2020 gestart en heeft als doel een nieuwe SaaS-oplossing te
realiseren voor ondersteuning van de logistieke, facilitaire en informatiemanagementprocessen,
waarmee gebruik en beheer worden verbeterd. De jaarlijkse informatieveiligheid-audit heeft
plaatsgevonden. Rapportage en opvolging volgen in Q4.
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Voor 2020 - 2023 is € 325.000 extra toegekend in het kader van ‘Digitale transformatie’. De geplande
activiteiten in het kader van het project Digitale Transformatie zijn als gevolg van de veranderde
werkzaamheden a.g.v. COVID-19 en het grote aantal personele mutaties op beperkte schaal gestart.
In 2021 zullen in het kader van ‘Digitale Transformatie’ de geformuleerde doelstellingen en
implementatie van de bijbehorende producten worden opgepakt.
Om het inzicht in het presteren te vergroten is een concept-routekaart opgesteld en gepresenteerd in
de Veiligheidsdirectie. De huidige operationele prestatie-indicatoren (OPI’s) van de taak brandweer
worden geëvalueerd. Eenzelfde proces wordt doorlopen voor de prestatie-indicatoren en
informatiegegevens van de andere taken van de veiligheidsregio. In de begroting 2022 zal hiervan
een inzicht worden gegeven. Daarnaast gaat de routekaart ook in op de doorgevoerde verbeteringen
in verantwoordingsproducten zoals de begroting en tertiaalrapportages. En op het versterken van de
informatiepositie van gemeentebesturen. Een aantal onderdelen van de routekaart is echter al
opgepakt.
Het werken aan het partnerprofiel en de expeditie Risico- en Crisisbeheersing heeft gezorgd voor een
goede basis voor het kennen van onze partners. Door COVID-19 is vanuit de continuïteit periodiek
contact geweest met veel partners. Deze periodieke afstemming heeft de banden met deze partners
verstevigd. De ambitie is om dit blijvend te onderhouden en ook met andere partners te gaan
oppakken.
Door de COVID-19-crisis is VRHM vanuit de crisisorganisatie continu in verbinding geweest met
gemeenten. Vanuit een gezamenlijk beeld van de problematiek is gewerkt aan een gezamenlijke
aanpak hiervan. Wij helpen en ondersteunen elkaar op ambtelijk en bestuurlijk niveau (o.a. RBT
COVID-19, helpdesk evenementen@vrhm.nl, noodverordeningen). Ook biedt VRHM aan
gemeentebesturen een bestuurlijk platform voor het bespreken van sociaal-maatschappelijke
veiligheidsthema’s. Zoals de huisvesting van vluchtelingen dat centraal stond tijdens het thema-AB op
8 oktober. Het plan van aanpak ‘Aansluiting op Integraal Veiligheids Plan gemeenten’ is opgesteld.
Uitvoering hiervan vindt plaats in T3. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is
gepubliceerd door de Tweede Kamer. In T3 worden de uitkomsten geanalyseerd en voorzien van een
advies.
Meldkamer
De Wijzigingswet Meldkamer is in werking getreden op 1 juli 2020. Hierdoor is het beheer van de
meldkamer formeel overgedragen van de veiligheidsregio’s naar de Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS; zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie). Op grond van een
convenant was het beheer van de meldkamer al per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS,
vooruitlopen op de formele inwerkingtreding van de wijzigingswet.
De nieuwe ministeriele regeling hoofdlijnen van beleid en beheer van meldkamers is ook in werking
getreden op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een nieuw samenwerkingsconvenant
tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag. Dit convenant is in (ambtelijk) concept gereed en de
besluitvorming in de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer zal naar verwachting voor 1 januari 2021
afgerond zijn.
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) is afgerond, maar hieruit zijn enkele arbeidsvoorwaardelijk
verschilpunten naar voren gekomen die in overleg met de landelijke politie nog opgelost moeten
worden. De planning is nog steeds om hier voor 1 januari a.s. een afspraak over te hebben. De
financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te worden,
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waarbij formeel de politie de latende partij is en de veiligheidsregio Haaglanden in principe de
ontvangende partij. 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 en het selectieproces
voor de vier nieuwe vaste Caco’s is afgerond. De selectieprocedure voor de flexibele schil van Caco’s
is in een afrondende fase. De planning is dat de Caco-rol vanaf volgend jaar 24/7 ingevuld is op de
meldkamer. De Caco-rol wordt ingevuld binnen de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. 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. Op dit dossier is een mogelijke (financiële) samenhang met de
oplossingsrichting voor de arbeidsvoorwaardelijke verschilpunten bij de overgang van de
brandweercentralisten.
Risico- en Crisisbeheersing
In T2 is een goede start gemaakt met het versterken van het risicomanagement. Afdelingen en
sectoren weten elkaar beter te vinden én te verbinden. In T3 start een demo waarbij wij beginnen aan
de achterkant van de cyclus, n.l. bij brandonderzoek, en verbinden de onderzoeksresultaten aan de
sectoren risico- en crisisbeheersing en brandweerzorg.
De opgedane inzichten in de COVID-19-crisis worden verwerkt bij het moderniseren van onze
crisisorganisatie. Zoals de ontwikkeling van een werkwijze voor scenario-denken en de ervaringen
met netcentrisch werken. Een extern bedrijf bereidt de evaluatie van de crisisorganisatie voor. De
inzichten hieruit helpen om de crisisorganisatie nog toekomstbestendiger te maken.
Een aantal doorontwikkelingen heeft door COVID-19 vertraging opgelopen (o.a. cultureel erfgoed,
toekomstbestendig bluswatervoorziening en versterken informatiemanagement taakorganisatie
crisiscommunicatie). Op het gebied van waterveiligheid zijn stappen gezet. De impactanalyse met
handelingsperspectieven en de samenredzaamheidslijn voor het bezwijken van regionale keringen
zijn in de eindfase. Daarnaast wordt er op interregionaal niveau gewerkt aan afstemming van de
planvorming en een meerjaren-OTO-plan voor het bezwijken van de primaire keringen (zee en grote
rivieren). Het OTO-programma vanuit het jaarplan van MDOTO is voor de tweede helft van 2020 bijna
helemaal aangepast om de activiteiten ‘COVID-19 proof’ aan te bieden.
Vergunningen voor nieuwe en/of verschoven evenementen uit de COVID-19 periode worden in 2020
niet meer verleend. Wel zijn in T2 de aanvragen voor ‘kleine evenementen’ weer langzaam op gang
gekomen waarbij de nadruk ligt op de naleving van de COVID-19 maatregelen. Het uitvoeringsplan
toezicht heeft, als gevolg van COVID-19, grotendeels stilgelegen. Inmiddels is weer gestart met het
uitvoeren van controles waarbij op basis van een risico-inschatting een heroverweging is gemaakt in
het uitvoeringsplan. Bij de controles ligt de nadruk op objecten waar VRHM de afgelopen jaren niet is
geweest, of op objecten met nieuwe gebruiksvergunningen of meldingen en het project kamerverhuur
in de gemeente Leiden. Ook zijn de projecten binnen de zorg en basisscholen weer opgepakt. Het
uitgevoerde project ‘Toezicht op afstand’ wordt afgerond en geëvalueerd.
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GHOR
GHOR heeft door de COVID-19-crisis het project informatiedeling tussen de zorgketen en de
crisisorganisatie naar voren gehaald in tijd. In het verbinden van veiligheid en zorg is netcentrisch
gewerkt via LCMS VRHM en LCMS Geneeskundige Zorg. Met een aantal zorgpartners werkt GHOR
als pilot via LCMS-Geneeskundige Zorg netcentrisch. Dit is gestart als een tijdelijke oplossing (met
IFV en GHOR Haaglanden) voor het delen van informatie en is specifiek voor de COVID-19-crisis.
GHOR heeft de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de zorgketen voort te zetten en met
zorgpartners uit te breiden.
In relatiegesprekken met koepels van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-zorgorganisaties en
revalidatiecentra zijn in het eerste kwartaal GHOR-aspecten en risico’s uit het regionaal risicoprofiel
aan de orde gekomen. De bestuurlijke rapportage over de schriftelijke afspraken van GHOR met
zorgpartners over hun voorbereiding op continuïteit van zorg over de periode 2018-2019 is opgesteld.
Het Dagelijks Bestuur heeft hiervan op van 10 september 2020 kennisgenomen. Vaststelling ervan is
gepland in de vergadering van 19 november 2020 van het Algemeen Bestuur.
Van 13 maart tot 11 mei 2020 heeft GHOR als crisisorganisatie COVID-19 gewerkt. De evaluatie van
de GHOR-crisisorganisatie voor de ‘eerste golf corona’ heeft plaatsgevonden op 14 september 2020.
GHOR wil de komende periode lessen uit deze evaluatie borgen.
Door COVID-19 is het jaarprogramma Opleiden, trainen en oefenen beperkt uitgevoerd en deels in
een andere dan geplande opzet.
GHOR heeft blijvende aandacht voor relatiebeheer in het zorgnetwerk. Vanaf 11 mei is naast COVID19-inzet ook weer ruimte ontstaan voor reguliere werkzaamheden. GHOR heeft een bijdrage geleverd
aan de VRHM-werkgroepen energietransitie en klimaatadaptatie.
Bevolkingszorg
Via verschillende thema’s wordt gewerkt aan een meer slagvaardige, gemeentelijke crisisorganisatie.
Er is onderzoek gedaan naar de herziening van de gemeentelijke crisisorganisatie dat
aanknopingspunten biedt voor het uitwerken van scenario’s voor de toekomst. Het opstellen van een
partnerprofiel voor bevolkingszorg is in gang gezet. De komende periode worden de partnerprofielen
uitgewerkt door de verschillende clusters.
Door de oplevering van de kennisbank bevolkingszorg aan het netwerk van adviseurs
crisisbeheersing bij de 18 gemeenten krijgt het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en
veiligheidsregio vorm en inhoud. Het is nu mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis met
elkaar te delen.
Een eerste dashboard Bevolkingszorg is in de afrondende fase dat de prestaties van Bevolkingszorg
transparant en meetbaar maakt. Het project voor het opleveren van een multidisciplinaire, online
studiegids waarbij ook de registratie is geborgd, heeft vertraging opgelopen. Door COVID-19 is een
aantal opleidingen geannuleerd dan wel digitaal aangeboden. De cybergame voor bestuurders is
verplaatst naar 2021.
Brandweerzorg
De paraatheid op maat van Brandweerzorg krijgt vorm via diverse trajecten. Brandweer Hollands
Midden is deelnemer aan de landelijke pilot ‘gebiedsgerichte opkomsttijd’. Het hierop gebaseerde
nieuwe dekkingsplan staat gepland voor medio 2021. “Uitruk op maat” (afhankelijk van de melding
kan uitgerukt worden met een tankautobezetting van vier in plaats van standaard zes personen) is
deze zomer naar wens verlopen. Als gevolg van COVID-19 is er meer thuisgewerkt. Dit heeft ertoe
bijgedragen dat de paraatheid (en daarmee de dekking) beter was dan eerdere zomerperioden. De
pilot wordt geëvalueerd en op basis hiervan omgezet naar een definitieve werkwijze. De uitwerking
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van de visiedocumenten ‘Paraatheid op Maat’ en ‘Brandweerrisicoprofiel’ zijn nog niet gestart. Door
andere prioritering binnen de sector Brandweerzorg vanwege COVID-19 lopen deze onderwerpen
vertraging op. De contracten voor redvoertuigen, brandweerhelmen, tankautospuiten en WTS 500
zijn/worden binnenkort ondertekend. De aanbestedingen voor de persoonlijke
beschermingsmiddelen, bluspakken en handschoenen volgende de aankomende periode. De crisis
heeft een aantal productielijnen bij leveranciers stopgezet en dat kan gevolgen hebben voor de
levertijden en het inplannen van gebruikerstesten. Dit leidt overigens niet tot problemen met de
paraatheid of de beschikbaarheid van noodzakelijke middelen.
Het vergroten van de inbreng in de veiligheidsketen en wij staan in de (lokale) gemeenschap krijgt
onder andere vorm via het beleidsdocument en uitvoeringsprogramma (Brandweer) Brandveilig
Leven. In de Krimpenerwaard loopt een pilot waar de relatie tussen de zelfstandige kazerne en
brandveilig leven nader wordt geduid. Hierbij worden ook de mogelijkheden van taakdifferentiatie
onderzocht. Een landelijke denktank heeft een visie op taakdifferentiatie opgesteld die op regionaal
niveau wordt getoetst op impact en werkbaarheid. In september is een seminar hierover gegeven aan
de medewerkers van Brandweer Hollands.
De exploitatie van het regionaal oefencentrum in Waddinxveen wordt verbeterd. Het onderzoek
hiernaar wordt in oktober 2020 verwacht, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Daarnaast wordt
ingezet op verbetering van de arbeidsomstandigheden in de werkplaatsen door werkzaamheden
waar mogelijk (verder) te mechaniseren. De operationele inzet op straat en de belangrijkste
processen en reguliere werkzaamheden worden tijdens COVID-19 geborgd door uitvoering van het
continuïteitsplan.
Bedrijfsvoering GR VRHM
De gewijzigde inzet van de capaciteit als gevolg van de COVID-19-crisis heeft, samen met een
behoorlijk aantal personele mutaties op een aantal afdelingen en het ‘nieuwe (thuis)werken’ invloed
gehad op de realisatie van de doelen in het jaarplan 2020 en de verwachting voor de resterende
maanden 2020.
De afgelopen periode is vooral ingezet op het faciliteren van medewerkers zodat zij ook thuis op een
verantwoorde, plezierige, slimme en veilige manier kunnen werken en vanuit huis kunnen
vergaderen.
De realisatie van de voorgenomen doelen voor duurzaamheid van mensen, materieel en materiaal
blijft achter en wordt doorgeschoven naar 2021. Duurzaamheidsaspecten worden bij nieuw- en
verbouw meegenomen maar duurzaamheid als onderdeel van een geïntegreerd meerjaren
onderhoudsplan wordt in 2021 uitgewerkt. Voor wat betreft de voorgenomen personeelsgerelateerde
beleidsonderdelen is er bewust voor gekozen om de beschikbare capaciteit in te zetten om doelen te
realiseren als ‘uitvoeren tweede loopbaanbeleid’ en het doorvoeren van interne en wettelijke
regelingen. Op personeelsgebied heeft de uitvoering van het ontwikkelplan ‘Samen Verder’ vertraging
opgelopen. In Q4 gaat het ontwikkelplan op een aantal onderdelen van start.
De in het jaarplan 2020 genoemde doelen ter ondersteuning van het presteren van de organisatie zijn
deels afgerond. Het versterken van project- en procesmatig werken wordt concreet uitgewerkt en een
uniforme werkwijze wordt in 2021 uitgerold.
Hetzelfde geldt voor het doel wendbare organisatie. Op ICT-gebied is het applicatielandschap op
onderdelen vernieuwd en is de start gemaakt met verdere aanpassingen. Zo is het zaaksysteem
vervangen en is MS Office 365 in gebruik genomen ten behoeve van betere thuiswerkmogelijkheden,
crisisondersteuning en digitaal samenwerken. Visievorming op de onderwerpen arbeidsveiligheid en
huisvesting heeft vertraging opgelopen door met name de concrete bemoeienis van de betrokken
functionarissen bij het reactieve COVID-werk. De geplande activiteiten in het kader van het project
digitale transformatie zijn als gevolg van de inzet in de coronacrisis nagenoeg niet gestart.
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In Q4 zal er wel een vooronderzoek plaatsvinden als voorbereiding op de implementatie van de
Business Intelligence-tool en de verdere uitrol binnen de organisatie in 2021.
De doorontwikkeling van de strategische personeelsplanning en het beeldvormend onderzoek naar
mobiliteit van personeel en diversiteit worden naar 2021 doorgeschoven.

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 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 gemiddeld 1
keer in de 2 weken. 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-C vergadert (ten minste) één keer per week als kern-RBT.
Het Regionaal Operationeel Team Covid (ROT-C), het operationeel overleg tussen de hulpdiensten
en gemeenten, komt wekelijks 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. Gezien de langdurige
inzet zijn 2 ROT-C teams gevormd die elkaar om de 3 weken vervangen.
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 15e Noodverordening van 14 oktober 2020
vigerend.
Dinsdag 27 oktober 2020 stemde de Eerste Kamer in met het voorstel voor een Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19, beter bekend als de Coronawet. De tijdelijke wet vervangt de huidige
noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden. Minister De Jonge zegt dat hij
uitgaat van 1 december 2020 als datum van inwerkingtreding. Het kabinet krijgt met de tijdelijke wet
geen nieuwe of andere bevoegdheden. Wel biedt de wet meer controlemogelijkheden voor het
parlement. Op basis van de wet wordt het parlement tijdig betrokken bij concrete maatregelen die het
kabinet wil inzetten bij de bestrijding van de coronacrisis. De Tweede en Eerste Kamer ontvangen op
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korte termijn de ministeriële regelingen over de mondkapjesplicht en de maatregelen die momenteel
in de noodverordening staan. Ook de routekaart, het overzicht waarin is aangegeven welke
maatregelen bij de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) horen, wordt
vertaald naar een regeling. Indien nodig kan de coronawet steeds met drie maanden worden
verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is.
GHOR
GHOR richt haar activiteiten op het verbinden van veiligheid en zorg. Belangrijke thema’s zijn
ketenregie zorg; adviseurs RBT en ROT; persoonlijke beschermingsmiddelen; aangepaste reguliere
werkzaamheden.
Ketenregie zorg
De Directeur Publieke Gezondheid heeft zowel een regionale als een landelijke advies(crisis)rol.
GHOR Hollands Midden werkt samen met GHOR Haaglanden en met zorgpartners in het Regionaal
Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West. Als onderdeel van de GHOR-ketenregie corona zijn
diverse activiteiten uitgezet, zoals het monitoren van de patiëntenstroom. GHOR is onderdeel van het
Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenstromen West (RCPSW). De Directeur Publieke Gezondheid
informeert bestuurders ziekenhuizen als sprake is van een clusteruitbraak n.a.v. bron- en
contactonderzoek van GGD Hollands Midden, conform bestuurlijke afspraken Netwerk Acute Zorg
West (uitvoeringsbureau ROAZ).
GHOR als adviseur RBT en ROT
De Directeur Publieke Gezondheid informeert de voorzitter van de veiligheidsregio en bestuurders
van gemeenten over actuele ontwikkelingen. Zo worden zij direct geïnformeerd bij een cluster van
coronabesmettingen in de gemeente. GHOR zorgt voor één aanspreekpunt binnen Regionaal
Operationeel Team om kennis en kunde te bundelen (ACGZ-corona). Het ROT komt regelmatig bij
elkaar om de laatste stand van zaken (o.a. handhaving noodverordening en continuïteit hulpdiensten
en gemeenten en ontwikkelingen zorgsector) te monitoren. GHOR denkt mee over scenario’s. Het
Hoofd Informatie geneeskundige zorg ondersteunt de ACGZ door het regionaal geneeskundig beeld
actueel te houden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden beheren gezamenlijk een PBM- actiecentrum. Dit
actiecentrum is momenteel ‘slapend’. Het actiecentrum beheert een noodvoorraad. Het actiecentrum
kan direct worden ingezet als er noodzaak toe is. GHOR geeft bij knelpunten een signaal aan de
Directeur Publieke Gezondheid.
Reguliere taken zijn afgestemd op activiteiten voor COVID-19. Adviseurs vergunningverlening
evenementen van GHOR denken mee met organisatoren van evenementen. Organisatoren zoeken
naar mogelijkheden om op een veilige en verantwoorde manier een evenement te laten doorgaan.
Een ander voorbeeld is dat GHOR een actieve rol heeft bij het informeren van zorg- en crisispartners.
Richting zorgpartners werkt GHOR Hollands Midden samen met GHOR Haaglanden en het Netwerk
Acute Zorg West. Een gezamenlijk nieuwsbericht voor zorgpartners is tijdens de coronacrisis
ontwikkeld en inmiddels zijn vier nieuwsberichten verstuurd. Ook is een coronaspecial verschenen.
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C. Prognose (financieel) resultaat

Exploitatiebaten
Meldkamer
Risico -en Crisisbeheersing
Bevolkingszorg
Brandweerzorg
Bedrijfsvoering

Begroting
2020
56.944.700
859.400
430.000
675.000
521.800
54.458.500

Realisatie
2020
54.454.416
859.400
208.644
675.000
88.420
52.622.952

Prognose
2020
57.197.734
859.400
449.000
675.000
612.431
54.601.904

Verschil
2020
-253.034
-19.000
-90.631
-143.404

Exploitatielasten
Meldkamer
Risico -en Crisisbeheersing
Bevolkingszorg
Brandweerzorg
Bedrijfsvoering

57.791.200
859.400
5.973.940
675.000
29.450.390
20.832.470

35.041.304
591.457
3.333.349
413.297
18.202.682
12.500.519

55.590.037
1.169.442
5.449.527
589.736
28.152.852
20.228.480

2.201.163
-310.042
524.413
85.264
1.297.538
603.990

Geraamde saldo baten en lasten

-846.500

1.607.697

-2.454.197

14.768

389.368

457.132

-

-

-

Onttrekking reserves
Storting reserves

846.500

Geraamd resultaat

-

1.997.065

- 1.997.065

Duiding rekeningresultaat 2020 VRHM
Algemeen
Voor 2020 wordt een positief rekeningresultaat geprognosticeerd van ongeveer € 2,0 mln. Dit
resultaat is incidenteel van aard, waarbij COVID-19 een grote invloed heeft op dit resultaat. Er kon
(kan) minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend, zowel door
de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Activiteiten
als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn grotendeels stilgelegd. Door het jaar heen zijn er
vacatures ontstaan welke minder snel konden worden ingevuld.
Hoewel een substantieel deel van het Jaarplan 2020 (als onderdeel van het Beleidsplan 2020-2023)
kan worden gerealiseerd, heeft COVID-19 vanuit capaciteitsbeslag een grote invloed op de
organisatie. Zo moeten er projecten in tijd naar achter worden geschoven. Dit alles is dan ook van
invloed op het incidentele rekeningresultaat van 2020.
Meer in detail, maar wel op hoofdlijnen
➢

Eenmalige posten als gevolg van COVID-19 beperkingen (onderschrijding € 1.000.000)
Er kon (kan) minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend,
zowel door de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en
Oefenprogramma. Ook is er minder aan oefenvergoeding aan vrijwilligers uitbetaald. Bezien
wordt of een deel van de opleidingen kan worden ingehaald in 2021. Het deel van dit budget
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wordt dan doorgeschoven. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn
grotendeels stilgelegd.
Veiligheidsregio’s mogen de meerkosten van COVID-19 (o.a. vergoeding multi-functionarissen,
externe communicatiemiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen,
thuiswerkfaciliteiten) onder saldering van minder uitgaven (bijv. OTO) declareren bij VWS. Dit
wordt (netto) ingeschat ong. € 100.000. De vergoeding is (nog) niet in het geprognosticeerd
rekeningresultaat meegenomen. E.e.a. gaat onderdeel uitmaken van de controle van de
jaarrekening door de accountant. Het controle protocol in deze is nog niet bekend.
➢

Eenmalige posten betreffende personele lasten (onderschrijding € 400.000)
De personele lasten voor kantoor- en beroepspersoneel blijven binnen budget. De ruimte wordt
met name veroorzaakt door vacatureruimte gedurende het jaar. Hier wordt deels op ingehuurd.
De personele lasten worden wel beïnvloed door de (extra) kosten van de overgang van het FLOovergangsrecht 2006 naar het FLO-overgangsrecht 2018 (FLO = Functioneel Leeftijdsontslag).
Het totaal van deze kosten gedurende de looptijd 2018-2047 is niet meer dan bestuurlijk is
afgesproken, maar deze kosten manifesteren zich echter wel meer in het begin dan aan het eind
van deze periode (de bruto levenslooptegoeden worden in drie tranches, 2019, 2020 en 2021,
overgeheveld van bruto levenslooptegoeden naar netto FLO-spaartegoeden).

➢

Eenmalige posten betreffende kapitaallasten (onderschrijding € 750.000)
De begrote kosten voor projecten als WTS-500 (toekomstbestendige bluswatervoorziening),
persoonlijke functionele uitrusting en Digitale Transformatie materialiseren zich niet in 2020 maar
in volgende jaren.
Verder worden er wel 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. 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. Ook de aanbesteding van 45
tankautospuiten is gegund. 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.
De verkoop van afgestoten voertuigen bedraagt € 100.000.

➢

Extra kosten GMK als gevolg van LMS (overschrijding € 300.000)
Nu het beheer van de brandweermeldkamer 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.

Duiding rekeningresultaat 2020 GHOR
GHOR zal niet alle geplande activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren gezien de (duur van de)
coronacrisis. Een prioritering van activiteiten heeft plaatsgevonden. Een deel van de capaciteit van
GHOR blijft beschikbaar voor de aanpak van de coronacrisis. De financiële gevolgen van corona voor
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GHOR worden gemonitord. RDOG Hollands Midden is voornemens het positief effect van de coronainzet door GHOR van €96.000 te verrekenen met de verplichte opgave aan VWS van de door RDOG
gemaakte kosten voor deze crisisinzet. Conform verzoek van VWS vindt hierover afstemming plaats
met de veiligheidsregio.
Het verwachte resultaat op de begroting GHOR in 2020 bedraagt €100.000 (inclusief de verrekening
met VWS van het corona-effect van €96.000 bij GHOR).
Het corona-effect is voornamelijk veroorzaakt door minder kosten als gevolg van een beperkte
uitvoering en deels in een andere opzet van het jaarprogramma opleiden, trainen en oefenen. Ook
hebben extra kosten voor externe inhuur (ondersteuning ketenregie en crisisevaluatie) en
implementatie van logistieke software bijgedragen aan het corona-effect.

D. Te nemen maatregelen
De (duur van de) coronacrisis heeft impact op de beschikbare capaciteit van de
organisatieonderdelen van VRHM voor uitvoering van het jaarplan 2020. Inhoudelijk wordt in de
aanloop naar de jaar-/werkplannen van 2021 rekening gehouden met de doorloop van activiteiten en
resultaten uit 2020.
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Bijlage Voortgang deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB)
Tweede voortgangsrapportage deelprogramma IZB 2020
In deze bijlage informeert de DPG het bestuur VRHM over de voortgang deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB) in de periode januari t/m augustus 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
Sinds eind februari 2020 is Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus, COVID19. Bestrijding van de coronacrisis heeft op RDOG Hollands Midden grote impact. De RDOGorganisatie 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 coronataken 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 voorziet dat er een overgangsperiode nodig is en dat de organisatie vanaf januari
2021 weer haar reguliere taken uit te voeren. In het najaar en winter zal de GGD Hollands Midden
energie steken in het onder meer scholen en uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Hierbij
zijn medewerkers betrokken die voor de crisis andere taken uitvoerden.

Pagina 13
Agendapunt 11. AB VRHM 19 november 2020

Financiële consequenties
Inzetkosten voor de bestrijding van de coronacrisis en het testen in de regio Hollands Midden zijn
fors; het coronadossier is complex en is langdurig, landelijke afspraken zijn nog niet zijn afgerond en
een kostenprognose voor de komende periode is afhankelijk is van de ontwikkeling van de
coronacrisis. De minister van VWS heeft aan de GGD’en aangegeven rekening te houden met forse
uitbreiding van de werkzaamheden door de coronapandemie, 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 corona 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 coronamaatregelen en wegvallende opbrengsten.
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14.

1. Samenvatting voorstel
Een van de eisen in de bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (2016) is het
vaststellen van de jaarstukken van het programma GHOR en deelprogramma IZB en
resultaatbestemming programma GHOR door het algemeen bestuur VRHM voordat het algemeen
bestuur RDOG Hollands Midden deze finaal vaststelt.
De jaarstukken 2020 RDOG Hollands Midden met deelprogramma IZB en hoofdlijnen van het
programma GHOR worden ter vaststelling geagendeerd in het algemeen bestuur RDOG Hollands
Midden van 7 april 2021.
Voor vaststelling van de jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB en
resultaatbestemming programma GHOR is het mogelijk deze stukken met vastgestelde financiële
gegevens in te brengen in het dagelijks bestuur VRHM van 25 maart 2021 en vervolgens een
schriftelijke ronde te houden onder leden van het algemeen bestuur VRHM met het verzoek aan het
algemeen bestuur VRHM in te stemmen met de jaarstukken 2020 GHOR en IZB en
resultaatbestemming programma GHOR op uiterlijk 6 april 2021.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Werkwijze vaststelling
jaarstukken 2020
programma GHOR en
deelprogramma IZB en
resultaatbestemming GHOR
Algemeen bestuur

Opgesteld door:

M. Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR

Datum:

19 november 2020

14.

Bijlage(n):

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden neemt jaarlijks drie maanden eerder dan het
algemeen bestuur VRHM een besluit over de jaarstukken.
Op 9 februari 2017 heeft het dagelijks bestuur VRHM een afwijkende procedure vastgesteld op de
bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (2016) voor vaststelling van de
jaarstukken van het programma GHOR en deelprogramma IZB en resultaatbestemming programma
GHOR. Hierdoor is het mogelijk te voldoen aan de eis dat eerst het algemeen bestuur deze
jaarstukken en resultaatbestemming vaststelt voordat het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden
deze finaal vaststelt. Deze afwijkende procedure houdt in dat het dagelijks bestuur, in een schriftelijke
ronde advies uitbrengt, waarna de portefeuillehouder GHOR namens het dagelijks bestuur positief
adviseert aan het algemeen bestuur voor vaststelling van de jaarstukken programma GHOR en

deelprogramma IZB, als de vergadercycli van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden niet
aansluiten.
De jaarstukken 2020 RDOG Hollands Midden met deelprogramma IZB en hoofdlijnen van het
programma GHOR worden ter vaststelling geagendeerd in het algemeen bestuur RDOG Hollands
Midden van 7 april 2021.
Besluitvorming op 7 april 2021 door het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden impliceert dat de
jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB aan het algemeen bestuur VRHM van
18 februari 2021 ter vaststelling worden aangeboden. Besluitvorming door het algemeen bestuur
VRHM op 18 februari 2020 en daaraan voorafgaand door het dagelijks bestuur VRHM op 4 februari
2021 is echter niet mogelijk, omdat RDOG Hollands Midden dan nog niet beschikt over vastgestelde
financiële gegevens.
Vooruitlopend op de definitieve jaarcijfers gaat het programma GHOR ervan uit dat het programma
binnen de begroting 2020 is uitgevoerd (zoals gerapporteerd in de 2de bestuurlijke rapportage 2020
VRHM waarin de verantwoording programma GHOR en deelprogramma IZB is opgenomen).
Voor de jaarstukken 2020 GHOR en deelprogramma IZB en resultaatbestemming programma GHOR
is het mogelijk deze stukken in te brengen in de vergadering van het dagelijks bestuur VRHM van 25
maart 2021 en vervolgens een schriftelijke ronde te houden onder het algemeen bestuur VRHM met
het verzoek aan het algemeen bestuur VRHM in te stemmen met de jaarstukken 2020 GHOR en
deelprogramma IZB en resultaatbestemming programma GHOR op uiterlijk 6 april 2021.

4. Implementatie en communicatie
25 maart 2021: jaarstukken 2020 GHOR en deelprogramma IZB en resultaatbestemming programma
GHOR in het dagelijks bestuur VRHM.
26 maart 2021: schriftelijke ronde onder leden algemeen bestuur VRHM met het verzoek aan het
algemeen bestuur VRHM in te stemmen voor uiterlijk 6 april 2021.

5. Bijlagen
Geen.
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15.

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen bestuur RDOG Hollands Midden van 23 september 2020 heeft ingestemd de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden aan te bieden aan de colleges en raden met het
verzoek deze vast te stellen. De wijziging heeft geen consequenties voor de gemeenschappelijke
regeling (GR) VRHM.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Wijziging
gemeenschappelijke
regeling RDOG Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

M. Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR

Datum:

19 november 2020

15.

Bijlage(n):

1

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft besloten de GR RDOG Hollands Midden te
wijzigen in het kader van de vorming van een apart programma Zorg- en Veiligheidshuis bij de RDOG
Hollands Midden.
Bij de uitwerking van de GR is een juristengroep van begin af aan betrokken geweest. Aankomende
wetswijzigingen zijn niet verwerkt omdat het alleen mogelijk is om op momenteel geldende en in
werkende getreden wetswijzigingen op te nemen.
In de wijzigingen van de GR is de samenhang met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden afgestemd met de voorzitter van het veiligheidsregio Hollands Midden. De wijziging
heeft geen consequenties voor de GR VRHM.
De voorgestelde regeling is op 15 juli 2020 voorgelegd aan alle gemeenten voor inhoudelijke en
juridische opmerkingen. Vervolgens is de voorgestelde regeling besproken in de RDOG-projectgroep
bestuurlijke governance.
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden van 23 september 2020 is voornemens de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden aan te bieden aan de colleges en raden met het
verzoek deze vast te stellen. De wijziging heeft geen consequenties voor de GR VRHM.

4. Implementatie en communicatie
Vaststelling door colleges en raden van de gemeenten in de regio Hollands Midden.

5. Bijlagen
Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden.

Integrale conceptversie Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands
Midden

Versiebeheer:
versie 5 d.d. 02 09 2020

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente 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, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;
Overwegende dat:
 sinds het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM wetswijzingen van onderliggende
wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen, de
Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 de aan de gemeenschappelijke regeling RDOG HM opgedragen taken niet meer actueel zijn en het
wenselijk is de actuele taken een basis te geven in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM;
 deze wetswijzingen en het actualiseren van taken nopen tot wijziging van de gemeenschappelijke
regeling RDOG HM;
 dit tevens gelegenheid biedt enkele onvolkomenheden in de gemeenschappelijke regeling RDOG HM te
herstellen.
Gelet op:
 de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet publieke gezondheid, de Wet
veiligheidsregio’s, de Tijdelijke wet ambulancezorg, de Wet kinderopvang, de Wet op de lijkbezorging,
de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte ggz, de Archiefwet 1995
en andere relevante wet- en regelgeving;
 de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden zoals
ingegaan op 1 april 2014;
 de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden zoals ingegaan op 1 april 2014;
Besluiten:
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te
wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, BodegravenReeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas zijn
aangegaan de gemeenschappelijke regeling welke luidt als volgt:

“Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden”
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden;
b. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3;
c. college: het college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende
gemeente;
d. burgemeester: de burgemeester van de aan deze regeling deelnemende gemeente;
e. raad: de gemeenteraad van de aan deze regeling deelnemende gemeente;
f. deelnemende gemeente: de gemeente waarvan het college deze regeling heeft getroffen;
g. directeur Publieke Gezondheid: de directeur Publieke Gezondheid zoals bedoeld in artikel 14 van de
Wet publieke gezondheid;
h. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
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Artikel 2
Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden verklaard,
wordt in die artikelen gelezen voor gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en
burgemeester onderscheidenlijk openbaar lichaam, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.

§ 2. Het openbaar lichaam
Artikel 3
1. Er is een openbaar lichaam met de taken en aanduiding zoals omschreven in artikel 5 met de naam
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden.
Artikel 4
Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende
gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op
het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing en de ambulancezorg.
Artikel 5
1. Het openbaar lichaam heeft tot taak:
a. het in stand houden van een regionale gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de
Wet publieke gezondheid, tevens ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid
aangeduid als gemeentelijke gezondheidsdienst;
b. uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan het college
opgedragen taken;
c. het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke
meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 4 van de
Tijdelijke wet ambulancezorg en het daartoe verwerven van een vergunning door de Regionale
Ambulancevoorziening Hollands Midden welke onderdeel uitmaakt van het openbaar lichaam als
bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg;
d. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet
veiligheidsregio’s en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;
e. uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Afdeling 4 van de Wet
kinderopvang;
f. de organisatie en uitvoering van gemeentelijke lijkschouwing in het kader van de Wet op de
lijkbezorging;
g. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling;
h. het inrichten en in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en
organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, met als doel:
I.
het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen,
verminderen en bestrijden van criminaliteit, recidive, (ernstige) overlast en;
II. het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden;
i. het instellen en in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast en zorgen met
betrekking tot kwetsbare inwoners;
j. het instellen en in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor
kwetsbare jeugdigen en hun ouders;
k. het instellen en in stand houden van begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben
gepleegd en hun ouders ter preventie van (verder) afglijden in crimineel gedrag;
l. uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte ggz.
2. Het openbaar lichaam kan taken en opdrachten, anders dan bedoeld in het eerste lid, uitvoeren voor één
of meerdere deelnemende gemeenten of derden als deze daarom verzoeken en voor zover:
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a. deze redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste lid genoemde taken en de doelstelling zoals
genoemd in artikel 4 en deze de daar genoemde taken en doelstelling niet belemmeren;
b. deze worden uitgeoefend tegen minimaal kostendekkende tarieven;
c. van de opdrachtgever een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel
beëindigen van de taken;
d. van de opdrachtgever wordt verlangd dat hij zich verbindt de taken af te nemen gedurende een
minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn.
3. De taken en opdrachten, bedoeld in het tweede lid, worden slechts op basis van een daaraan ten
grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst
uitgevoerd.
4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen de uitvoering van de taken als bedoeld in het
eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde
van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze taken ten gevolge van
een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door
hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan het
openbaar lichaam zijn opgedragen.
Artikel 6
1. Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken in artikel 5 lid 1 aan het openbaar lichaam zijn
opgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden
toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur en de
voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen of deze regeling anders bepalen een en ander behoudens
hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. De directeur Publieke Gezondheid is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid Wet
kinderopvang.
3. De directeur Publieke Gezondheid is bevoegd om namens het college gemeentelijke lijkschouwers te
benoemen.

§ 3. Het bestuur
Artikel 7
Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen:
a. het algemeen bestuur,
b. het dagelijks bestuur,
c. de voorzitter.

§ 4. Het algemeen bestuur
Artikel 8
1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door en uit het college van de deelnemende
gemeente. Het college van de deelnemende gemeente wijst elk één lid en één plaatsvervangend lid
aan.
2. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de
gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste collegevergadering na het tussentijds ontstaan van een
vacature.
3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer:
a. het lid geen deel meer uitmaakt van het college waardoor hij is aangewezen;
b. het lid aan het college te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van het algemeen bestuur.
4. Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de
gevallen genoemd in het derde lid geeft het college van de gemeente die het lid heeft aangewezen,
binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis aan de voorzitter van het openbaar lichaam.
5. Het tweede tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden
van het algemeen bestuur.
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Artikel 9
1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of
het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel indien ten minste één vijfde van het aantal leden,
onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt.
2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de artikelen 22 en 23 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
3. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen,
betreffende onderwerpen als vermeld in artikel 24 aanhef en onder a, b en d van de Gemeentewet.
4. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen betreffende:
a. wijziging en opheffing van de regeling;
b. vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen;
c. het toetreden tot en uittreden uit de regeling;
d. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en
onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de
deelneming.
Artikel 10
1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad alle
inlichtingen die door het college, de raad, of één of meer leden daarvan worden verlangd.
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem heeft aangewezen en zijn raad
verantwoording schuldig over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
3. De raden en colleges bepalen voor hun gemeente de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als
bedoeld in het eerste lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het tweede lid plaatsvindt.
4. Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken
waaromtrent krachtens artikel 23 Wet gemeenschappelijke regelingen geheimhouding is opgelegd,
behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.
Artikel 11
Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden
vast overeenkomstig artikel 22, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen.
Artikel 12
Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is
afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het
laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari.
Het aantal uit te brengen stemmen per lid bedraagt voor de gemeenten met een inwoneraantal:
- beneden 20.000:
1 stem;
- van 20.000 tot 40.000:
2 stemmen;
- van 40.000 tot 60.000:
3 stemmen;
- van 60.000 tot 80.000:
4 stemmen;
- van 80.000 tot 100.000:
5 stemmen;
- van 100.000 en meer:
6 stemmen.

§ 5. Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur
Artikel 13
1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan openbaar lichaam opgedragen taken alle
bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen of deze
regeling rechtstreeks aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn op- of overgedragen.
2. Het algemeen bestuur kan, binnen het kader van het doel zoals omschreven in artikel 4, besluiten tot
het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen,
5

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen
van deelname daaraan. Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is hierop van
toepassing.
3. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van de door hem te bepalen bevoegdheden volgens door
hem te stellen regels overdragen aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of aan commissies als bedoeld
in artikel 19 van deze regeling.
Niet kan worden overgedragen de bevoegdheid tot:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen;
d. het vaststellen en wijzigen van verordeningen;
e. het besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling;
f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het RDOG
HM en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke
regeling;
g. het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen,
coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen
van deelname daaraan;
h. het nemen van besluiten over het instellen van commissies als bedoeld in artikel 19 van de regeling.

§ 6. Het dagelijks bestuur
Artikel 14
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de
voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de
aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de
leden afkomstig zijn.
2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde
beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
3. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur alle
inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
4. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip van
aantreden van het algemeen bestuur.
5. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid
het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, een en ander overeenkomstig artikel 19a,
derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur.
7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
Artikel 15
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden
daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken.
2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16
1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.
2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige
toepassing.

§ 7. Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur
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Artikel 17
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het
algemeen bestuur.
2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat.
3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam.
4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de
regeling aan hem zijn opgedragen.
5. Het dagelijks bestuur besluit over:
a. het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet
instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter,
b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering.

§ 8. De voorzitter
Artikel 18
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.
De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.
De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het
dagelijks bestuur. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten.
De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de
uitoefening van zijn taak nodig heeft.
De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.
De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het
vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.
Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het
openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit zijn midden
de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit.

§ 9. Commissies
Artikel 19
Het algemeen bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen commissies instellen.

§ 10. Organisatie en medewerkers
Artikel 20
Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de organisatie van het openbaar lichaam.
Artikel 21
1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd,
geschorst of ontslagen.
2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
3. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam. Als algemeen
directeur heeft deze de algemene leiding over de organisatie.
4. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In
deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem.
6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis.
7. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.
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Artikel 22
1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies bij de
uitoefening van hun taak terzijde.
2. Hij zorgt voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur, het
dagelijks bestuur en op grond van een nadere afspraak of regeling de commissies.
3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem
mede ondertekend.
Artikel 23
1. Het algemeen bestuur benoemt in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden de directeur Publieke Gezondheid.
2. Het algemeen bestuur maakt afspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over
de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de directeur Publieke
Gezondheid.
3. De directeur Publieke Gezondheid is belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden die aan
hem bij of krachtens de Wet publieke gezondheid, bij of krachtens enige andere wet of bij deze regeling
zijn toegekend.
4. De directeur Publieke Gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening
verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
5. De functies directeur Publieke Gezondheid en secretaris/algemeen directeur kunnen ook door één
persoon worden uitgevoerd.
6. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur Publieke Gezondheid een instructie vast.
7. Overige leden van de directie, niet zijnde de directeur Publieke Gezondheid en de algemeen directeur,
worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.
8. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van deze directieleden.

§ 11. Rechtspositie
Artikel 24
1. Het dagelijks bestuur regelt de rechtspositie van het personeel.
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om arbeidsovereenkomsten aan te gaan alsmede om ambtenaren te
benoemen, te schorsen en te ontslaan met uitzondering van de secretaris en de directeur Publieke
Gezondheid.

§ 12. Financiën
Artikel 25
1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de
regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Op deze
regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op
de inrichting van de financiële organisatie. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 26
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
dient, de algemene en financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening van het jaar
daarvoor aan de raad.
2. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk acht weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de
ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het
komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raad.
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3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor
eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
4. De raad kan binnen acht weken na toezending bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze
zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt
aangeboden.
5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 15 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor
de begroting moet dienen.
6. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raad.
7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór
1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.
8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de
begroting, met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van
welke categorieën begrotingswijzingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken.
9. Van het bepaalde in dit artikel kan in ieder geval worden afgeweken ten aanzien van
begrotingswijzigingen die de gemeentelijke bijdragen niet aantasten, alsmede geen wijziging inhouden
van het algemeen en financieel beleid.
10. Het dagelijks bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de
programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming van
het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding.
11. Het algemeen bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de
programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma
infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen.
12. Het openbaar lichaam publiceert binnen twee weken na vaststelling zowel de begroting als de
jaarrekening op de website van het openbaar lichaam.
Artikel 27
1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop
de begroting betrekking heeft.
2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste lid, wordt
gehanteerd het aantal inwoners, of indien van toepassing het aantal kinderen tot 4 jaar, volgens de door
het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar,
voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers
op genoemd tijdstip niet openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek
openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Uitzonderingen hierop zijn de taken zoals genoemd onder c en e
van artikel 5, eerste lid. De kosten voor de taak onder e van artikel 5 worden verrekend op basis van het
aantal en type verrichtingen.
3. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, tweede lid, is uitsluitend een bijdrage
verschuldigd door de opdrachtgever.
4. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk
en van andere organisaties.
5. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot iedere 1e werkdag van het kwartaal een
kwart van de verschuldigde bijdrage.
6. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over
voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
7. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel
bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten
het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.
8. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de
financiering van óf de Veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige hulpverlening
in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan de deelnemende gemeenten.
Artikel 28
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1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van
het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een door het algemeen bestuur
overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet ingestelde deskundige, en van hetgeen het dagelijks
bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks vóór 1 juni ter
vaststelling aan het algemeen bestuur aan.
2. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking
heeft.
3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken
aan gedeputeerde staten aangeboden. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur ook direct
mededeling aan de raad.
4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte
gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar
werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende
gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande
kalenderjaar.
7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk
verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan gedeputeerde
staten is aangeboden.
8. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover
daarvan bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is afgeweken.

§ 13. Het archief
Artikel 29
1. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig de Archiefwet 1995 regels vast betreffende de wijze waarop
zorg wordt gedragen voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam.
2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden.
3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden.

§ 14. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
Artikel 30
1. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan het
algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden aan de
colleges van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding of
de uittreding en de eventueel aan de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden.
3. Toetreding vindt plaats indien de colleges van de meerderheid van de deelnemende gemeenten
daarmee hebben ingestemd.
4. Aan de toetreding kunnen bij de in het derde lid bedoelde besluiten de in het tweede lid bedoelde
voorwaarden worden verbonden.
5. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is voldaan aan de vereisten
genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
6. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden
uittreding kan plaatsvinden.
7. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en stelt de verschuldigde schadeloosstelling
vast.
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8. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen bestuur
het besluit zoals genoemd in het eerste lid heeft ontvangen, tenzij door het algemeen bestuur een
eerdere datum is bepaald.
Artikel 31
1. De regeling kan worden gewijzigd of het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij daartoe
strekkend besluit van de colleges van tweederde van het aantal deelnemende gemeenten met
inachtneming van het bepaalde in artikel 1 lid 2 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling of opheffing van het openbaar lichaam wenselijk
acht, doet het dagelijks bestuur het daartoe strekkend voorstel van het algemeen bestuur toekomen aan
de colleges van de deelnemende gemeenten.
3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging of opheffing bedoeld in het eerste lid aan
gedeputeerde staten geschiedt door het college van de gemeente Leiden.
Artikel 32
1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt
daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de colleges van de deelnemende gemeenten
gehoord, vastgesteld.
3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers als
bedoeld in artikel 21, 23 en 24.
4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo
ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar lichaam.
5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. Zonodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat
de liquidatie is voltooid.

§ 15. Slotbepalingen
Artikel 33
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 34
De regeling gaat in op 1 januari 2021.
Artikel 35
1. Het college van de gemeente Leiden zendt de regeling toe aan gedeputeerde staten.
2. Het college van de gemeente Leiden draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling in de
Staatscourant.
Artikel 36
1. De regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden’.
2. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden kan worden afgekort als ‘RDOG
HM’.
Vastgesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de
gemeente 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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16.

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de vaststelling van de geactualiseerde Informatiekaart
Grootschalige ziektegolf. Deze kaart is vastgesteld in het Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie.
Deze kaart zal worden bijgesteld als dat op basis van evaluaties nodig blijkt.
2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Informatiekaart
Grootschalige ziektegolf
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

MDOP

Datum:

19 november 2020

16.

Bijlage(n):

--

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

Status:

Ter informatie

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Conform het werkplan MDOP 2020 is de informatiekaart Grootschalige ziektegolf vernieuwd.
Bij het actualiseren van deze kaart is gebruik gemaakt van de ervaring die is opgedaan met Covid-19.
Deze kaart blijft een generieke kaart. Veiligheidsdirectie heeft aangegeven dat deze kaart wordt
bijgesteld als dat op basis van de evaluaties nodig blijkt.
Op eerste pagina van de informatiekaart wordt meer aandacht besteed aan de maatschappelijke
effecten. Er is een scheiding aangebracht in effecten zorg en maatschappelijk. Bij de paragraaf over
voorbereiding op een grootschalige ziektegolf zijn onderwerpen als communicatie, scenario denken
en samenwerking GHOR Haaglanden toegevoegd.
Op de tweede pagina van de informatiekaart is het onderdeel bevoegdheden aangepast.
Bij DPG zijn nu ook NAZW/ROAZ en GHOR Haaglanden toegevoegd. Dit is conform het Beleidsplan
VRHM waar GHOR-beleid onderdeel van uit maakt. Bij bronbestrijding zijn aandachtspunten
toegevoegd. Het onderdeel bestuurlijke dilemma’s is aangescherpt.

4. Implementatie en communicatie
De informatiekaart wordt verspreid onder crisisfunctionarissen en toegevoegd in LCMS. De
informatiekaart wordt voor implementatie aangeboden aan de werkgroep MDOTO. Hen wordt
gevraagd om deze kaart samen met de eventuele punten uit evaluaties Covid-19 te bundelen.
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 10
september 2020.

17.

1. Samenvatting voorstel
Op 29 juni jl. is in het Veiligheidsberaad onder andere aandacht besteed aan het thema droogte. Na
aanleiding hiervan heeft de RCDV de veiligheidsregio’s verzocht om, ieder voor zijn eigen regio, na te
gaan wat de laatste stand van zaken is en daarmee te zorgen dat we goed voorbereid zijn op het
moment dat de droogte tot acute problemen leidt. Deze informatienotitie geeft antwoord op dit
verzoek.

2. Algemeen
Onderwerp:

Droogte

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Directie risico- en
crisisbeheersing:
Josine Vos
19 november 2020
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Bijlage(n):

1

Portefeuille:

L. Spies (DB)
L. Weber (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Op 29 juni jl. is in het Veiligheidsberaad onder andere aandacht besteed aan het thema droogte.
Hierbij is in een memo (zie bijlage) kort uitgelegd wat de actuele situatie op het gebied van droogte is,
welke vier dreigingsniveaus er zijn, hoe de crisisorganisatie voor het thema ‘droogte’ eruit ziet en wat
de rol van de veiligheidsregio’s is. Op basis van de huidige informatie, de memo en de bespreking in
het VB, heeft de RCDV op 8 juli jl. de veiligheidsregio’s verzocht om na te gaan:
1) of de crisisplannen en draaiboeken op het gebied van droogte up-to-date zijn;
2) of de regio voldoende is aangesloten bij de regionale overlegpartners en -structuren op het
gebied van droogte.
Daarmee zorgen we ervoor dat we als veiligheidsregio’s samen goed zijn voorbereid op het moment
dat de droogte tot acute problemen leidt.
Conclusie
Droogte is een risico wat de komende jaren vaker een rol zal gaan spelen. De veiligheidsregio is
aangesloten bij haar partners binnen het thema droogte. De bestaande planvorming van de
waterpartners voor het thema droogte is op dit moment op orde en deze zijn actueel. Belangrijk is dat
deze de komende jaren ook actueel gehouden worden, met name in relatie tot de ontwikkelingen die
mogelijk gaan plaatsvinden op het gebied van klimaatadaptatie en de klimaatstresstesten. Aanvullend
daarop wordt vanuit het thema klimaatadaptatie een partnerprofiel opgesteld voor het thema droogte
en wordt onderzocht of een informatiekaart droogte van meerwaarde is.
Op de volgende pagina’s wordt toegelicht hoe tot deze conclusie is gekomen.

Aanleiding
In Nederland is al sinds 2018 sprake van droogte en oplopende neerslagtekorten. Op dit moment zijn
er geen acute knelpunten. Wel was er voldoende aanleiding om op dinsdag 23 juni jl. het
Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO) ’droogte’ informeel bijeen te roepen en te informeren
over de actuele situatie. De veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd in het IAO via de
portefeuillehouder uit de Raad van Commandanten en Directeuren (RCDV).
Risicobeeld droogte algemeen
Er is sprake van droogte als er gedurende langere tijd minder regen valt dan normaal in combinatie
met grote verdamping. Dus als er meer water verdampt dan dat er bijkomt, ontstaat droogte. De
droogte wordt berekend uit de hoeveelheid regen die valt, verminderd met de verdamping. Elke dag
verdampt er ongeveer 5 millimeter water. De gevolgen van droogte kunnen van plaats tot plaats zeer
verschillen, afhankelijk van het type landschap en genomen beheersmaatregelen. Jaarlijks begint op
1 april in ons land het droogteseizoen. Rond die tijd stijgen de watertemperaturen en gaan bomen en
planten weer sneller groeien. De vraag naar water en daarmee de kans op watertekorten neemt dan
toe. De zomer van 2018 was extreem droog en ook de zomer van 2019 was droger dan gemiddeld.
Langdurige droogte kan veel risico’s met zich meebrengen. Onder andere:
- Afname rivierafvoer/verandering kwaliteit oppervlaktewater: Door langdurige droogte gaat de
watertoevoer via rivieren achteruit. Dit maakt het voor zout water mogelijk om de delta’s binnen te
dringen. Hierdoor kan de continuïteit van de drinkwatervoorziening in het geding komen 1.
Door een tekort aan drinkwater kan ook de elektriciteitsvoorziening bedreigd worden.
Energiecentrales gebruiken zoet water namelijk als middel voor koeling. Het tekort aan koelwater
kan ook ontstaan doordat de kwaliteit van het oppervlaktewater achteruit gaat door toenemende
droogte. De kwaliteit van het oppervlaktewater neemt af door de langere verblijftijd van water in
meren, rivieren of kanalen bij droogte2.
- Toename bodemdaling: Een verlaagd grondwaterpeil, als gevolg van langdurige droogte, zorgt
voor krimp en afbraak van veen en ander organisch materiaal in de bodem. Deze afbraak en
krimp zorgen voor bodemdaling in Nederland. Bodemdaling is een probleem aangezien het
overstromingsrisico hierdoor toeneemt. Ook kan bodemdaling zorgen voor schade aan wegen,
gebouwen, leidingen en riolering3.
- Drogere bodems: Periodes van droogte zorgen ervoor dat de bodem droger wordt en vegetatie
verandert. Door de drogere bodems wordt de kans op een natuurbrand groter. De veranderde
vegetatie zorgt er daarnaast voor dat natuurbranden zich makkelijker kunnen verspreiden,
waardoor het lastiger wordt om natuurbranden te beheersen4.
Een droge bodem kan er ook toe leiden dat er schade aan dijken ontstaat. Zo kunnen er scheuren
in dijken komen, doordat de bodem te droog wordt5.
- Maatschappelijke onrust: Doordat droogte meerdere negatieve gevolgen heeft voor de
maatschappij, bestaat de mogelijkheid dat er maatschappelijke onrust ontstaat. Deels kan dit ook
voortkomen uit maatregelen die getroffen worden, zoals een sproeiverbod.
De watervoorziening is afhankelijk van regenwater en van de wateraanvoer vanuit de Rijn en de
Maas. De rivieren voeren water (smeltwater en neerslag) aan uit andere landen. Het rivierwater
stroomt naar de lager gelegen delen van Nederland. Het water kan niet zomaar overal heen geleid
1

‘Plug-in kennissessie ‘De impact van klimaatverandering’, IFV 2018.
‘Kwaliteit voor later – Ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water’, Milieu en Natuur Planbureau 2008.
3 ‘Kaartverhaal droogte’, Klimaateffectatlas.
4 ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte – eindrapportage Beleidstafel Droogte, Beleidstafel Droogte 2019.
5 ‘Droogte 2018 – effect op waterkeringen’, Koninklijk Instituut voor Ingenieurs 2020.
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worden, niet op alle plaatsen in Nederland valt even veel neerslag en het neerslagpatroon kan
jaarlijks variëren. De aanpak van droogte verschilt daarom per regio en van jaar tot jaar.
Risicobeeld droogte VRHM
In VRHM wordt het water beheerd door vier waterschappen, het Hoogheemraadschap van Rijnland,
het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht. Drinkwater wordt geleverd
door Dunea, Oasen en PWN. Binnen VRHM is het boezemgemaal van de Hollandse IJssel het
belangrijkste punt om water binnen te krijgen. Deze wordt gevoed vanuit de Rijn. Pas als het water
onder een bepaalde kritieke grens zakt in de Rijn (deze grens varieert afhankelijk van de periode
tussen 1000 en 1400 m3/s), dient het waterschap via kleinere kanalen water aan te voeren en worden
(preventieve) maatregelen getroffen om schade te voorkomen. Na de droge perioden van afgelopen
jaren is gebleken dat deze waterschappen en drinkwaterbedrijven relatief minder last hebben van de
droogte dan de regio’s in het oosten van het land. Toch zijn ook zij in 2018 en 2019 weken lang
opgeschaald om de gevolgen van de langdurige droogte te beheersen.
Rol veiligheidsregio i.r.t. droogte
In relatie tot droogte zijn een aantal mogelijke rollen weggelegd voor de (voorzitter van) de
veiligheidsregio. Zo kan de veiligheidsregio altijd een Coördinatierol/platformfunctie vervullen. Bij het
risico droogte is dit niet waarschijnlijk. Veiligheidsregio’s worden tijdig door waterschappen,
Rijkswaterstaat of provincies geïnformeerd over eventuele dreigingen op het gebied van droogte. Aan
de hand hiervan bepaald de veiligheidsregio zelf of zij in geval van een dreigende crisis ook op gaat
schalen.
Voor wat betreft drinkwater kan een voorzitter veiligheidsregio in geval van een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, restricties opleggen
aan het drinkwatergebruik door afnemers6. Toepassing van het beginsel van subsidiariteit houdt
echter in dat de voorzitter veiligheidsregio een verzoek tot interventie doet aan de inspecteur van ILT.
In beginsel past de voorzitter zijn bevoegdheden niet zelf toe. 7
De veiligheidsregio heeft geen rol in het waterbeheer, maar kan met afgeleide effecten van
watertekort en droogte te maken krijgen. Denk hierbij aan extra brandweerinzetten voor
(natuur)branden. Daarnaast gaat droogte vaak gepaard met hitte, wat bijvoorbeeld
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor kwetsbare groepen.
Stand van zaken crisisbeheersing
In het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD) staat dat crisisplannen van
veiligheidsregio’s en andere netwerkpartners de basis vormen voor crisisbeheersing bij een
(dreigende) watertekortsituatie. Vanuit het LDWD is een doorvertaling gemaakt naar het Draaiboek
Regionaal Droogte West-Midden Nederland, hierin zijn Rijkswaterstaat, drie provincies, zeven
waterschappen betrokken. De waterschappen hebben op basis van dit draaiboek hun eigen
calamiteitenbestrijdingsplannen geschreven. Bij alle vier de waterschappen binnen VRHM is de
planvorming actueel en hierin staat het onderwerp droogte ook beschreven.
VRHM ontvangt vanuit de waterschappen de ‘zomermonitor’. Hierin staat onder andere het actuele
waterbeeld beschreven, de verwachting voor de komende periode en eventueel welke maatregelen

6

Art. 39 lid 1 Wet veiligheidsregio’s. Zie ook het bevoegdhedenschema, behorende bij de ‘bestuurlijke netwerkkaart
nooddrinkwater en noodwater’, IFV 2018.
7 ‘Ervaringen met drinkwaterrestricties in het buitenland en verkenning van de mogelijkheden voor Nederland’ – RIVM
briefrapport 2019-0116.
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getroffen worden. Deze ‘zomermonitor’ wordt opgenomen in het Multi Actueel Beeld van de
veiligheidsregio.
VRHM heeft geen informatiekaart droogte. Aangezien we een toename zien van de kans op droogte,
wordt onderzocht of een informatiekaart droogte nuttig is voor VRHM. Dit wordt opgepakt in het kader
van het bredere thema klimaatadaptatie, en daarmee ook voor andere vormen van extreem weer.
Aansluiting bij partners
VRHM is ervan overtuigd dat het bestrijden van rampen en het beheersen van crises in de
samenleving altijd een zaak is van verschillende partijen. Het resultaat van het optreden wordt in
sterke mate bepaald door de kwaliteit van de samenwerking tussen deze partijen. Hiertoe heeft
VRHM een het partnerprofiel opgesteld. Het partnerprofiel is een inventarisatie en analyse van de bij
de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen en geeft aan in welke relatie de
veiligheidsregio zich tot deze partijen verhoudt. Vanuit het thema klimaatadaptatie zal onder andere
voor droogte een partnerprofiel worden opgesteld.
Voor droogte is een breed netwerk dat dient als basis. Er is aan de voorkant niet een vaststaand
netwerk. Aangezien het crisistype zich relatief goed laat voorspellen, wordt vooral naar de actuele
situatie gekeken. Aan de hand hiervan wordt bekeken wat de specifieke effecten zijn welke partners
mogelijk te maken krijgen met de effecten en worden deze geïnformeerd. Hierbij wordt continu
gewerkt door de waterschappen aan het nog tijdiger kunnen informeren van de juiste partners
(bijvoorbeeld de Land- en Tuinbouworganisatie of NUTS bedrijven).
Klimaatstresstesten gemeenten
Met het oog op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) zijn gemeenten verplicht een
klimaatstresstest te doen. In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de
klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming binnen een gebied geïdentificeerd. Met
behulp van de stresstest wordt informatie verzameld die beschrijft welke effecten klimaatverandering
(de ‘stress’ die op het systeem wordt gezet) in de toekomst kan hebben. Deze informatie wordt
gecombineerd met verzamelde gegevens over de gevoeligheid van objecten en functies voor deze
effecten. Dit geeft inzicht in waar, wanneer, welke knelpunten kunnen ontstaan.
Droogte is één van de vier thema’s is die wordt meegenomen in de stresstesten. De veiligheidsregio
is aangesloten bij deze stresstesten. Op basis van de conclusies uit de klimaatstresstesten kunnen
gemeenten maatregelen nemen die de ernst en gevolgen van droogte verkleinen.

4. Implementatie en communicatie
Na bespreking van deze notitie wordt deze ter informatie naar de portefeuillehouder ‘droogte’ uit de
RCDV toegestuurd. Hiermee is voldaan aan het verzoek vanuit de RCDV.

5. Bijlagen
Memo ‘Droogte en de rol van de veiligheidsregio’s’ besproken in het Veiligheidsberaad op 29 juni jl.
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Aan

Veiligheidsberaad

Van

Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad

Datum

29 juni 2020

DROOGTE
‘Droogte’ en de rol van de veiligheidsregio’s
Aanleiding
In Nederland is al sinds 2018 sprake van droogte en oplopende neerslagtekorten. Op dit
moment zijn er geen acute knelpunten. Wel was er voldoende aanleiding om op dinsdag 23
juni het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO) ’droogte’ informeel bijeen te roepen
en te informeren over de actuele situatie. In deze memo worden kort de dreigingsniveaus en
de crisisstructuur ‘droogte’ beschreven, wordt ingegaan op de rol van de veiligheidsregio’s
en worden enkele vragen aan het Veiligheidsberaad gesteld.
Crisisstructuur
In het Landelijk draaiboek
Waterverdeling en Droogte
(LDWD) worden vier dreigingsniveaus beschreven: 0/groen,
1/geel, 2/oranje, 3/rood. Tot
en met niveau 2 is er sprake
van ‘waterbeheer’. Afspraken
worden gemaakt in Regionale
Droogte Overleggen (RDO-en).
Bij niveau 3 komt daarbij de
nationale crisisbesluitvorming.
Voor de partijen uit de
‘droogtekolom’ is daarin een
adviserende rol weggelegd.
Op dit moment is er sprake van
dreigingsniveau 1 en is het IAO
informeel bijeen geroepen. Er is
dus geen sprake van formele
nationale crisisbesluitvorming.
De veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd in het IAO via de portefeuillehouder uit de Raad
van Commandanten en Directeuren (RCDV). Vooralsnog is er geen tweede IAO gepland.
Wel zal om de twee weken een droogtemonitor worden verzonden aan de leden van het
IAO. Daarnaast zal het LOCC op korte termijn een expertsessie organiseren om de lessen
uit 2018 te updaten, waarin verschillende effecten worden meegenomen, zoals economische
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en maatschappelijke consequenties, effecten COVID, natuurbrandrisico, effecten warmte op
samenleving/ hulpdiensten, bijstandsbehoefte etc.
Veiligheidsregio in relatie tot droogte
Coördinatierol/platformfunctie
Veiligheidsregio’s worden tijdig door waterschappen, Rijkswaterstaat of provincies
geïnformeerd over eventuele dreigingen op het gebied van droogte. In geval van een
(dreigende) ramp of crisis schaalt de veiligheidsregio op. In 2018 zijn veiligheidsregio’s
hiermee verschillend omgegaan. Dat is ook verklaarbaar omdat droogte weliswaar een
nationaal probleem is, maar de effecten per regio zeer verschillend kunnen zijn. Een aantal
veiligheidsregio’s heeft een platformfunctie vervuld, in andere regio’s is wekenlang met een
ROT (GRIP-2) gewerkt1.
Bevoegdheden voorzitter veiligheidsregio
In geval van extreme droogte zijn mogelijke tekorten aan oppervlaktewater en drinkwater
belangrijke factoren. Voor wat betreft oppervlaktewater is er op nationaal niveau een zgn.
verdringingsreeks vastgesteld, waarbij 4 categorieën zijn benoemd:
1. Veiligheid en voorkómen van onomkeerbare schade (hoogste prio);
2. Nutsvoorzieningen zoals drinkwater en energie;
3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik;
4. Overige belangen, zoals economie en natuur.
Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd.
Voor wat betreft drinkwater kan een voorzitter veiligheidsregio in geval van een ramp of
crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan,
restricties opleggen aan het drinkwatergebruik door afnemers 2. Toepassing van het beginsel
van subsidiariteit houdt echter in dat de voorzitter veiligheidsregio een verzoek tot interventie
doet aan de inspecteur van ILT. In beginsel past de voorzitter zijn bevoegdheden niet zelf
toe3.
Naast de voorzitters veiligheidsregio’s zijn actoren als provincies, of drinkwaterbedrijven ook
bevoegd om drinkwaterrestricties op te leggen. Echter bestaat er in Nederland geen
handreiking voor het opleggen van drinkwaterrestricties. Vandaar dat de Beleidstafel
Droogte op 18 december 2019 geadviseerd heeft om vanuit het ministerie van IenW, in
samenwerking met Vewin, provincies, Rijkswaterstaat, de VNG en veiligheidsregio’s, tot een
verkenning voor een handhaafbaar stelstel voor drinkwaterrestricties te komen. Het
ministerie van IenW werkt momenteel aan een projectvoorstel hierover. In de uitvoering
worden ook de veiligheidsregio’s betrokken. De afronding stond gepland in 2021, door de
aanhoudende droogte wordt dit naar voren gehaald.
Crisisplannen
In het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte staat dat crisisplannen van
veiligheidsregio’s en andere netwerkpartners de basis vormen voor crisisbeheersing bij een
(dreigende) watertekortsituatie. Hierbij is het van belang dat veiligheidsregio’s de afspraken
uit het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte doorvoeren in hun risicoplannen.
Met droogte samenhangende risico’s
Veiligheidsregio’s hebben geen rol in het waterbeheer, maar kunnen met afgeleide effecten
van watertekort en droogte te maken krijgen. Door de toenemende droogte zullen

‘De toekomst van de veiligheidsregio’, IFV 2019.
Art. 39 lid 1 Wet veiligheidsregio’s. Zie ook het bevoegdhedenschema, behorende bij de ‘bestuurlijke netwerkkaart
nooddrinkwater en noodwater’, IFV 2018.
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veiligheidsregio’s o.a. te maken krijgen met extra inzet van de brandweer voor
natuurbranden.
Langdurige droogte wordt veroorzaakt door langdurige hitte, wat kan leiden tot
gezondheidsrisico’s voor kwetsbare groepen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat
sectoren die al getroffen zijn door de gevolgen van de Corona-crisis ook worden getroffen
door de droogte (bijvoorbeeld de landbouw), zeker nu economische belangen geen hoge
prioriteit hebben in de bovengenoemde verdringingsreeks. Dat kan leiden tot
maatschappelijke onrust, protesten etc. Ook dat zijn zaken waar veiligheidsregio’s zich van
bewust moeten zijn.
Vragen aan het Veiligheidsberaad:
 Ziet het Veiligheidsberaad een rol voor zichzelf weggelegd in de nationale crisisstructuur
indien dreigingsniveau 3 wordt bereikt?
 Ziet het Veiligheidsberaad aanleiding om de RCDV te vragen te onderzoeken of de
veiligheidsregio’s:
o hun crisisplannen op het gebied van droogte up-to-date hebben;
o goed zijn aangesloten bij de crisispartners die hen moeten voorzien van
informatie;
o op operationeel niveau al landelijke afspraken moeten worden gemaakt
(bijvoorbeeld waar het gaat om de aanpak van natuurbranden, informatiedeling
etc.)?
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ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport. LCW: Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.
LDWD: Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. MTW: Managementteam Watertekorten. RDO: Regionaal
Droogte Overleg. Vewin: Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. WMCN: Watermanagementcentrum
Nederland
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18.

1. Samenvatting voorstel
In de veiligheidsregio Hollands Midden zijn zes Brzo-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen )
gevestigd en deze bedrijven worden periodiek geïnspecteerd. Hierbij wordt de jaarrapportage Brzo
2019 aangeboden om het Algemeen Bestuur te informeren als eindverantwoordelijke voor de
rampenbestrijding en de openbare veiligheid.

2. Algemeen
Onderwerp:

Brzo jaarrapportage 2019

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Risicoadvisering
Eric Meijer
19 november 2020
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Bijlage(n):

1

Portefeuille:

R.S. Cazemier (DB)
L. Weber (VD)
N.v.t.

Status:

Informerend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
De Brzo-taak is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s. De uitvoering en voorbereiding wordt door
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) gedaan en de voorbereiding op bestuurlijke
besluitvorming door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De rapportages van de Brzoinspecties worden aan de VRHM toegestuurd, waarna de consequenties worden ingeschat. In geval
van acute bijzonderheden worden de belanghebbenden geïnformeerd, waaronder de directeur
Risicobeheersing, het Dagelijks Bestuur en de burgemeester van de betreffende gemeente. Tevens
wordt jaarlijks een rapportage met de resultaten van de Brzo-inspecties opgesteld en gedeeld met het
Algemeen Bestuur. De burgemeesters van betreffende gemeenten worden ook geïnformeerd door de
bestuurlijk accounthouders van de VRHM in het kader van rampenbestrijding en openbare veiligheid.
Het toezicht op Brzo is systeemtoezicht door middel van audits. Er wordt toezicht gehouden op de
directie van het bedrijf, beleid, toepassen van procedures, planning voor noodsituaties, etc. De
inspecties worden uitgevoerd door drie samenwerkende partners: Brzo-RUD (DCMR), Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de veiligheidsregio (VRR, VRHM). Overtredingen
worden gehandhaafd, met termijnen afhankelijk van de ernst van de overtreding. Binnen de VRHM
zijn in 2019 bij Brzo-bedrijven overtredingen geconstateerd en gehandhaafd. De handhaving wordt
gedaan door het bevoegd gezag. Afhankelijk van de aard van de overtreding is het bevoegd gezag
de milieudienst Rijnmond (DCMR) of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). De
openstaande punten of acties voor de VRHM, naar aanleiding van inspecties, zijn behandeld.
Op grond van deze jaarrapportage wordt geen bestuurlijke impact verwacht. Het blijft van belang om
de inspecties en rapportages te monitoren om het directieteam, bestuur en gemeenten tijdig te
informeren.

Inspecties 2019
De VRR stemt voorafgaand aan de inspecties met VRHM af welke onderwerpen aandacht krijgen.
Voor de VR-inspecteur zijn “voorbereiding op noodsituaties” en “repressieve voorzieningen” altijd
aandachtspunten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten per Brzo-bedrijf. Hierbij
wordt door middel van een kleur een indicatie gegeven van de ernst van de overtredingen.
Indicatie overtredingen volgens verkeerslicht-model
Rood: zeer ernstige overtreding met gevolgen voor de veiligheid
Geel: overtreding kan gevolgen hebben voor de veiligheid
Groen: overtreding is administratief en heeft geen gevolgen voor de veiligheid
Toelichting: het verschil tussen een administratieve overtreding en een overtreding met gevolgen voor
de veiligheid, is dat “kan gevolgen hebben voor de veiligheid” een andere impact heeft. Vaak betreft
het een overtreding waar een fysieke maatregel nodig is om de overtreding op te heffen. Bij een
administratieve overtreding is dat met verbeteren van procedures of documenten op te heffen.
Het inspectieteam bepaalt de ernst van de overtreding en handhaaft overeenkomstig. Dat kan door
bijvoorbeeld direct werkzaamheden stil te leggen of een last onder dwangsom op te leggen. Als
handhaving niet nodig is worden aanbevelingen ter verbeteringen gegeven.
Dobbe Transport, Roelofarendsveen. Indicatie overtredingen: Groen
Na kennisgeving eis van Inspectie SZW zijn maatregelen genomen. Daarop is kennisgeving eis
ingetrokken.
De overtredingen die in 2018 zijn geconstateerd en waarop Dobbe is aangeschreven door de DCMR,
zijn gecontroleerd en opgeheven. Tijdens de inspectie in 2019 heeft het inspectieteam geconstateerd
dat Dobbe voldoende aandacht heeft voor orde en netheid. Het niet kunnen aantonen dat de
acculaadplaatsen voldoende veilig zijn en het ontbreken van stellingkaarten wordt door het
inspectieteam opgevat als overtredingen. Handhaving door ISZW.
Draka Interfoam, Hillegom. Indicatie overtredingen: Groen
Geen overtredingen.
Een team van de DCMR heeft onderzocht hoe het bedrijf om gaat met het beheersen en verbeteren
van de veiligheidscultuur. Gebleken is dat het management toegankelijk is en makkelijk aan te
spreken. Wat verbeterd kan worden, is de terugkoppeling vanuit de organisatie. Het inspectieteam is
van mening dat Draka, wat betreft veiligheidscultuur, zich bevindt in de uitvoerende fase.
Akzo Nobel Car Refinishes (ANCR), Sassenheim. Indicatie overtredingen: Geel
Er is gehandhaafd op de overtredingen. Het resultaat is dat de overtredingen zijn opgeheven doordat
het bedrijf maatregelen heeft genomen. De genomen maatregelen zijn geverifieerd door de
handhaver Bg Wabo en Inspectie Szw. Eén overtreding staat nog open voor Bg Wabo.
Bij de Akzo (ANCR) zijn veel tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de Arbo regelgeving.
Ook zijn er mankementen aangetroffen bij het invullen van werkvergunningen, waardoor de indruk
wordt gewekt dat de vastgestelde beheersmaatregelen niet gerelateerd zijn aan de gevaren en
risico’s van het werk. De actiepunten uit het inspectierapport van 2018 zijn niet allemaal opgevolgd.
Onder meer het niet opvolgen van de actiepunten uit 2018 en het onvoldoende implementeren van de
procedure met betrekking tot werkvergunningen is door het inspectieteam opgevat als overtredingen.
Handhaving door DCMR en ISZW.
Heineken, Zoeterwoude. Indicatie overtredingen: Geel
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Er is gehandhaafd op de overtredingen. De hersteltermijn is nog niet afgelopen. Opvolging door
Inspectie SZW.
De ISZW is van mening dat Heineken voldoende invulling geeft aan BHV-opleidingen en -trainingen
om zware ongevallen te voorkomen. Heineken past zijn management of change-procedure (MOC, het
beheersen van wijzigingen) niet juist toe. Ook heeft Heineken de MOC-procedure niet toegepast voor
het gebruik van een nieuw reinigingsmiddel. Dat heeft waarschijnlijk geleid tot het incident dat zich in
september 2019 heeft voorgedaan, waarbij een nieuw reinigingsmiddel heeft gereageerd met het
oude reinigingsmiddel. Het niet goed toepassen van de MOC-procedure heeft geleid tot een
overtreding. Handhaving door ISZW.
Schouten Olie, Alphen aan den Rijn. Indicatie overtredingen: Geel
Er is gehandhaafd op de overtredingen. Het resultaat is dat de overtredingen zijn opgeheven doordat
het bedrijf maatregelen heeft genomen. De genomen maatregelen zijn geverifieerd door de
handhaver Bg Wabo.
Werkvergunningformulieren worden slechts gedeeltelijk ingevuld. Schouten olie kan geen stoffenlijst
overleggen. Het onjuist toepassen van werkvergunningprocedures en het niet kunnen overleggen van
een stoffenlijst heeft geleid tot een overtreding. Handhaving door DCMR.
Katwijk Chemie, Katwijk. Indicatie overtredingen: Geel
Er is gehandhaafd op de overtredingen. De hersteltermijn is afgelopen, nog niet gecontroleerd door
handhaver Bg Wabo.
Katwijk Chemie heeft onvoldoende aangetoond dat de passieve brandbeveiliging voldoet.
Bijvoorbeeld voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), de dakbedekking
en lichtstraten in de opslagloods. Katwijk Chemie doet een voorstel voor gelijkwaardigheid middels
een aanvraag wijzigen omgevingsvergunning. Handhaving door DCMR.
Achtergrond Brzo
Sinds 2000 wordt door de Veiligheidsregio Hollands Midden uitvoering gegeven aan de wettelijke
taak van de Veiligheidsregio voor de uitvoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Het
Brzo betreft het toezicht op bedrijven met een hoog risico dat veroorzaakt wordt door de verwerking
of opslag van gevaarlijke stoffen. Er is landelijk aandacht voor Brzo-bedrijven. Ook wordt periodiek
aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de Staat van Veiligheid majeure risicobedrijven. Het
Algemeen Bestuur is eindverantwoordelijke voor de rampenbestrijding en de openbare veiligheid.
Incidenten bij Brzo-bedrijven krijgen veel aandacht in de media en in de Tweede Kamer, omdat ze
grote gevolgen kunnen hebben voor mens, milieu en economie. Voorbeelden van Brzo-gerelateerde
incidenten hebben plaats gevonden op het industrieterrein Moerdijk, het industrieterrein Chemelot, bij
Odfjell etc.
Brzo binnen de VRHM
De Brzo-taken zijn primair het houden van toezicht door inspecties (audits) bij bedrijven die vallen
onder het Brzo en het beoordelen van Veiligheidsrapporten. Daarbij hoort ook het interregionaal
afstemmen en coördineren van inspecties en het op interregionaal niveau mede ontwikkelen van
beleid, procedures en processen.
Het vastgestelde beleid maakt deel uit van de beleidsplannen en jaarplannen. Daarbij wordt gericht
op de verbinding op inhoud en het gebruik maken van beschikbare informatie en kennis, onder meer
voor de rampenbestrijding en de openbare veiligheid. De verbinding op Brzo is zowel mono- als
multidisciplinair. Monodisciplinair is het verbinden op informatie-uitwisseling bij Brandweer Hollands
Midden tussen Risicobeheersing, Incidentenbestrijding en Operationele Voorbereiding.
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Multidisciplinair is de informatie-uitwisseling met partners van de Veiligheidsregio. Onder andere
multi-planvorming voor het maken van crisisplannen en informatiekaarten. Maar ook de
omgevingsdiensten, de politie, GHOR en gemeenten hebben belang bij de informatie-uitwisseling.

4. Implementatie en communicatie
De informatie in deze notitie en de bijlage wordt ook door de bestuurlijk accounthouders van de
VRHM gecommuniceerd aan de burgemeesters in het kader van de rampenbestrijding en de
openbare veiligheid.
De VRHM zal per brief de colleges van de betreffende gemeenten informeren.
De VRHM zal per brief het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland
informeren.
5. Bijlagen
Resultaten Brzo-inspecties Hollands Midden 2019
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BRZO-INSPECTIES
HOLLANDS-MIDDEN
2019

Heineken Zoeterwoude ongeval met gevaarlijke stoffen 11 september 2019

6-1-2020

Hoe presteren de Brzo-bedrijven?
Voor u ligt een korte rapportage van de bevindingen van
de VRR bij de Brzo-bedrijven in Hollands-Midden in 2019. In
2019 was het te inspecteren thema voor de
veiligheidsregio’s Passieve brandbeveiliging (PBB). Ook liep
er dit jaar een apart team van de DCMR mee bij Draka
Interfoam, om zich een beeld te vormen hoe het bedrijf
invulling heeft gegeven aan Veiligheidscultuur.

Brzo-inspecties Hollands-Midden 2019

Brzo-inspecties Hollands-Midden
2019
HOE PRESTEREN DE BRZO-BEDRIJVEN?

Dobbe Transport (februari)
De overtredingen die in 2018 zijn geconstateerd en waarop Dobbe is aangeschreven door de DCMR, zijn
gecontroleerd en opgeheven.
Tijdens de inspectie in 2019 heeft het inspectieteam geconstateerd dat Dobbe voldoende aandacht heeft
voor orde en netheid.
De goede werking van de PBB in de opslagloods voor aerosolen is voldoende afgedekt omdat de
blusinstallaties gecertificeerd zijn en geïnspecteerd worden. Dobbe dient er (als uitkomst van de inspectie
op PBB) wel voor te zorgen dat alle doorvoeringen in de muur van de loods naar het kantoorgedeelte de
noodzakelijke brandwerendheid hebben.
Het inspectieteam heeft tijdens de terreincontrole geconstateerd dat er een pallet met 25 liter vaatjes met
klasse 8 stoffen op de overslaglocatie was geplaatst. Deze stoffen zijn korte tijd binnen de locatie
aanwezig en worden dezelfde dag weer op transport gezet. Volgens Dobbe kunnen er ook andere
gevaarlijke stoffen binnen de locatie aanwezig zijn. Het inspectieteam heeft aangegeven dat Dobbe deze
stoffen in de kennisgeving Brzo dient op te nemen, als de stoffen vallen onder bijlage I van de Sevesorichtlijn en er meer dan 2% van de vermelde drempelwaarde in de inrichting aanwezig kan zijn.
Dobbe heeft een passend systeem voor het plannen van onderhoudstaken en het uitschrijven van
werkvergunningen, maar het inspectieteam heeft geconstateerd dat de werkvergunningen soms niet
volledig worden ingevuld. Het inspectieteam verlangt van Dobbe dat de procedure werkvergunningen
wordt gereviewd.
De acculaadplaatsen zijn niet overal voorzien van aanrijbeveiligingen. Tevens kon Dobbe niet aantonen
dat tijdens het laden van de batterijen er voldoende ventilatie is in relatie tot het explosierisico. Niet alle
stellingen in de PGS 15 hal zijn voorzien van een stellingkaart.
Het niet kunnen aantonen dat de acculaadplaatsen voldoende veilig zijn en het ontbreken van
stellingkaarten wordt door het inspectieteam opgevat als overtredingen.
Draka (mei)
Draka heeft op diverse plaatsen passieve brandbeveiliging toegepast. Tijdens de inspectie bleek dat het
doorvoeringen betreft van leidingen door muren met een brandwerende functie. Direct naast de
doorvoering die met PBB is uitgerust, is een sticker aangebracht waarop een QR-code zichtbaar is. De QRcode geeft toegang tot een rapport met een foto van de betreffende doorvoering, het toegepaste
materiaal van de afdichting en de van toepassing zijnde certificaten. De aangebrachte PBB is niet
beschadigd.
Op de OOG-rondechecklijsten is niet specifiek aangegeven dat er tijdens controles aandacht besteed zou
moeten worden aan de PBB. Het is wel mogelijk om algemene risico's en gevaren te vermelden op de
checklijst. Er moet dan, zodra er een risico of gevaar is geconstateerd, een "hazard" aangemaakt worden.
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PBB wordt in het preventiebeleid zware ongevallen niet specifiek genoemd maar is daar als "Ageing" in
opgenomen. De toegepaste PBB zijn niet benoemd in de scenario's, maar (installatie-) scenario’s zijn ook
niet van toepassing voor lagedrempelinrichtingen. Het inspectieteam is van mening dat het inspectie- en
onderhoudssysteem betreffende de aanwezige PBB passend is.
Draka heeft een procedure opgesteld waarin duidelijk beschreven is wat de input en output is van de
directiebeoordeling. De directiebeoordeling is passend voor de bedrijfsvoering maar het PBZO-document
en de directiebeoordeling moeten nog beter op elkaar worden afgestemd. Het inspectieteam heeft
geconstateerd dat Draka werkt conform de procedure.
Een team van de DCMR heeft onderzocht hoe het bedrijf om gaat met het beheersen en verbeteren van
de veiligheidscultuur. Gebleken is dat het management toegankelijk is en makkelijk aan te spreken. De
leiding legt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Deze verandering is mede
ingegeven vanuit het programma Towards Zero en leidt tot meer bottom up en niet alleen top down. De
leiding ondersteunt de kwaliteiten van de medewerkers en bevordert daarmee de motivatie van de
medewerkers. Wat verbeterd kan worden, is de terugkoppeling vanuit de organisatie. Het inspectieteam
is van mening dat Draka, wat betreft veiligheidscultuur, zich bevindt in de uitvoerende fase.
Akzo Nobel (augustus)
Bij de Akzo (ANCR) zijn veel tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de arboregelgeving, zoals
het morsen van onbekende stof en het niet direct opruimen ervan, het niet dragen van een helm op een
plaats waar het is voorgeschreven en een ondeugdelijke steiger die tegen de terp was opgebouwd. Ook
liep er personeel rond in een ATEX-zone zonder antistatische kleding. ANCR heeft het werk op - dit deel
van het terrein - stilgelegd. Ook zijn er nogal wat mankementen aangetroffen bij het invullen van
werkvergunningen, waardoor de indruk wordt gewekt dat de vastgestelde beheersmaatregelen niet
gerelateerd zijn aan de gevaren en risico’s van het werk.
De actiepunten uit het inspectierapport van 2018 zijn niet allemaal opgevolgd. Het inspectieteam
constateerde onder meer dat er in de PGS-15 opslag ondeugdelijke pallets gebruikt worden voor de
opslag van 200 l vaten in de stellingen op hoogte. Dat is ook in 2019 geconstateerd. ANCR heeft
aangegeven hiervan werk te maken door deze pallets te vervangen.
Passieve brandbeveiliging is bij ANCR niet Brzo-gerelateerd. Doorvoeringen van leidingen door
brandwerende muren worden in de regel afgedicht door een bedrijf, die de gemaakte afdichting voorziet
van een sticker. Op deze sticker zijn de datum (van reparatie) en de initialen van de reparateur vermeld.
De afwerking van de afdichting ziet er verzorgd uit. De afdichting is echter niet voorzien van een
certificaat of andere documentatie, waarmee ANCR kan aantonen dat die specifieke afdichting op de
juiste manier en met de juiste materialen is afgewerkt. Het bedrijf dat de afdichting heeft gerealiseerd
geeft echter op zijn website tekst en uitleg over de werkwijze die wordt gehanteerd en dat deze
werkwijze is gecertificeerd. Het certificaat is op de website te raadplegen.
De HSE-afdeling is degene die het bedrijf de opdracht geeft om de afdichtingen te maken. Het komt
echter voor dat de afdeling Engineering een gat maakt in een wand en dat niet onmiddellijk communiceert
met HSE. Dat betekent dat een gat lange tijd niet wordt opgemerkt waardoor de brandwerendheid van
de wand niet gegarandeerd is.
Onder meer het niet opvolgen van de actiepunten uit 2018 en het onvoldoende implementeren van de
procedure met betrekking tot werkvergunningen is door het inspectieteam opgevat als overtredingen.
Heineken (oktober)
De i-SZW heeft de opleidingen van de BHV-organisatie onderzocht, en dan vooral de opleidingen
gerelateerd aan de door Heineken genoemde bedrijfsbrandweertaken. Deze taken zijn uitbesteed aan
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een extern bedrijf. Dit bedrijf levert een brandweervoertuig en twee medewerkers, die dienst doen als
first responders. Deze personen voldoen aan de vereisten die Heineken stelt en ze worden regelmatig
bijgeschoold en dat gebeurt ook volgens planning. Hierdoor zijn geen “overdues”. De i-SZW is van
mening dat Heineken hiermee voldoende invulling geeft aan BHV-opleidingen en -trainingen om zware
ongevallen te voorkomen.
Heineken maakt gebruik van passieve brandbeveiliging. Via het Integraal plan brandveiligheid is
beleidsmatig vastgelegd of en hoe PBB wordt toegepast. De toegepaste PBB is passend bij de
brandscenario’s en wordt periodiek geïnspecteerd en onderhouden door een extern bedrijf. Hetzelfde
bedrijf voert echter ook de herstelwerkzaamheden uit. De tijdens (onderhouds)inspecties gevonden
afwijkingen worden op juiste wijze hersteld. De PBB toont geen tekenen van schade die de prestaties
zodanig nadelig kunnen beïnvloeden dat PBB hersteld zou moet worden.
Veiligheidssignalering kan bij Heineken verbeterd worden. Signalen hiervoor zijn de volgende
waarnemingen van het inspectieteam: Een onjuiste/onvolledige signalering voor een CO2- en een NH3ruimte, het niet afgetekend zijn van een stellingkaart, het niet op de juiste manier markeren van een gat in
een vloer en het niet aanwezig zijn van juiste signalering bij een Ex-ruimte (oplaadstation accu’s).
Heineken past zijn MOC-procedure (toelichting: management of change, het beheersen van wijzigingen)
niet juist toe. Medewerkers worden niet voldoende opgeleid om de MOC-procedure goed te doorlopen.
Ook heeft Heineken de MOC-procedure niet toegepast voor het gebruik van een nieuw reinigingsmiddel.
Dat heeft waarschijnlijk geleid tot het incident dat zich in september 2019 heeft voorgedaan, waarbij een
nieuw reinigingsmiddel heeft gereageerd met het oude reinigingsmiddel.
Het niet goed toepassen van de MOC-procedure heeft geleid tot een overtreding.
Katwijk Chemie BV (oktober/november 2018)
De overtredingen van de Brzo-inspecties van 2017 en 2018 zijn ongedaan gemaakt.
Katwijk Chemie maakt gebruik van passieve brandbeveiliging. De borging ervan is middels het
containerbegrip "veroudering" terug te vinden in het Pbzo-document. De toegepaste PBB is passend bij de
brandscenario’s van de installatie. Zodra de Technische Dienst een gat maakt in een brandmuur, dan is
deze dienst verantwoordelijk voor het op de juiste manier dichtmaken van een doorvoering. De dienst
moet zo snel mogelijk een bedrijf inschakelen om het gat te herstellen.
Niet alle PBB wordt echter periodiek geïnspecteerd, onderhouden of hersteld. Het inspectieteam heeft
geconstateerd dat Katwijk Chemie heeft verzuimd de buitenmuur, waar de pijpenbrug door heen gaat, te
(laten) herstellen, want via diverse gaten waar de leidingen doorheen gaan is de buitenlucht zichtbaar.
Verder is er een doorvoer van een leiding vanaf de productiehal naar een andere ruimte (dat is een
ander brandcompartiment) niet voorzien van PBB. Hierdoor wordt het risico van het overslaan van een
brand naar andere brandcompartimenten vergroot. Katwijk Chemie heeft tijdens de inspectieperiode de
PBB alsnog hersteld.
Katwijk Chemie heeft voorzien in een vaste verzamelplaats voor calamiteiten. Indien deze verzamelplaats
vanwege de calamiteit ongunstig is gelegen, is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk wordt
uitgeweken naar de alternatieve verzamelplaats. Dat is echter niet als zodanig vastgelegd in het
noodplan.
Katwijk Chemie heeft onvoldoende aangetoond dat de dakbedekking van de opslagloods en de
polycarbonaatplaten van de lichtstraat in de loods niet brandgevaarlijk zijn uitgevoerd. Ook kan Katwijk
Chemie niet aantonen dat de scheidingsmuren met de buurbedrijven een WBDBO van ten minste 60
minuten bezitten. Tevens zijn de overheaddeuren aan de voorkant van loods Snijderstraat 4 niet
brandwerend uitgevoerd: een deur bevindt zich op een afstand van circa 6 meter tot de loods van een
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buurbedrijf en tevens is de afstand van de deuren tot de openbare weg minder dan 10 meter. In de
Wabovergunning is voorgeschreven dat de scheidingsmuren en de overheaddeuren van deze loods
moeten voldoen aan de PGS15. Vanwege bovenvermelde afstanden moet deze deuren een
brandwerendheid van ten minste 30 minuten bezitten. Tevens moeten deze deuren zelfsluitend zijn
uitgevoerd. Katwijk Chemie heeft voorgesteld om als gelijkwaardige maatregel de opslag van gevaarlijke
stoffen in de opslagloods niet binnen 10 meter van de deuren te laten plaatsvinden. Hiervoor moet een
aanvraag voor het wijzigen van de omgevingsvergunning ter beoordeling worden ingediend.
Schouten Olie (november)
Schouten Olie gaat er van uit dat werknemers van derden, die regelmatig bij Schouten Olie
werkzaamheden verrichten, op een gegeven moment wel weten welke veiligheidsmiddelen ze moeten
hanteren. Men vertrouwt dus sterk op ervaring. Werkvergunningformulieren worden slechts gedeeltelijk
ingevuld: op het formulier worden naam, datum en handtekening genoteerd, maar het soort werk (koud,
warm etc), de benodigde PBM's etc worden niet ingevuld. Schouten Olie kent dus geen procedures en
instructies voor het gebruik van werkvergunningen betreffende de veilige werking, onderhoud van de
installaties, de processen, de apparatuur en de tijdelijke onderbrekingen.
Het schuimvormend middel dat gebruikt wordt voor het blussen van een tankbrand is Orchidex Bluefoam
3x3. Volgens de specs op internet is dit SVM vrij van fluorhoudende verbindingen. Tevens is het SVM
biologisch afbreekbaar, dus het is zinvol om de kwaliteit op reguliere basis te controleren. De laatste
keuringen hebben echter in 2012 en in 2013 plaatsgevonden, daarna niet meer. Hierdoor kan Schouten
niet voldoende aantonen dat het SVM nog steeds voldoet aan de specificaties.
Schouten olie kan geen stoffenlijst overleggen. Hierdoor kan Schouten olie de hulpdiensten niet van de
juiste informatie voorzien voor een efficiënte bestrijding van incidenten.
Tijdens de rondgang heeft het inspectieteam geconstateerd dat bij de doorvoeringen van grote leidingen
in de muur tussen het magazijn en de garage en in de muur tussen de garage en het kantoor PBB is
toegepast. Bij de doorvoeringen van kleinere leidingen ontbreekt echter PBB. Dat betekent dat de
brandwerendheid van deze muren niet is gegarandeerd.
Het onjuist toepassen van werkvergunningprocedures en het niet kunnen overleggen van een stoffenlijst
heeft geleid tot een overtreding.
Inspecties 2020
De inhoud van de inspecties zal worden voorbereid door het inspectieteam, op basis van het
meerjareninspectieplan dat voor elke Brzo-locatie bestaat. De VRR zal vooraf met VRHM afstemmen over
onderwerpen die specifieke aandacht hebben. Een landelijk inspectiethema is voor de veiligheidsregio’s
niet vastgesteld. Voor de VR-inspecteur blijven de voorbereiding op noodsituaties en de beschikbaarheid
en het in goede staat zijn van repressieve voorzieningen speerpunten tijdens de inspecties.
Wel is het van belang om te weten dat in 2020 de nieuwe Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR 2.0)
zal worden ingericht. De nieuwe GIR is nodig omdat de huidige in de basis is ingericht om alleen
inspectierapporten te genereren. Er wordt nu echter veel meer van het systeem gevraagd, bijvoorbeeld
monitoringgegevens. Verder draait het systeem op een verouderd platform, waardoor het binnenkort niet
meer mogelijk zal zijn om de GIR draaiende te houden. De Landelijke benadering risicobedrijven (LBR)
wordt ontwikkeld om de huidige NIM (Nieuwe InspectieMethodiek) in 2021 te vervangen.

Tony Heer
29 januari ’20
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1. Samenvatting voorstel
Deze informatienotitie geeft een beeld van de belangrijkste verrichtingen en resultaten van
Structureel Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM) in 2019 en de komende
veranderingen vanaf 2021.
De resultaten van 2019 worden (door het DB) gezien als hoopgevend. De aandacht mag echter niet
verslappen – zoals beschreven in de rapportage. We zien in de cijfers van 2020 dat er sprake is van
een afname en dat de dip van 2019 zich niet verder heeft doorgezet.

2. Algemeen
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Resultaten STOOM 2019
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3. Toelichting
Na een landelijke start van het project STOOM in 2012, is er regionaal in Hollands Midden in 2014
van start gegaan met het project. De doelstelling die bij aanvang van het project is vastgesteld is het
aantal loze automatische brandmeldingen met 50% reduceren. Sinds 2016 is het regionale project
STOOM afgerond, en zijn de werkzaamheden ingevlochten in het reguliere werk.
Het is in 2018 al gelukt om het aantal alarmeringen met 50% te reduceren. Ook in 2019 is dit
behaald. Echter is het nog niet gelukt om het aantal meldingen met hetzelfde percentage te laten
dalen.
Resultaten 2019
Het meest opvallende uit de rapportage is dat het totaal aantal meldingen in 2019 iets gestegen is ten
opzichte van 2018 (1784 tegenover 1774). Echter is het aantal alarmeringen wel gedaald (1400
tegenover 1416).
Een ander opvallend gegeven is het lage aantal loze PAC 1 meldingen dat in 2019 heeft
plaatsgevonden: 37 meldingen, waarbij er 30 keer gealarmeerd is. In 2018 waren er nog 59 loze PAC
meldingen en 58 alarmeringen. Dit geeft bijna een reductie van 50% weer in het aantal alarmeringen.
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In grote lijnen kan echter nog steeds geconcludeerd worden dat het aantal loze meldingen en
alarmeringen in de periode 2012 – 2019 een dalende lijn laat zien. In 2019 is, ten opzichte van 2012,
een afname van 40,1% in het aantal meldingen en 53,0% in het aantal alarmeringen gerealiseerd.
In 2019 waren bakken en braden (23%), het met kwade opzet activeren van BMI (11%), en
werkzaamheden BMI (11%) de grootste oorzaken van de loze brandmeldingen. In 20% van de
gevallen is de oorzaak van de loze brandmelding onbekend. Daarnaast waren er 59 brandmeldingen
die een oorzaak hadden die als ‘echt’ te classificeren is – dit komt neer op 3,3% van het totaal.
Er is afgelopen jaar geen STOOM-award uitgereikt aan de hoogste daler. Hier is voor gekozen omdat
er uit voorgaande jaren blijkt dat het uitreiken van een award geen blijvende prikkel is voor het
betreffende object. In plaats hiervan zijn de PAC’s in de regio bedankt voor hun inzet van het
afgelopen jaar.
Veranderingen 2021
Op 1 januari 2021 loopt de concessie af tussen de VRHM en de firma Robert Bosch. Dat is tevens
het moment dat binnen Hollands Midden de markt van OMS-aanbieders wordt vrij gegeven. Dit zorgt
ervoor dat er naast aansluitingen bij Robert Bosch B.V. ook andere aanbieders in de regio kunnen
komen. Vanuit de VRHM wordt vanaf de zomer 2020 naar elk OMS object een brief gestuurd met de
komende veranderingen.
Dit is ook het natuurlijke moment dat conform de huidige wet- en regelgeving alle ‘vrijwillige’ OMS
aansluitingen een andere brief gaan krijgen dat de directe doormelding naar de meldkamer zal
komen te vervallen. Alle sprinkleraansluitingen moeten vanaf 1 januari 2021 gaan doormelden naar
een PAC.
Elke OMS aansluiting (bouwwerk) zal beoordeeld worden of deze daadwerkelijk kan worden
afgesloten en of hier bijzondere risico’s aan vastzitten. De gebouweigenaren zullen hierover
individueel worden voorgelicht alvorens er een afsluiting in gang gezet gaat worden.
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Inleiding STOOM
In 2014 zijn we in Hollands Midden gestart met het Structureel Terugdringen van Ongewenste en
Onechte Brandmeldingen, in navolging van de landelijke aanpak. De doelstelling die bij aanvang van
STOOM is vastgesteld, is het aantal loze automatische brandmeldingen met 50% te reduceren. Ook
wordt er ingezet op het reduceren van het aantal alarmeringen (daadwerkelijke uitrukken), waarbij ook
een reductie van 50% wordt beoogd.
In 2019 is, net als in 2018, een reductie van 50% van het aantal alarmeringen behaald ten opzichte
van 2012. Het doel om ook het aantal meldingen met 50% te laten afnemen is dit jaar nog niet
gehaald.
In deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in het verloop en de resultaten van STOOM
binnen Hollands Midden in 2019 en wordt een korte vooruitblik gegeven naar 2020.
Jaarcijfers
De jaarcijfers van automatische brandmeldingen in 2012 zijn het vertrekpunt geweest van STOOM in
Hollands Midden. Om inzicht te krijgen in de voortgang van STOOM zijn het aantal gegenereerde
meldingen van 2012 afgezet tegen de meldingen van 2019. Voor een goed en compleet overzicht zijn
het aantal meldingen van 2012 t/m 2019 weergegeven. Het betreft dus alle automatische
brandmeldingen (incl. de echte meldingen).
Sinds februari 2016 wordt er onderscheid gemaakt tussen meldingen en alarmeringen. Voorheen
waren deze aantallen gelijk aan elkaar, omdat elke melding automatisch een alarmering betekende.
Het invoeren van verificatie door de meldkamer heeft hier verandering in gebracht.
Deze gegevens zijn in de figuren 1 en 2 schematisch weergegeven.
Totaal aantal automatische
brandmeldingen
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Meldingen

Alarmeringen

2980
2827
2460
2262
2299
2103
1774
1784

2980
2827
2460
2262
2017
1695
1416
1400

Procentuele afname meldingen /
alarmeringen
Afname percentage
Afname percentage
meldingen
alarmeringen
0,00%
0.00 %
-5,13%
-5,13 %
-17,45%
-17,45 %
-24.09%
-24,09 %
-22,85%
-32,32 %
-29,43%
-43,12 %
-40,47%
-52,48%

-40,13%

-53,02

Figuur 1: Overzicht totaal aantal automatische meldingen

Jaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Via openbaar Meldsysteem
(OMS)
Meldingen
Alarmeringen
2856
2856
2562
2562
2301
2301
2132
2132
2178
1896
2039
1631
1715
1358
1747
1370

Via Particuliere Alarmcentrale
(PAC)
Meldingen
Alarmeringen
124
124
160
160
159
159
130
130
121
121
64
64
59
58
37
30

Figuur 2: Overzicht uitsplitsing automatische meldingen en alarmeringen via OMS en PAC
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Analyse jaarcijfers
Bij de analyse van de jaarcijfers is er onderscheid gemaakt tussen de meldingen, alarmeringen en het
aantal echte brandmeldingen.
Analyse meldingen
Er is in 2019 een stijging zichtbaar in het aantal meldingen. In 2018 waren er in totaal 1774
meldingen, in 2019 is dit aantal gestegen tot 1784. Een reden hiervoor kan zijn dat de
werkzaamheden omtrent STOOM niet als prioriteit worden gezien; er wordt door veel mensen een
dusdanige werkdruk ervaren dat er minder tijd gestoken wordt in STOOM.
Bij de vergelijking vanaf het startpunt (2012) waarbij er 2980 meldingen (OMS en PAC)
binnenkwamen, en het jaar 2019 waarbij er 1784 meldingen waren is er een afname gerealiseerd van
40,2%.
Analyse alarmeringen
Dankzij de verificatie door de meldkamer zijn er in 2019 384 (377 OMS en 7 PAC) meldingen
afgevangen. Hierdoor komt het totaal aantal alarmeringen op 1400. In vergelijking met voorgaand jaar,
2018, is er hier ook een lichte daling zichtbaar (16 alarmeringen minder). Een reden hiervoor kan zijn
dat er in 2019 minder alarmeringen vanuit de PAC zijn binnengekomen, bijna 50% (!) minder.
Het totaal resultaat van het terugdringen van het aantal alarmeringen in de periode 2012-2019 is een
daling van 53%.
Analyse echte brandmeldingen
Sinds 2016 worden de echte automatische brandmeldingen (melding waarbij er sprake is van brand)
geregistreerd. In 2019 zijn totaal slechts 59 OMS meldingen als echte brandmelding geclassificeerd.
Dit betekent dat 3,3% van alle meldingen een echte brandmelding betrof, een zeer laag percentage.
De verwachting was dat het aantal echte meldingen ten opzichte van de loze meldingen zou moeten
stijgen. Dit jaar is dat, in vergelijking met 2018 wel het geval (0.3%), echter zijn er in 2019 ook meer
meldingen geweest ten opzichte van 2018. Verhoudingsgewijs is het aantal echte meldingen dan ook
stabiel.

Totaal aantal
Percentage t.o.v. totaal
aantal meldingen

Aantal echte
meldingen
2016 (OMS)
119

Aantal echte
meldingen
2017 (OMS)
93

Aantal echte
meldingen
2018 (OMS)
51

Aantal echte
meldingen
2019 (OMS)
59

5,2%

4,4%

3,0%

3,3%

Figuur 3: overzicht echte automatische meldingen

Voor een meer gespecificeerd inzicht in de automatische meldingen is er voor de vier OMS
categorieën die doormelden (verplicht, vrijwillig, voorkeur en andere regio) het aantal meldingen
uitgesplitst. Ook is per binnengekomen OMS melding een nadere uitsplitsing / oorzaak weergegeven,
voor zover deze bij de meldkamer of bevelvoerder bekend was. Een grafische samenvatting van dit
overzicht is hieronder weergegeven in de figuren 4 en 5.
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Figuur 4: OMS meldingen verdeeld op basis van de soort doormelding

Figuur 5: OMS meldingen verdeeld op basis van de oorzaken

Verificatie
In februari 2016 is er begonnen met het invoeren van verificatie door de Meldkamer Brandweer (het
gele spoor). Zoals hierboven genoemd heeft dit ervoor gezorgd dat er in 2019 bij 377 OMS-meldingen
niet gealarmeerd is. Dit is een percentage van 21,6% van het totaal aantal brandmeldingen via OMS
in 2019. In vergelijking met vorig jaar (2018) is hier een lichte stijging in te zien van 1% (positief
resultaat). Zie figuur 6 voor een vergelijking van de afgelopen vier jaar.
Vanaf de invoering van verificatie door de meldkamer is er, in overleg met de Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK) en regio Haaglanden, besloten dat er bij objecten met een bepaalde
gebruiksfunctie niet geverifieerd zal worden. Deze gebruiksfuncties zijn gezondheidszorgfuncties,
woonfuncties t.b.v. groepszorgwoningen en celfuncties.
Voor twee bouwwerken met een gezondheidszorgfunctie is een uitzondering gemaakt om toch het
gele spoor daarvoor toe te passen, in afwachting van invoering van het blauwe spoor.
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Op 31 december 2019 waren er 325 objecten van totaal 674 aansluitingen waar als uitgangspunt
verificatie door de GMK wordt uitgevoerd. Bij een aantal objecten is geen verificatie ingevoerd omdat
het daar niet effectief is (geen mensen aanwezig zoals in parkeergarages). Bij de overige
aansluitingen wordt geen verificatie uitgevoerd vanwege de functie van het object.
Als gevolg van de selectie op gebruiksfunctie is er in 2019 bij 580 meldingen verificatie door de
meldkamer opgestart. Dit is een percentage van 33,2% ten opzichte van het totaal aantal meldingen
via OMS in 2019. Wanneer het aantal geslaagde verificaties (377) wordt afgezet tegen het aantal
opgestarte verificaties, resulteert dit in een slagingspercentage van 65%. Een schematisch overzicht
van deze gegevens is te vinden in figuur 6.

Totaal

Aantal
meldingen 2016
(OMS)
2178

Aantal
meldingen 2017
(OMS)
2039

Aantal
meldingen
2018 (OMS)
1715

Aantal
meldingen
2019 (OMS)
1747

619

740

631

580

28,4%
282

36,3%
408

36,8%
357

33,2%
377

12,9%
45,6%

20,0%
55,4%

20,8%
56,8%

21,6%
65%

Waarbij verificatie
opgestart
t.o.v. totaal
Waarbij verificatie
geslaagd
t.o.v. totaal
t.o.v. opgestart

Figuur 6: absolute en procentuele aantallen verificatie door de meldkamer

Door verificatie op de meldkamer zijn er dus 377 geslaagde OMS verificaties geweest. Dat betekent
377 minder alarmeringen. Van deze 377 afgevangen meldingen zijn er 238 meldingen waarvoor
anders een vrijwillige kazerne zou zijn gealarmeerd. Dit levert een besparing op van ca. € 71.400,--.1
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële besparing van afgelopen drie jaar.

Aantal afgevangen meldingen
Aantal meldingen voor
vrijwillige kazerne
Financiële besparing

2017
407
252

2018
357
228

2019
377
238

€75.600

€68.400

€71.400

Figuur 7: Overzicht financiële besparing

OMS aansluitingen
In de schematische weergave van figuur 8 is het overzicht te zien van het aantal OMS aansluitingen
van de afgelopen jaren. De balans op 1 januari 2019 laat zien dat het aantal aansluitingen het
afgelopen jaar met 24 verminderd is. Deze vermindering is het gevolg van afsluitingen, maar er waren
ook een aantal nieuwe aansluitingen.
Het aantal afsluitingen heeft verschillende oorzaken. Een aantal van deze oorzaken zijn terug te
leiden naar de gebruiker zelf. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leegstand/sloop van bepaalde objecten,
maar ook om gewijzigde gebruiksfuncties als gevolg waarvan een directe doormelding niet langer
verplicht is.

1

Gerekend op basis van personeelskosten per uitruk a € 300,-
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De afname van het aantal OMS aansluitingen heeft niet tot gevolg dat het aantal PAC meldingen
stijgt. Daar was angst voor, maar binnen Hollands Midden is dat dus niet het geval.

District 1
District 2
District 3
District 4
Totaal aantal
aansluitingen

01-012013

01-012014

01-012015

01-012016

01-012017

01-012018

01-012019

01-012020

300
170
212
345
1027

300
136
191
289
916

233
134
164
269
800

238
127
166
261
797

217
121
153
232
723

208
113
142
221
684

202
114
145
213
674

200
109
136
205
650

%
afname
‘13-‘20
33,3%
35,8%
35,8%
40,6%
36,7%

Figuur 8: het aantal actieve OMS aansluitingen (vanaf 1-9-2018 werken we niet meer met districten voor
aansluitingen)

Per 1 januari 2020 zijn er in het totaal 650 binnen de VRHM aansluitingen waarvan:
-

541 objecten met een verplichte aansluiting
41 objecten met een voorkeuraansluiting
68 objecten met een vrijwillige aansluiting

Aanpak OMS-meldingen
In 2019 is gewerkt met de Pieklijst (lijst met veelplegers, met meer dan vijf a zes meldingen per jaar)
en is het maandoverzicht verder ingeburgerd. Daarin worden de meldingen niet alleen per district,
maar ook per plaats weergegeven. In bijlage 1 is de pieklijst van 2019 compleet opgenomen.
Zoals eerder genoemd, is het afsluiten van overlast veroorzakende vrijwillige objecten en het verifiëren
door de meldkamer in 2019 gebruikt om loze OMS meldingen aan te pakken. Verificatie door de
meldkamer is onderdeel van een landelijk uitgestippeld kleurenspoor, dat bestaat uit het rode, gele,
blauwe en groene spoor.
Hierin betreft het rode spoor beoordeling door de basiseenheid (een TS sturen) en het gele spoor
verificatie door de meldkamer. In 2019 is verder gegaan met het invoeren van het blauwe spoor
(verificatie op locatie). Hiervoor is een aanvraagformulier voor de aanvrager en een memo voor de
adviseur opgesteld hoe te “beoordelen”. Het groene spoor (technische verificatie) is ook verder
uitgerold. Bijlage 2 laat het kleurensporenbeleid van STOOM meer gedetailleerd zien.
Ondanks dat er dankzij het gele spoor in 2019 377 OMS-meldingen zijn afgevangen (waarbij er dus
niet gealarmeerd is), zijn deze meldingen wel als loze brandmelding geregistreerd. Deze meldingen
zijn we daarom blijven monitoren.
Sinds augustus 2017 wordt na een vierde loze melding in het afgelopen jaar uit hetzelfde bouwwerk,
een traject opgestart om de gebruiker actief te benaderen over de loze meldingen. Deze werkwijze is
in 2019 ook verder doorgezet.
Particuliere AlarmCentrales (PAC) meldingen en -aanpak
In navolging van het landelijk beleid is er in 2019 wederom aandacht besteed aan het tegengaan van
nodeloze PAC-meldingen. Het uitgangspunt hierbij is het gebruik van het VEBON-protocol, waarvan in
september 2016 een nieuwe versie is gepubliceerd. Op basis van dit protocol is er een regionaal
uitvraag- en nazorgprotocol geïntroduceerd. Ook in 2019 is er actief ingezet om de PAC’s te
benaderen en te wijzen op het hanteren van het VEBON-protocol en dus het toepassen van
verificatie. Door het uitvraagprotocol zijn er zeven PAC-meldingen afgevangen van totaal 37
meldingen.
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STOOM Awards
Begin 2019 zijn er wederom twee STOOM Awards uitgereikt. De PI in Alphen heeft de
aanmoedigingsprijs mogen ontvangen vanwege de hoeveelheid meldingen die in 2018 door hen zijn
gegenereerd. Ondanks deze aanmoedigingsprijs heeft het object in 2019 wederom veel meldingen
gegenereerd (54 totaal, waarvan er 15 zijn afgevangen).
Swetterhage heeft de echte STOOM Award ontvangen vanwege de zichtbare afname van het aantal
meldingen. Ondanks dat zij deze prijs hebben mogen ontvangen, heeft het object in 2019 wederom
veel meldingen gegenereerd (40 stuks totaal, waarvan er twee zijn afgevangen).
Voor beide objecten geldt dat zij een ‘prijs’ hebben ontvangen, ter stimulering, maar dat dit een jaar
later geen blijvend effect oplevert.
Zie ook bijlage 1 voor een overzicht van het aantal meldingen van de afgelopen vijf jaar.
Vooruitblik 2020
-

We blijven doorgaan met het monitoren van het aantal meldingen en alarmeringen in 2020.
Waarbij een ‘up-to-date-pieklijst’ de grootste veroorzakers op dat moment weergeeft. Hierdoor
kan snel gereageerd worden bij een object die ineens veel meldingen genereerd.

-

Naast het monitoren van de objecten, worden in 2020 ook de objecten aangepakt die (te) veel
onechte / loze meldingen genereren.

-

De markt van OMS-aanbieders wordt vrij toegankelijk vanaf 1 januari 2021, dit zorgt ervoor
dat er naast aansluitingen bij Bosch B.V. ook andere aanbieders in de regio kunnen komen.
Vanuit VRHM wordt er, voor de zomer, naar elk object een brief gestuurd met de komende
veranderingen.
o

o

Conform de huidige wet- en regelgeving zullen de ‘vrijwillige’ OMS aansluitingen een
andere brief gaan krijgen dat de directe doormelding naar de meldkamer zal komen te
vervallen. Op basis van snelle analyse zouden er (voorlopig) maximaal 215 verwijderd
kunnen worden. Dat is 32% op het huidige aantal aansluitingen. Dit aantal is hoger
dan eerder in de rapportage is aangegeven, omdat we dan ook gelijk de
sprinkleraansluitingen gaan omzetten naar vrijwillige aansluitingen, omdat een
sprinkler bij wet niet hoeft door te melden naar de GMK, maar moet doormelden naar
een PAC.
Elk bouwwerk zal beoordeeld worden of deze daadwerkelijk kan worden afgesloten
en of hier bijzondere risico’s aan vastzitten. De gebouweigenaren zullen hierover
individueel worden voorgelicht alvorens er een afsluiting in gang gezet gaat worden.
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Bijlage 1: Pieklijst totaal 2019
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Bijlage 2: Infographic kleurenbeleid STOOM
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