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

18 februari 2021
10:00 -10:30 uur
digitaal via Ms Teams

De vergadering vangt aan met de ondertekening van het convenant Bluswatervoorzieningen
(het convenant tussen alle individuele gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden,
de drinkwaterbedrijven en de Veiligheidsregio Hollands Midden, zoals eerder vastgesteld in
het AB van 29 november 2018) in aanwezigheid van de heer B. (Bas) Bouwman, Oasen
Drinkwater en de heer M. (Martin) Matthijsse, Dunea Duin en Water

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Ingekomen en verzonden stukken
4.
Mededelingen (mondeling)
Besluitvormend
5.
Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022
Informatief
6.
Jaarplan VRHM 2021 ‘Veiligheid in samenhang’
Rondvraag
Sluiting
__________________
Aansluitend is een besloten themabijeenkomst voor het Algemeen Bestuur. Hiervoor
ontvangen de bestuursleden separaat het programma en een uitnodiging met link Ms
Teams. De eindtijd van de themabijeenkomst is 12:00 uur.

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

3.

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

:
:
:
:

Gemeenteraad Hillegom
5 november 2020
Motie taakstelling verbonden partijen
Bij de behandeling van de programmabegroting in de gemeenteraadsvergadering
van 5 november 2020 in Hillegom is vastgesteld dat er voor de jaren 2022-2024
sprake is van een oplopend tekort op de meerjarenbegroting. De uitgaven aan de
verbonden partijen in 2021 zijn begroot op ruim € 28 miljoen en beslaan daarmee
ruim 50% van de totale lasten van gemeente Hillegom voor 2021.
Het spreekt voor zich dat wij streven naar een sluitende begroting voor de jaren
2022-2024. Daarom heeft de gemeenteraad in een motie, die bij deze brief als
bijlage is toegevoegd, uitgesproken dat wij van de verbonden partijen verwachten
dat zij een inspanning tot bezuinigingen leveren.
Wij verzoeken u voor 1 maart 2021 aan te geven of en zo ja in welke mate uw
organisatie mogelijkheden ziet via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de
financiële uitdagingen van de gemeente Hillegom, zodat wij tijdig de informatie
kunnen betrekken bij de Kadenota 2022. Uw informatie draagt bij om tot goede
integrale beleidsinhoudelijke en financiële afwegingen te komen.
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Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Tot slot: de Hillegomse vertegenwoordigers in de Dagelijkse Besturen en
Algemene Besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen zullen de
komende tijd voor dit onderwerpen ook aandacht vragen. Wij verzoeken u deze
brief met uw reactie ook voor te leggen aan de leden van het Algemeen Bestuur.
In een brief (8 december 2020, cc colleges B&W) heeft het Dagelijks Bestuur
VRHM al op de algemene oproep FKGR tot bijdrage GR-en aan reductie tekorten
gemeenten gereageerd. Voorstel is deze nogmaals specifiek als antwoord op
bovenstaande te versturen.

Accountant Bakertilly
20 januari 2021
Management Letter VRHM boekjaar 2020
Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020 van GR Veiligheidsregio
Hollands Midden heeft Baker Tilly de administratieve organisatie en de daarin
opgenomen maatregelen van interne beheersing beoordeeld. Zij geven in de
managementletter aan op welke wijze verbeteringen van de administratieve
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Voorstel

:

Bijlage

:

organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing kunnen
worden gerealiseerd.
Er zijn drie bevindingen in de Management Letter 2020 door Baker Tilly
beschreven waar uit de lijnorganisatie op is becommentarieerd.
Management Letter VRHM boekjaar 2020

Uitgaande stukken
Brief aan

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

Bijlage

:

Het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden (Financiële
Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen)
8 december 2020
Reactie op brief van 16 november 2020
Reactie DB VRHM op de brief over financiële kaderstellingen emeenschappelijke
regelingen (FKGR) Hollands-Midden voor begrotingen 2022. Daarin wordt een
algemene oproep gedaan om te bezien hoe de gemeenschappelijke regelingen
een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten bij gemeenten te
reduceren.
Uitgaande brief

2
Agendapunt 3. AB VRHM 18 februari 2021

?eitle

Management letter
Veiligheidsregio Hollands Midden
Boekjaar 2020

G akertitly
GR Veiligheidsregio Hollands Midden
Postbus 1123
2302 BC Leiden

ONDERWERP:
Management letter 2020

DATUM:
15 januari 2021

Geacht bestuur,
Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020 van GR Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: VRHM) hebben wij de
administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing beoordeeld, teneinde onze
controlewerkzaamheden in overeenstemming met Nederlands recht waaronder de controlestandaarden te kunnen bepalen.
De opzet en het bestaan van de interne beheersingsmaatregelen van de belangrijkste processen, inclusief de geautomatiseerde
gegevensverwerking, in uw organisatie zijn beoordeeld, zodat we een terugkoppeling kunnen geven over de betrouwbaarheid van de interne
informatievoorziening en de jaarrekening.
Onze bevindingen zijn gebaseerd op de normale werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole. Deze brief bevat daardoor niet
alle onvolkomenheden in uw organisatie, die bij een eventueel uitgebreid en hierop specifiek gericht onderzoek naar voren zouden kunnen
komen. Zoals u zult begrijpen, is de managementletter van nature kritisch. Wij rapporteren over de eventuele leemtes of mogelijkheden ter
verbetering van de financiële processen, de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing.
Wij geven in deze managementletter aan op welke wijze verbeteringen van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen
maatregelen van interne beheersing kunnen worden gerealiseerd. De aanbevelingen en oplossingsrichtingen zoals beschreven in deze
managementletter bieden u handvatten voor deze uitwerking. Deze managementletter is door ons opgesteld voor uw informatie en mag niet
zonder onze uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking worden gesteld.
danken u en uw medewerkers voor de samenwerking en zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichting.
end,
Netherlands) N.V.
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G Bakerilly

Inhoudsopgave
CONTACT

1.

G.J. (Fred) van Luyk AA
Director Audit
f.vanluyk@bakertilly.nl

L.A.H.C. (Linda) Holterman RA
Senior Manager Audit
I .holterman@bakertilly.ni

KANTOORGEGEVENS
Papendorpseweg 99
3528 BJ Utrecht
Postbus 85007
3508 AA Utrecht
+ 31 (0)30 258 70 00
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1. Inleiding
Deze managementletter bevat onze bevindingen die
zijn gebaseerd op onze werkzaamheden in het
kader van de jaarrekeningcontrole voor het jaar
eindigend op 31 december 2020. Deze
werkzaamheden zijn dan ook niet gericht op het
geven van een oordeel over de interne beheersing
van uw organisatie als geheel.
Voorgaand jaren hebben wij tijdens onze
besprekingen met u diverse aanbevelingen
benoemd ter verdere optimalisering van de
bestaande administratieve organisatie en interne
beheersing. In deze management letter geven wij u
een schriftelijke update van onze bevindingen.
Tijdens de interim-controle is aandacht besteed aan
de volgende bedrijfsprocessen:
Personeel
Betalingen
Inkopen
Automatisering
Van deze processen is de opzet beoordeeld en het
bestaan vastgesteld en waar mogelijk en efficiënt is
de werking van de interne beheersingsmaatregelen
getest.
Samenvatting:
Wij zijn van mening dat de AO/I8 bij de VRHM goed
op orde is. Wij hebben tijdens onze interim controle
de inrichting van AO/I8 en de IT getoetst. Onze
bevindingen zijn opgenomen in dit verslag.

G akertitly
Inleiding
Het kalenderjaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bewogen jaar waarin de COVID-19 pandemie de dagelijkse gang
van zaken domineert. Het feit dat we een crisis van deze omvang in de recente historie nog niet eerder hebben meegemaakt als ook
de onbekende duur, leidt tot onzekerheden en onduidelijkheden.
De crisis heeft niet alleen een financiële impact -- COVID-19 heeft geleid tot het grootste landelijke begrotingstekort ooit- maar ook
een belangrijke operationele impact. Medewerkers zijn lange tijd niet op kantoor aanwezig geweest, overleggen zijn uitgesteld,
crisismaatregelen hebben er toe geleid dat uw reguliere beleid wellicht op taken op het tweede plan is gekomen.
Ook financieel gezien voelt uw organisatie in 2020 en vermoedelijk ook verder, de impact van COVID-19. Daarbij valt te denken aan
hogere lasten, lagere baten, onzekerheden in de omvang van steunmaatregelen en vraagstukken omtrent de rechtmatigheid van al
deze componenten. Deze zaken hebben hun weerslag op uw planning & controlcyclus en daarmee ook het proces van de
jaarrekeningcontrole en de daarvoor afgesproken deadlines.
Aandachtspunten controle 2020
Wij identificeren een aantal aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2020. Naast de aandachtspunten die voortvloeien uit onze
reguliere risicoanalyse en interim-controle, zien deze ook toe op de gevolgen van COVID-19 op de interne beheersing, de
voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording, de controle bijdrage Coronacrisis vanuit het Ministerie van VWS en de
waardering voorziening FLO.
Materialiteit
In het kader van de controle van de jaarrekening controleren wij de opzet, bestaan en werking van de AO/I8 van de processen die
resulteren in posten in de jaarrekening waarvan de omvang minimaal de uitvoeringsmaterialiteit bedraagt. De materialiteit ligt voor de
VRHM op 1 % van de lasten (wettelijk bepaald). Op basis van professional judgement door de accountant wordt voor de controle
gewerkt met een uitvoeringsmaterialiteit van 70% van de materialiteit.
Definitie materialiteit: Afwijkingen, met inbegrip van weglatingen, worden verondersteld van materieel belang te zijn indien hiervan
redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht dat zij een invloed hebben op de relevante beslissingen die beoogde gebruikers nemen op
basis van de informatie over het onderzoeksobject.
Definitie uitvoerinqsmaterialiteit: het bedrag dat door de accountant op een lager materialiteitsniveau is vastgesteld om de
waarschijnlijkheid dat het totaal van niet-gecorrigeerde en niet-gedetecteerde afwijkingen het materialiteitsniveau voor de financiële
overzichten als geheel overschrijdt, tot een passend laag niveau terug te brengen.
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2. Bevindingen interne beheersing

@ akertilly

2.1 Uitleg opbouw management letter
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen ten aanzien van
de interne beheersing opgenomen.
Per bladzijde van deze managementletter is een
bevinding opgenomen met daarbij het risico en een
aanbeveling. Bij elke bevinding staat de datum van
de eerste vermelding aangegeven te samen met de
gradatie van de constatering. Bij de prioriteit staat
de mate van belangrijkheid en urgentie.
Per bevinding zullen wij aangeven welke
alternatieve werkzaamheden wij zullen uitvoeren
om het geconstateerde risico (gegevensgericht) te
ondervangen.

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

Prioriteit
Urgentie en
belang van de
bevinding

a
9

Per bevinding verzoeken wij het management om
commentaar te geven.
Voor bestaande bevindingen geven wij tevens een
update van de status van deze bevinding in het
huidige boekjaar.

C
$

Boekjaar bevinding

Status

@0e

Boekjaar eerste vermelding

Risico
Hierbij geven wij aan wat de risico's zijn van de bevinding en wat de gevolgen voor uw
organisatie kunnen zijn.
Aanbeveling
Hier geven wij u aanbevelingen met betrekking tot de bevinding. Deze
aanbeveling is een mogelijke oplossing voor de bevinding.
Update boekjaar/ Gevolgen jaarrekeningcontrole
Hier geven wij een update van de bevinding wanneer deze in een eerde boekjaar is
geconstateerd. Tevens kan de bevinding gevolgen hebben voor de controle aanpak/ omvang
van onze controlewerkzaamheden. Op deze plaats maken wij hier eveneens vermelding van.

Management commentaar
Na het bespreken van de concept managementletter krijgt u de mogelijkheid om hier uw
commentaar op geven.

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

@= opgelost
@= actie ondernomen,

=

maar nog niet afgerond

@= geen actie ondernomen
Nieuwe bevinding
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2. Bevindingen interne beheersing

G Bakertilly

2.2. Personeelsproces: controle salarisverwerking
Bevinding
Binnen het personeelsproces worden
salarismutaties op basis van een door een bevoegd
functionaris geautoriseerd mutatieformulier
doorgegeven aan de salarisverwerker ADP.
ADP voert deze wijzigingen door in de
salarisadministratie en verstrekt de
proefloonstroken aan de afdeling personeel- en
salarisadministratie.
Wij hebben gelijk aan voorgaand jaar vastgesteld
dat doorgevoerde mutaties in de
salarisadministratie van ADP niet altijd zichtbaar
worden gecontroleerd. Hierdoor kunnen wij niet
zichtbaar vaststellen dat de output uit ADP de juiste
mutaties weergeeft. Derhalve kunnen wij niet
steunen op de interne beheersingsmaatregel
binnen het personeelsproces.

Prioriteit
Middel

a
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Boekjaar bevinding

2019-2020

Status

0

Risico
Doordat wij niet kunnen steunen op de interne beheersingsmaatregel in het personeelsproces is er het risico dat
mutaties in de salarisadministratie niet juist zijn verantwoord, waardoor de personeelskosten in de jaarrekening niet
nauwkeurig zijn verantwoord.

Aanbeveling
Wij bevelen aan om een zichtbare controle uit te voeren op de output (pro-forma loonstroken) vanuit ADP of de
mogelijkheid te bekijken om de mutaties op basis van een standenregister (was-wordt lijst) maandelijks te
controleren. Door de interne controle uit te voeren op het standenregister worden gelijktijdig de mutaties en de output
gecontroleerd.
Gevolgen jaarrekeningcontrole
Tijdens de jaareindecontrole zullen wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren, te weten:
- Een steekproef verrichten op de mutaties in de salarisadministratie (voor zover deze impact hebben op de
jaarrekening) en vaststellen dat er voor iedere mutatie een geautoriseerd brondocument, welke is geautoriseerd
door een bevoegd functionaris, aan ten grondslag ligt.
- De Ionen en salarissen controleren van de medewerkers P&O welke toegang hebben tot de salarisadministratie,
teneinde vast te stellen dat zijn geen ongeautoriseerde mutaties in hun eigen salaris zijn doorgegeven aan de
salarisverwerker ADP.

Management commentaar
Per januari 2021 gaan we collegiale controle toepassen op de mutaties welke ingevoerd worden. De 1 e medewerker
voert in en de 2e medewerker controleert. Als de proefstroken van de desbetreffende maand binnen zijn, parafeert
de medewerker af of de mutatie correct op de loonstrook staat (3e paraaf). Klopt het niet dan wordt de mutatie de
komende maand nogmaals opgepakt en gecorrigeerd. Vanaf januari 2021 gaan wij tevens iedere maand het
standenregister in ADP hanteren. Hierin zijn alle looncodes opgenomen, die door ons worden gebruikt in de
betreffende run. De verschillen ten opzichte van de voorgaande maand gaan wij dan verklaren.
8

2. Bevindingen interne beheersing

G akertitly

2.3. Betalingsproces: Crediteurenstamgegevens
Bevinding
Binnen het betalingsproces is het gewenst dat
crediteurenstamgegevens alleen door een
functionaris gewijzigd kunnen worden die niet
betrokken is bij de betaling. Hierbij is het wenselijk
dat de logging van de crediteurenstamgegevens
door een onafhankelijke functionaris worden
gecontroleerd op basis van een onderliggende
inkoopfactuur.
Vanaf week 30 controleert een medewerker van de
financiële administratie de logging op de gewijzigde
crediteurenstamgegevens. In deze controle is
echter nog onvoldoende zichtbaar waar op wordt
gecontroleerd, door welke functionaris en op basis
van welke brondocumenten. Wij adviseren u deze
aanscherping in de interne controle vanaf 2021 in te
voeren.
Tenslotte heeft deze controle pas plaatsgevonden
vanaf week 30, waardoor wij niet het gehele jaar op
de interne controle kunnen steunen.

Prioriteit

Middel

a
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Boekjaar bevinding
2019-2020

Status

0

Risico
Door het niet correct uitvoeren van de interne controle op de crediteurenstamgegevens, bestaan het risico dat er
onrechtmatige betalingen plaatsvinden op basis van onjuiste crediteurenstamgegevens, zoals
bankrekeningnummers.

Aanbeveling
Wij adviseren u om de log van de wijzigingen in de crediteurenstamgegevens periodiek zichtbaar te controleren aan
de hand van onderliggende documenten. Een andere mogelijkheid is om de betaal batch zichtbaar te controleren op
factuurbedragen en IBAN-nummers.
Gevolgen jaarrekeningcontrole
Tijdens de jaareindecontrole zullen wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren, te weten:
• Graag ontvangen wij alsnog de gecontroleerde log over boekjaar 2020 met de gewijzigde stamgegevens;
• Wij zullen middels een steekproef op de bankexport vaststellen of de betalingen rechtmatig zijn verricht.

Management commentaar
De constatering van BT dat de controle niet heeft plaatsgevonden is niet geheel juist. De controle op de gewijzigde of
nieuwe bankrekeningnummers van crediteuren vindt al jaren plaats. Tot en met boekjaar 2019 was dit door een
PDF-file op te slaan op de centrale schijf met de bankrekeningnummers. Hierop was geen zichtbare paraaf te zien,
maar de controle vond wel plaats. Vanaf boekjaar 2020 hebben wij conform de afspraak met BT dit op de centrale
schijf vastgelegd door een mail waarin de tekst is opgenomen dat de boekhouder deze gegevens heeft
gecontroleerd. Tot week 30 was dit achteraf. Vanaf week 30 is dit wekelijks voor de twee betalingen van die week
vastgelegd. Daarbij is in een instructie vastgelegd wie de controle a.d.h.v. welke documentatie uitvoert en hoe de
controle wordt uitgevoerd.
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G akertitly

2.4. Inkoopproces: Autorisatie van facturen in Exact Synergy
Bevinding
De inkoopfacturen worden binnen Exact Synergy
geautoriseerd en verantwoord.
Wij hebben met u besproken dat, gelijk aan
voorgaande jaren, inkomende facturen middels
lmageCapture worden ingescand en handmatig aan
een register worden toegekend. Op basis van het
register en het bedrag wordt de factuur toegewezen
aan een budgethouder.
Wij hebben gedurende onze interimwerkzaamheden het volgende vastgesteld:
Inkoopfacturen
Wij hebben vastgesteld dat de toegewezen
budgethouders handmatig gewijzigd kunnen
worden.
Inrichting IT (algemeen)
De hoge rechten in de applicatie Exact Synergy zijn
niet beperkt tot onafhankelijke functionarissen in het
kader van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast
worden de rechten niet aantoonbaar periodiek
beoordeeld.

Prioriteit

Gemiddeld

°'0...
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Boekjaar bevinding

2018-2020

Status

•

Risico
Vanwege onze bevindingen bestaat het risico dat onjuist geautoriseerde inkoopfacturen worden verantwoord en
betaalbaar worden gesteld. Dit risico wordt deels ondervangen door de interne beheersing in het betalingsproces.
Aanbeveling
Naar aanleiding van deze bevindingen bevelen wij u aan om wijzingen in de rechten voor budgethouders
aantoonbaar te autoriseren door een bevoegde functionaris en periodiek de toegekende rechten te beoordelen
Daarnaast bevelen wij u aan om in te stellen dat de toegewezen budgethouders niet handmatig gewijzigd kunnen
worden binnen de goedkeuringsflow.
Gevolgen jaarrekeningcontrole
Aangezien wel gesteund kan worden op de authenticatie (wie-is-wie) zullen wij bij de jaareindecontrole gebruik
maken van data analyses op de logfiles. Indien dat de aanpak wordt, ontvangen wij graag de logfile van de
inkoopfacturen waaruit blijkt welke facturen door welke medewerker zijn goedgekeurd. Wij zullen met behulp van
deze logging vaststellen:
• Of er inkoopfacturen zijn verantwoord die niet zijn geautoriseerd
• Of de inkoopfacturen zijn goedgekeurd door de daartoe bevoegde functionarissen (conform de mandaatregeling)
Management commentaar
De aanvullende rechten in Exact Synergy zijn om praktische redenen nodig voor de medewerkers van de afdeling
Financiën bij het uitvoeren van hun taken. Zij gaan zorgvuldig om met deze aanvullende rechten. In gezamenlijkheid
is tussen de afdeling Financiën en Planning & Control en de afdeling iM afgesproken tot een aantal aanvullende
acties te komen in het proces en in de interne controle. Dit betreft bijvoorbeeld het uitvoeren van een interne
steekproef op de facturen. Ook zal het proces ten aanzien van het aanmaken en verwijderen van gebruikers nader
worden gedocumenteerd.
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3. Bevindingen IT-omgeving

G akertilly

3.1. Algemeen
IT General Controls
Veel handelingen die binnen organisaties
plaatsvinden, worden geregistreerd door middel van
automatisering. Daarbij zijn diverse interne
beheersingsmaatregelen steeds vaker
geautomatiseerd in softwarepakketten. Wij
onderzoeken daarom de beheersing van uw IT
omgeving en rapporteren daarover in deze
management letter.
Op basis van de door ons uitgevoerde
werkzaamheden op d.d. 28-09-2020 en 30-10-2020
hebben wij onze inschatting van de kwaliteit van uw
IT systeem en/of applicaties opgenomen. Hierbij
hebben wij de volgende onderverdeling gemaakt
om de kwaliteit weer te geven:
• Benodigd verbetering op (korte) termijn

0

Adviespunt, verdere aanscherping mogelijk

Onderwerp

es

$
@

Toegangsbeveiliging
Bij het toetsen van 'toegangsbeveiliging' wordt onderzocht of de inrichting van de IT-omgeving de authenticiteit van
de gebruiker van een gebruikersaccount borgt. Vervolgens onderzoeken wij de mogelijkheden voor het 'steunen' op
autorisaties en de processen rondom het verstrekken, muteren en ontnemen van autorisaties binnen de omgeving.
Wanneer de randvoorwaarden hiervoor voldoende aanwezig zijn, kunnen wij in de controle gebruik maken van
ingerichte functiescheiding in het systeem.

C

Wijzigingsbeheer (Change management)
Bij het doorvoeren van wijzigingen in software-omgevingen kunnen ontstaan risico's voor de bedrijfsvoering van uw
organisatie. Wij verwachten daarom dat er een vaste werkwijze is ingericht voor het doorvoeren van wijzigingen in de
functionaliteiten van de applicatie. Daarnaast verwachten wij dat er gebruik wordt gemaakt van een test- en productie
omgeving.

0

Continuiteïtsmaatregelen en beveiliging
Onder de noemer continuïteit en beveiliging krijgen wij inzicht in uw beheersing van risico's gericht op continuïteit
van uw bedrijfsvoering. Hierbij kan discontinuïteit worden veroorzaakt door menselijk of technisch falen, maar ook
door interne of externe kwaadwillenden. Voor continuïteit zijn met name het punt in de tijd aan tot waar u gegevens
bij discontinuïteit kunt herstellen en de tijd die het kost om tot een normale bedrijfsvoering te komen bij discontinuïteit
van belang. Hiernaast schatten wij uw beheersing van cyber risico's in.

• Op dit moment voldoende
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben
wij gekeken naar de algemene onderwerpen
rondom de beheersing van uw IT omgeving zoals in
de tabel rechts opgenomen. Op de navolgende
pagina's zullen wij onze bevindingen rapporteren.
Wij verwijzen u eveneens graag naar Hoofdstuk 5,
naar de bijlage 1 en 2.

12

3. Bevindingen IT-omgeving

G akertitly

3.2. Toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer
Authenticatie
Door middel van authenticatie wordt geborgd dat
een gebruiker zichzelf kan identificeren binnen een
geautomatiseerde omgeving. Kort gezegd: de
gebruiker toont aan dat hij/zij inlogt met een eigen
persoonsgebonden account en daarmee is wie
hij/zij claimt te zijn. Wij scharen onder dit onderwerp
m.n. de wachtwoordvereisten.

Authenticatie

Autorisatie

Wijzigingsbeheer

De ingestelde wachtwoord eisen van het netwerk zijn van voldoende niveau om
op de authenticatie van gebruikers te kunnen steunen. Er wordt gebruik gemaakt
van persoonsgebonden accounts, op enkele generieke accounts na voor IT
leveranciers en Service Accounts.

Netwerk

eOO OO

Wij hebben wel vastgesteld dat 221 accounts hebben ingelogd in 2020 waarvan
het wachtwoord niet is gewijzigd conform het wachtwoordbeleid (90 dagen). Voor
een groot deel betreffen dit service accounts en mailaccounts. Echter zijn er 119
accounts die het wachtwoord nog niet hebben gewijzigd waarvan wel de
verwachting is dat deze worden gewijzigd conform het wachtwoordbeleid.

Autorisatie
Op het gebied van autorisatie zijn verschillende
vormen van diepgang te definiëren. Wat wij
onderzoeken en aan u rapporteren als het gaat om
de randvoorwaarden rondom autorisatie, zijn de
rechten die de mogelijkheid bieden om autorisatiestructuren te wijzigen en of deze rechten belegd zijn
bij functionarissen met een onafhankelijke positie
ten opzichte van de jaarrekening. Dit geldt voor
zowel voor rechten op applicatie- als
databaseniveau voor applicaties in scope van onze
controle. Daarnaast is een effectieve vaste
werkwijze voor het toekennen van rechten
noodzakelijk om gedurende een periode te kunnen
steunen op het feit dat rechten adequaat beperkt
zijn.

Wijzigingsbeheer (Change management)
Bij het doorvoeren van wijzigingen in softwareomgevingen ontstaan risico's voor de
bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij verwachten
daarom dat het proces voor wijzigingen een proces
doorloopt, waarmee de risico's die gelopen worden,
zijn ingeschat, worden geadresseerd en dat hierop
maatregelen genomen worden.

Omgeving

Daarnaast vindt er geen aantoonbare periodieke controle plaats op de rechten en
rollen. Wij hebben vernomen dat deze controle wel informeel wordt uitgevoerd.

Exact Globe

e00O 00

0

Er wordt voor het inloggen in Exact Globe gebruik gemaakt van Single Sign On.
Hierdoor is het netwerk wachtwoord van toepassing. Er wordt gebruik gemaakt
van persoonsgebonden accounts, op enkele generieke accounts na voor IT
leveranciers en Service Accounts. Gezien de beperkte rechten van deze accounts
is dit akkoord.
De hoge rechten in de applicatie zijn beperkt tot onafhankelijke functionarissen in
het kader van de jaarrekening processen. Wij hebben vernomen dat de logging in
beperkte mate aanstaat wanneer rechten en rollen worden gewijzigd in de
applicatie. Deze wijzigingen worden niet aantoonbaar goedgekeurd. Daarnaast
vindt er geen aantoonbare periodieke controle plaats op de rechten en rollen
binnen de applicatie.
Wij hebben middels interview vernomen dat wijzigingen worden doorgenomen om
de impact vast te stellen, maar dat de testwerkwerkzaamheden niet worden
vastgelegd. Derhalve hebben wij de releasenotes van de doorgevoerde
wijzigingen geanalyseerd om vast te stellen in hoeverre deze wijzigingen impact
hebben op de jaarrekeningcontrole. Hierbij zijn geen bijzonderheden
geconstateerd.
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3.2. Toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer (vervolg)
Authenticatie
Door middel van authenticatie wordt geborgd dat
een gebruiker zichzelf kan identificeren binnen een
geautomatiseerde omgeving. Kort gezegd: de
gebruiker toont aan dat hij/zij inlogt met een eigen
persoonsgebonden account en daarmee is wie
hij/zij claimt te zijn. Wij scharen onder dit onderwerp
m.n. de wachtwoordvereisten.
Autorisatie
Op het gebied van autorisatie zijn verschillende
vormen van diepgang te definiêren. Wat wij
onderzoeken en aan u rapporteren als het gaat om
de randvoorwaarden rondom autorisatie, zijn de
rechten die de mogelijkheid bieden om autorisatiestructuren te wijzigen en of deze rechten belegd zijn
bij functionarissen met een onafhankelijke positie
ten opzichte van de jaarrekening. Dit geldt voor
zowel voor rechten op applicatie- als
databaseniveau voor applicaties in scope van onze
controle. Daarnaast is een effectieve vaste
werkwijze voor het toekennen van rechten
noodzakelijk om gedurende een periode te kunnen
steunen op het feit dat rechten adequaat beperkt
zijn.
Wijzigingsbeheer (Change management)
Bij het doorvoeren van wijzigingen in softwareomgevingen ontstaan risico's voor de
bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij verwachten
daarom dat het proces voor wijzigingen een proces
doorloopt, waarmee de risico's die gelopen worden,
zijn ingeschat, worden geadresseerd en dat hierop
maatregelen genomen worden.

Authenticatie

Autorisatie

Wijzigingsbeheer

Exact Synergy

eOOe O

Omgeving
Er wordt voor het inloggen in Exact Synergy gebruik gemaakt van Single Sign
On, wat betekent dat het netwerk wachtwoord van toepassing is. Er wordt gebruik
gemaakt van persoonsgebonden accounts, op enkele generieke accounts na voor
IT leveranciers en Service Accounts. Gezien de beperkte rechten van deze
accounts is dit akkoord.
De hoge rechten in de applicatie zijn niet beperkt tot onafhankelijke
functionarissen in het kader van de jaarrekening processen. Wij adviseren u de
inrichting van de rechten en het toekennen van superuser rechten te herzien.
Daarnaast hebben wij vernomen dat de logging niet aanstaat wanneer rechten en
rollen worden gewijzigd in de applicatie. Ook worden de wijzigingen niet
aantoonbaar goedgekeurd en worden de rechten en rollen niet periodiek
aantoonbaar gecontroleerd.
Wij hebben middels interview vernomen dat wijzigingen worden doorgenomen om
de impact vast te stellen, maar dat de testwerkwerkzaamheden niet worden
vastgelegd. Derhalve hebben wij de releasenotes van de doorgevoerde
wijzigingen geanalyseerd om vast te stellen in hoeverre deze wijzigingen impact
hebben op de jaarrekeningcontrole. Hieruit zijn geen bijzonderheden
geconstateerd.
Tijdens de jaareindecontrole zullen wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren,
om het risico voor de jaarrekening te ondervangen. Dit betreft een data-analyse
op de inkoopstraat over het boekjaar met als doel om vast te stellen dat de
budgethouders regeling is gevolgd en de lasten rechtmatig zijn verantwoord in de
jaarrekening.
Management commentaar:
Wij herkennen ons in de observaties. Wij gaan voor de 119 accounts die hun
wachtwoord niet gewijzigd hebben op het netwerk, na wat de context en
mogelijke oorzaak is.
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3.3 Regiefunctie, continuiteïts-maatregelen en beveiliging
Let op: de onderwerpen volgen uit interviews en hierop zijn
door ons over het algemeen geen testwerkzaamheden
uitgevoerd om vast te stellen dat de IT-omgeving is
ingericht zoals ons voorgesteld is. Dit beperkt de zekerheid
die u kunt ontlenen aan de door ons beschreven
aandachtspunten.

[ê] verantwoordelijkheden en regiefunctie
VRHM beschikt over een l&A beleidsplan uit 2018
waarin de strategie en uitgangspunten ten aanzien van
de inzet van l&A middelen staan omschreven.
Daarnaast hebben wij het bestaan vastgesteld van
documentatie die betrekking heeft betrekking op het
wijzigingsbeheer, configuratiebeheer en
informatiebeveiliging. Daarnaast is er een beleidsplan
informatiemanagement voor de periode 2020-2023
waarin belangrijke doelstellingen zijn opgenomen om
een 'digitale transformatie' te realiseren binnen de
organisatie.
Uw organisatie maakt gebruik van externe ITdienstverleners. De beheersing wordt echter niet
regelmatig gemonitord op basis van Service Level
Reports.

[=]

continuiteitsmaatregelen

li Beveiliging

Recovery Point objective (RPO): De RPO is het punt
in de tijd tot waar men minimaal de gegevens moet
kunnen herstellen. Het is dus de acceptabele
hoeveelheid aan dataverlies uitgedrukt in tijd.

Beveiliging
De beveiliging van de IT-omgeving delen wij op in
verschillende aspecten, welke wij hieronder hebben
weergegeven.

Back-ups: De databases worden dagelijks volledig
geback-upt. Deze back-ups worden dagelijks naar de
back-up server op een andere locatie gekopieerd
(Leiden). Het veiligstellen van de server bestanden en
configuraties vindt één keer per maand plaats.

Fysieke beveiliging: De datacenter is beveiligd middels
brandbeveiliging, slot en airco. Bovendien is de
datacenter gelegen op de tweede verdieping (in
verband met de aangrenzende rivier). Er wordt gebruik
gemaakt van een Pasjessysteem waarmee alleen
ICT-RDOG en gebouwmedewerkers toegang hebben.
Remote access: Voor extern inloggen wordt gebruik
gemaakt van 2-factor conditional access.

Recovery Time Objective (RTO): Een RTO is de tijd
waarna een proces/middel na een onderbreking moet
teruggebracht zijn op een aanvaardbaar niveau, om
een onacceptabele impact op de organisatie te
vermijden.
Recovery: VRHM voert jaarlijks een aantal recovery
tests uit.
Uitwijk: Als de systemen eruit liggen en de
operationele activiteiten in gevaar komen kan VRHM
terugvallen op de landelijke communicatie kanalen en
in het ergste geval is Defensie de uitwijk mogelijkheid.

Monitoring: McAfee Virusscan en Antispyware
Enterprise agent zijn geïnstalleerd die realtime scant
op de laptops. Beheer en signalering vindt plaats via
een McAfee EPO managementserver.
Preventie: Er is een coördinator informatiebeveiliging
aangesteld. De coördinator informatiebeveliging
beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en de
beschikbaarheid van informatie door middel van een
risicobeheerproces. Daarnaast houdt VRHM de ICTinfrastructuur in de gaten via de monitoring tool
Xymon.
Testen: Er zijn afgelopen jaar geen attack- of
penetration testen uitgevoerd.
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4. Overige onderwerpen
4.1. Fraude en naleving wet- en regelgeving

4.2. Onafhankelijkheid

Het management is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van
fraude, het naleven van wet- en regelgeving en voor een cultuur van
eerlijkheid en integriteit en dient zowel preventieve als repressieve
beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude en overtreding
van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. Voor het uitoefenen
van deze verantwoordelijkheid maakt het management gebruik van diverse
beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en gedragscodes,
controle technische functiescheiding en periodieke rapportages over
financiën. Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in
het kader van NV COS 240/250, de risico's met betrekking tot fraude en
overtreding van wet- en regelgeving en beoordelen wij de interne
beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en signaleren
van (materiële) fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. Voor zover
relevant voor onze controle voeren wij gegevensgerichte
controlewerkzaamheden uit.

Baker Tilly past bij controleopdrachten strikte richtlijnen toe
ten aanzien van de onafhankelijkheid. In dat kader hebben
wij binnen onze organisatie reeds controles uitgevoerd om
mogelijke relaties met Omgevingsdienst regio Utrecht, die
een bedreiging kunnen vormen voor het uitvoeren van een
objectieve controle, te identificeren. Op basis hiervan zijn
geen bijzonderheden gebleken.
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in
relatie tot uw organisatie, in overeenstemming met de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk
hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze
oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.

Onze controle is echter niet specifiek gericht op het signaleren van fraude
en niet-naleving van wet- en regelgeving. In het kader van onze controle
hebben wij geen bevindingen te melden met betrekking tot fraude.
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4. Overige onderwerpen {vervolg)
4.3. Voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording

4.4. Corona gevolgen

Met ingang van het boekjaar 2021 moet het bestuur een
rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening.
De accountant dient vervolgens de getrouwheid van deze
verantwoording te toetsen. De bewijslast inzake de rechtmatigheid
wordt hiermee verplaatst van de accountant naar het bestuur.

Vanaf het voorjaar 2020 heeft Nederland te maken
gekregen met Corona en de impact die dit heeft op onze
maatschappij. Sinds 15 december is Nederland weer in
een lockdown, wat vanzelfsprekend ook gevolgen heeft
voor uw organisatie.

De belangrijkste aandachtspunten ter voorbereiding zijn:

Ook op de jaarrekening 2020 kan Corona zijn invloed
hebben. In dit kader onderkennen wij onder andere de
volgende aandachtspunten:

Afstemming reikwijdte met het bestuur;
Juiste opzet normenkader en toetsingskader;
Adequaat vastleggen van procesbeschrijvingen;
Opzetten controle-plan inclusief uitwerking risicoanalyse;
Adequaat werkprogramma ter uitvoering.

Verantwoording vergoeding meerkosten vanuit het
Ministerie van VWS
Waardering materiele vaste activa;
Waardering vorderingen;
Toelichting in het bestuursverslag en de jaarrekening.
Wij verwachten dat u bij het opstellen van de jaarrekening
tenminste rekening houdt met de hier genoemde punten.
Graag bespreken wij met u of er eventueel aanvullende
aandachtspunten zijn te benoemen.
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Bijlage 1:
Logische toegangsbeveiliging
Wij onderscheiden vijf bouwstenen ten aanzien van toegangsbeveiliging, waarbij bouwstenen gestapeld, naast een sterke IT beheersing, ook de meeste
controlezekerheid oplevert. Beperkingen in de onderliggende steen, zorgt voor een verzwakking van de bovenliggende stenen. In het onderstaande figuur
zijn de bouwstenen schematisch weergegeven, op de volgende slides geven wij per applicatie weer welke bevindingen wij per applicatie hebben:

Authenticatie

Autorisatie
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Databases: Basis voor
toegangsbeveiliging van een
applicatie is dat de applicatie
de enige toegangspoort is en
dat niet rechtstreeks op de
database gemuteerd kan
worden.

Wachtwoorden: Sterke,
regelmatig wijzigende
wachtwoorden voor
applicaties en databaseszijn
de basis voor
toegangsbeveiliging,
samenhangend met
bewustzijn bij medewerkers.
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Hoge rechten: Voor het
beheersen van autorisaties
is het cruciaal dat de rechten
tot het aanpassen van
rechten zijn beperkt tot
medewerkers die geen
belang hebben bij
aanpassingen.

Á

Gewenste situatie: ledere
organisatie zal moeten
bepalen wat de "SOLLpositie" is ten aanzien van
rechten, met name gericht
op kritische functiescheidingen

Beheersen mutaties:
Wanneer de gewenste
situatie is ingericht,
verwachten wij een beheerst
proces ten aanzien van het
toekennen, ontnemen en
wijzigen van rechten
inclusief monitoring en
controle.
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Wijzigingsbeheer
Bij het doorvoeren van wijzigingen in softwareomgevingen ontstaan risico's voor de bedrijfsvoering van uw organisatie. Wij verwachten
daarom dat het proces voor wijzigingen een
proces doorloopt, waarmee de risico's die
gelopen worden, zijn ingeschat, worden
geadresseerd en dat hierop maatregelen
genomen worden. Wij hebben onderstaand
aangegeven wat wij verwachten per fase.
Onder wijzigingen verstaan wij niet alleen
nieuwe versie updates, maar ook aanpassingen in (kritieke) systeemconfiguraties.

Proces

Onze verwachting

Risico inschatting

Voor iedere software wijziging is het relevant om te beoordelen wat de risico's zijn die de wijziging
met zich mee brengt voor de hoofdprocessen. Daarnaast moet beoordeeld worden welke
geïdentificeerde technische en organisatorische wijzigingsrisico's er spelen bij het uitvoeren van de
change, in het bijzonder wanneer er sprake is van maatwerk. Hiermee beoordeelt u per wijziging
welke nieuwe of gewijzigde functionaliteit een risico vormt voor een goede werking van uw
bedrijfsvoering.

Opstellen testplan
en aanpak

Vanuit de geïdentificeerde risico's kan een testplan worden gemaakt waarin de te testen elementen
van de software benoemd zijn evenals de inhoudelijk uit te voeren testwerkzaamheden op deze
elementen. Belangrijke elementen hierin zijn go/no-go momenten, het maken van een back up voor
implementatie, een fall-back scenario in het geval een implementatie mislukt en het definiëren van
de impact op de organisatie (denk bijvoorbeeld aan het opleiden van medewerkers)

Testen en
documenteren

Softwarewijzigingen kunnen gestructureerd worden getest, na het correct uitvoeren van de
voorgaande twee stappen.
Het maken van een gedegen vastlegging van testwerkzaamheden is van belang voor de
aantoonbaarheid en controleerbaarheid van de uitgevoerde stappen.
Daarnaast kan de vastlegging van testwerkzaamheden een belangrijke bron van informatie zijn als
er onverhoopt na het doorvoeren van de wijziging toch verstoringen van uw bedrijfsvoering optreden.

Gebruikers
acceptatie

Een wijziging is pas effectief als deze niet alleen is geaccepteerd vanuit een technisch oogpunt,
maar ook vanuit de gebruikersorganisatie. Wij verwachten daarom een formele goedkeuring vanuit
de gebruikersorganisatie, zowel voor implementatie als na de implementatie.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat het nodig is om gebruikers te informeren over bijzonderheden
als gevolg van de wijziging, zoals veranderingen in de werkwijze of aandachtspunten bij het gebruik
van de applicatie.
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5.

1. Samenvatting voorstel
De Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022 vormen de basis voor de nog op te stellen Begroting VRHM
2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025). Deze uitgangspunten worden vastgesteld in het Algemeen
Bestuur van 18 februari 2021. De (Ontwerp-)Programmabegroting VRHM 2022 wordt geagendeerd in het
Dagelijks Bestuur van 25 maart 2021 en in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2021.
Het beleidskader voor 2022 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid
in samenhang’. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en
crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de
beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. Het beleidsplan geeft richting aan de
ontwikkeling van de veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en
samenwerking met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en
afzonderlijke doelen per taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via
het jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus
en het resultaatgericht werken versterkt.
Het financiële kader (m.n. indexering) voor 2022 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2022, opgesteld door het
financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel
Bunnik (Gouda). De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en
1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke
bijdragen van 1,30% t.o.v. 2021.

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

Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2022
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

Ernst Breider
Concerncontroller
18 februari 2021

5.

Bijlage(n):

-

C. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
OntwerpProgrammabegroting 2022

Status:

Besluitvormend

Datum:

25 maart 2021 (DB)

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit als volgt de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022 vast te stellen:
1. De gemeentelijke bijdragen 2022 e.v. in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor
de periode 2022-2025 initieel vast te stellen op € 51.883.220. Daarbij is rekening gehouden met de
indexering voor 2022 van 1,30% positief t.o.v. 2021 conform het voorstel Financiële kaderstelling
gemeenschappelijker regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2022 gemeenschappelijke
regelingen.
2. In de (Ontwerp)begroting VRHM 2022 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit
voorstel.

3. De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022.

4. Toelichting op het besluit
In deze beslisnotitie zijn de begrotingsuitgangspunten voor de Begroting van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voor het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming 20232025 opgenomen.
A. Beleidskader VRHM 2022
De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar
aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving is in het Regionaal
Beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio voor de periode 2020-2023. Gelet op de
netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de
veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners. Samenhang en samenwerking zijn
de uitgangspunten om de beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren en om zo te
werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio.
Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de veiligheidsregio (meldkamer, brandweerzorg, GHOR,
risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd
die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken. Hieraan zal vanuit alle
organisatieonderdelen van de veiligheidsregio een bijdrage worden geleverd.
De in het beleidsplan geformuleerde beleidsdoelen geven richting aan de ontwikkeling en positionering
van de veiligheidsregio. Daarnaast is in het beleidsplan ook aandacht voor het vele dagelijkse werk. Als
veiligheidsregio, hulpdienst en crisisorganisatie staat de organisatie altijd paraat om de burger in nood te
helpen. Het beleidsplan geeft een compact overzicht van wie de veiligheidsregio is en wat zij doet.
De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het
jaarplan geeft de veiligheidsregio aan welke activiteiten zij gaan doen om deze doelen te realiseren.
Hierover blijft de veiligheidsregio in gesprek met het bestuur, de medewerkers, de gemeenten, burgers,
bedrijven, instellingen en overige partners. Samen sterk voor veiligheid!
Voor de periode 2020 - 2023 zijn de doelen:
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
- De VRHM kent en duidt de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertaalt deze naar maatregelen
voor de hele veiligheidsketen.
- De VRHM maakt burgers meer zelfredzaam en richt zich op risicogroepen.
- De VRHM heeft competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- De VRHM maakt meer en slimmer gebruik van informatie.
- De VRHM vergroot het inzicht in haar presteren.
- De VRHM kent haar partners (partnerprofiel).
- De VRHM werkt met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Doelen voor de meldkamer
- De VRHM heeft een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de Landelijke
Meldkamer Samenwerking (LMS).
- De meldkamer is van en voor de veiligheidsregio/brandweer.
Doelen voor brandweerzorg
- De VRHM werkt met paraatheid op maat.
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-

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

Doelen voor GHOR
- De VRHM vernieuwt de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.
Doelen voor risico- en crisisbeheersing
- De VRHM versterkt het risicomanagement.
- De VRHM moderniseert de crisisorganisatie.
Doelen voor bevolkingszorg
- De VRHM werkt aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie.
- De VRHM is het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio.
Doelen voor bedrijfsvoering
- De VRHM werkt aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen.
- De VRHM werkt aan een presterende organisatie.
- De VRHM werkt aan een wendbare organisatie.
B. Financieel kader VRHM 2022
Voor het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB
31 maart 2016, Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke
bijdragen vanaf 2019) bepalend (zie paragraaf B1 onderstaand). Daarnaast zijn de afspraken in de
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2022
uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling (zie paragraaf B3 onderstaand).
Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009-2018
Bij het besluit tot regionalisering en start van Brandweer Hollands Midden in 2011 is 2009 als
referentiejaar voor het gewenste referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget werd
jaarlijks geïndexeerd. Dit is de Cebeon-norm gaan heten. Het gebruik van deze systematiek leverde een
objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau
mee te vergelijken. Brandweer Hollands Midden zat in 2009 16,6% boven de Cebeon-norm, voor een
bedrag van € 6,2 mln. De nieuwe brandweerorganisatie kreeg de bezuinigingsopgave mee om de
brandweerzorg te realiseren voor maximaal deze Cebeon-norm. Het (bezuinigings-)beleid in deze wordt
in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart-Cebeon’. De bestuurlijke afspraken over de Cebeonnorm en de routekaart-Cebeon voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en met 2018.
Naast de grote (financiële) inspanning voor het realiseren van de bezuinigingsopgave binnen de
routekaart-Cebeon, is de VRHM/brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting en
ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage aan de (strategische) agenda van het
Veiligheidsberaad en aan de uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeon-norm is
VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen zowel in
brandweerzorg als in de crisisbeheersingsorganisatie.
B.1 Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016):
a. het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
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b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één
maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire
gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode
afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct
aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering
is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode
wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en
financiering autonome ontwikkelingen;
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande periode
worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor
het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangeven
op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
B.2 Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen (in de praktijk)
In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk als volgt toegepast:
▪ Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
▪ Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden per jaar en niet per
beleidsplanperiode alleen toegekend na onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
▪ Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.
▪ Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
▪ Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en Crisisbeheersing
(taken brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing, vanaf 2020 incl. Veiligheidsbureau) vindt plaats
op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
▪ Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma’s Meldkamer Brandweer
Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis van
het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS-statistieken).
▪ Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.
B.3 Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2022
De kaderstelling voor 2022 is bij brief d.d. 4 november 2020 aangeboden aan de Dagelijks Besturen van
de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:
1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de
publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:
Voor arbeid:
• de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers 2022: 1,3%;
• correctie T-2: +2,1%, correctie T-2: -2,0%, netto correctie: +0.1%;
• de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,4% voor beloning werknemers.
Voor materieel:
• de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) 2022: 1,5%;
• correctie T-2: -0,1%, correctie T-2: -0,3%, netto correctie: -0.4%;
• de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee 1,1% voor netto materieel.
2. In deze nieuwe systematiek van de FKGR wordt de indexering voor 2022 gecorrigeerd voor
ontwikkelingen in het jaar 2020 en 2021. De indexering voor 2022 wordt vastgesteld op basis van de
indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2020 (de grondslag voor de septembercirculaire
2020). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2022 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In
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deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot
structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2020 met betrekking tot 2020
en 2021 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het
indexpercentage voor 2022.
3. Daarnaast doet de FKGR een algemene oproep aan de gemeenschappelijke regelingen om te bezien
hoe de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten
bij gemeenten te reduceren. Daarbij opteert de bestuurlijke werkgroep expliciet niet voor een
generieke taakstelling, aangezien de bestuurlijke werkgroep zich bewust is van het feit dat de
gemeenschappelijke regelingen hiervoor te zeer van elkaar kunnen verschillen. Ook geeft de
bestuurlijke werkgroep geen inhoudelijke richtingen aan, aangezien dit is voorbehouden aan het
dagelijks en algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling.
Conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2022 betekent dit voor de
VHRM een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,3% t.o.v. 2021.

beloning werknemers
netto materieel
Index VRHM 2022

FKGR
1,4%
1,1%

aandeel
in lasten
66,1%
33,9%

Index
VRHM 2022
0,93%
0,37%
1,30%

Bovenstaande verhouding is gebaseerd op de economische kostencategorieën in de
Programmabegroting VRHM 2021:
PB 2021
Arbeid
Salarissen en sociale lasten

34.714.002

Materieel
Duurzame goederen
Ingeleend personeel
2.074.930
Overige goederen en diensten 15.825.662
Inkomensoverdrachten
-80.000

Ec. Cat.
1.1

3.2
3.5.1
3.8
4.3.x

Totaal

52.534.594

Verhouding
Arbeid
Materieel

bedragen procenten
34.714.002
66,1%
17.820.592
33,9%

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) betekent dit een gewogen
indexering van 1,34% t.o.v. 2021, gebaseerd op een verhouding die de RDOG Hollands Midden hanteert
van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het AB RDOG van 9 december 2020 is deze
indexering vastgesteld. In de vergadering van het AB RDOG van 7 april 2021 worden de uitgangspunten
voor de begroting 2022 RDOG vastgesteld.
B.4 Reactie van het Dagelijks Bestuur VRHM op de algemene oproep FKGR tot bijdrage GR-en aan
reductie tekorten gemeenten (brief 8 december 2020, cc colleges B&W)
Het bestuur van de VRHM is zich bewust van de financiële problemen van gemeenten en dat de
financiële positie van gemeenten zorgelijk is als gevolg van aanhoudende tekorten in het sociaal domein
en de opschalingskorting. Daar komen de kosten voor de coronacrisis nog bovenop.
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Wij willen u in herinnering brengen dat de algemene financieringsafspraak tussen de VRHM en de
gemeenten is, dat de kosten van de veiligheidsregio gedekt worden via het clusteronderdeel voor
brandweerzorg en rampenbestrijding in het gemeentefonds (Cebeon-norm), minus een deel ter dekking
van de gemeentelijke kosten voor rampenbestrijding. Om aan deze Cebeon-norm te kunnen voldoen
heeft de VRHM in 2018 een bezuinigingsopdracht afgerond van € 6,2 miljoen (16,6%).
Na realisatie van voornoemde bezuinigingsopdracht is in 2019 door de werkgroep FKGR onderzoek
gedaan naar de financiële situatie van de VRHM. Hierbij is aangetoond dat de financiële situatie precair is
om een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenbeeld te realiseren.
Daarnaast laat inmiddels een door het bureau Cebeon gemaakte berekening, op basis van de meest
recente inzichten in het gemeentefonds (Gemeentefonds Septembercirculaire 2020), het volgende beeld
zien ten aanzien van de objectieve budgetten die gemeenten in Hollands Midden krijgen via het
gemeentefonds, voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (minus het deel ter dekking
van de gemeentelijke kosten voor rampenbestrijding):
2020: € 52,3 mln.
2021: € 53,5 mln. (+ € 1,2 mln.)
2022: € 54,5 mln. (+ € 1,0 mln., cum. € + € 2,2 mln.)
2023: € 55,2 mln. (+ € 0,7 mln., cum. € + € 2,9 mln.)
In de Programmabegroting VRHM 2021 zijn de gemeentelijke bijdragen vastgesteld op € 51,3 mln., € 2,2
mln. lager dan de actuele Cebeon-norm. Deze vastgestelde gemeentelijke bijdragen vormen het
financieel plafond gedurende de beleidsplanperiode 2020-2023, zoals vastgesteld bij de bestuurlijke
besluitvorming over het nieuwe regionaal beleidsplan in 2020.
Binnen dit vastgestelde financieel plafond kent de VRHM een aantal grote uitdagingen als gevolg van
autonome en exogene ontwikkelingen. Momenteel bekende ontwikkelingen, gemeld in de
risicoparagrafen en bestuursrapportages, zijn: extra kosten meldkamer Brandweer Hollands Midden als
gevolg van start Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en verrekening actuele bezetting en
salariskosten van de brandweer-centralisten voor Hollands Midden i.p.v. de (lagere) lumpsum, extra
kosten aansluiting bij (eigen) werkgeversorganisatie Veiligheidsregio’s, extra kosten als gevolg van
vervroegde uitstroom beroepsbrandweerpersoneel (vóór het einde 20-jarig dienstverband) en daling van
baten als gevolg van financiering Externe Veiligheid als onderdeel van het gemeentefonds. De VRHM
staat voor de grote uitdaging om deze ontwikkelingen binnen het vastgesteld financieel plafond op te
vangen.
Resumerend is de financiële positie van de VRHM niet dusdanig dat een structurele bijdrage kan worden
geleverd aan de ombuigingsopgave van gemeenten, zonder dat dit ten koste gaat van het
kwaliteitsniveau van de brandweerzorg en de crisisorganisatie. Juist dit jaar heeft de situatie rondom
COVID-19 laten zien dat een vakbekwame crisisorganisatie van evident belang is om bestuurlijk en
operationeel snel en slagvaardig te kunnen handelen.

5. Kader
Het kader is wet- en regelgeving alsmede door het bestuur ingezet beleid waarbij een structureel in
evenwicht zijnde begroting (inclusief meerjarenramingen) dient te worden aangeboden, die rekening
houdt met actuele ontwikkelingen en risico’s.
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6. Financiële consequenties
Brandweer en Meldkamer Bevolkings
Zorg
BrW HM
Crisisbeheersing
627.532
885.642
49.704.220
8.158
11.513
646.155
635.690
897.155
50.350.375

Totaal
VRHM
51.217.394
665.826
51.883.220

Brandweer en Meldkamer Bevolkings
Zorg
BrW HM
Crisisbeheersing
Gemeente
87.995
124.387
6.486.395
Alphen aan den Rijn
27.254
38.541
2.222.500
Bodegraven-Reeuwijk
57.970
81.628
4.679.161
Gouda
17.222
24.096
1.203.949
Hillegom
21.308
30.074
1.743.882
Kaag en Braasem
52.137
73.721
3.514.512
Katwijk
44.600
63.010
3.356.066
Krimpenerwaard
99.908
141.389
10.247.922
Leiden
21.917
31.070
1.676.079
Leiderdorp
18.354
26.039
1.435.154
Lisse
22.552
31.765
1.582.434
Nieuwkoop
34.083
48.050
2.958.840
Noordwijk
19.073
26.880
1.329.820
Oegstgeest
29.161
41.050
1.984.267
Teylingen
20.453
28.940
1.369.281
Voorschoten
21.439
29.692
1.504.744
Waddinxveen
6.759
9.553
668.625
Zoeterwoude
33.503
47.272
2.386.743
Zuidplas
635.690
897.155
50.350.375
Totaal Hollands Midden

Totaal
VRHM
6.698.778
2.288.294
4.818.759
1.245.268
1.795.264
3.640.370
3.463.676
10.489.220
1.729.066
1.479.546
1.636.751
3.040.973
1.375.773
2.054.478
1.418.675
1.555.875
684.936
2.467.518
51.883.220

Bijdrage 2021 - factuur
Index 2022: 1,3%
Bijdrage 2022 - factuur

7. Ontwikkelingen en risico’s
In de (Ontwerp)begroting 2022 worden de navolgende ontwikkelingen en risico’s onderkend:
Evaluatie van de wet veiligheidsregio’s
Tien jaar na de invoering van de Wet veiligheidsregio’s heeft de evaluatiecommissie Wet
Veiligheidsregio’s in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) onderzocht of de wet
aansluit bij de huidige situatie. Ook is onderzocht of de wet voldoende is voorbereid op toekomstige
dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het
algemeen. Op 4 december 2020 heeft de evaluatiecommissie haar eindrapport aan de minister van
JenV aangeboden. Het rapport biedt handvatten voor de verdere ontwikkeling van de
crisisbeheersing en brandweerzorg. Zowel als gezamenlijke opgave van de veiligheidsregio’s
onderling als in de samenwerking met de Rijksoverheid:
Algemeen/Wet (o.a.)
• De Wet veiligheidsregio’s wijzigen in de Wet crisisbeheersing en brandweerzorg.
• Crisisbeheersing en brandweerzorg blijven organiseren via een wettelijk verplichte
gemeenschappelijke regeling.

7
Agendapunt 5. AB VRHM 18 februari 2021

Crisisbeheersing (o.a.)
• De regie over crisisbeheersing decentraal beleggen bij de burgemeesters en voorzitters
veiligheidsregio en centraal bij de minister van JenV. De burgemeester, voorzitter veiligheidsregio
en de minister van JenV krijgen wettelijke bevoegdheden om te interveniëren wanneer
samenwerking ontbreekt of niet het gewenste resultaat geeft.
• Crisisbeheersing (risicoanalyse, preparatie, respons en herstel) flexibel vormgeven afhankelijk
van de aard en omvang van specifieke risico’s en crises.
• Crisisbeheersing inrichten als cyclisch proces dat risicoanalyse, preparatie, respons en herstel
omvat en waarvoor alle bij de crisisbeheersing betrokken partners gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen.
• Crisisbeheersing vormgeven via netwerksamenwerking.
• Organisaties in de zorg zelf primair verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van
opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. De algemeen besturen van de veiligheidsregio’s
verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces.
• De verantwoordelijkheid voor de regie op bevolkingszorg te beleggen bij de algemeen besturen
van de veiligheidsregio’s.
• Crisiscommunicatie te beschouwen als eigenstandig proces onder verantwoordelijkheid van
gemeenten. De algemeen besturen van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk te maken voor de
regie op dit proces.
• Het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen. Het toezicht op het stelsel moet daarop
aansluiten.
Brandweerzorg (o.a.)
• De besturen van de veiligheidsregio’s moeten gezamenlijk verantwoordelijk worden voor het
periodiek formuleren van landelijke opgaven voor de brandweer. En voor het vaststellen en
handhaven van normen en standaarden voor brandweerzorg.
• De algemeen besturen van de veiligheidsregio’s collectief verantwoordelijk te maken voor
risicoanalyse, risicobeheersing, preparatie, respons en herstel van regio-overstijgende (risico’s)
op branden en ongevallen.
• De brandweer wettelijk te positioneren als orgaan dat verantwoordelijk is voor het adviseren,
stimuleren en regisseren van brandveiligheid.
Randvoorwaarden (o.a.)
• Wettelijke basis creëren voor gemeenschappelijke informatievoorziening in alle fasen van
crisisbeheersing en brandweerzorg onder regie van burgemeesters, voorzitters veiligheidsregio
en minister van JenV.
• Financiering door combinatie van landelijke Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) en
gemeentelijke (gemeentefonds) financiering. En in de financiering wettelijk onderscheid te maken
naar de taken voor crisisbeheersing en taken voor brandweerzorg.
Het Veiligheidsberaad, de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en de
Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en), georganiseerd in GGD GHOR Nederland,
hebben hun kabinetsreactie op het evaluatierapport meegegeven aan de minister van JenV. Hoewel
de evaluatie na de val van het kabinet als controversieel is verklaard, is het de inzet van de minister
om voor het voorjaars- en verkiezingsreces 2021 namens het kabinet een eerste reactie op
hoofdlijnen op dit rapport aan de Tweede Kamer te sturen.
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Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het
versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat democratische legitimatie van de gemeenschappelijke
regelingen wordt versterkt d.m.v. het verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende
organen van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de bestuursvoering van de
samenwerkingsverbanden die hun grondslag vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Daarnaast leidt het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen gemeenschappelijke
regelingen zal worden vergroot.
Veranderingen in de P&C-cyclus
De datum voor het zenden van de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt verplaatst van 15 april naar 30
april in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.
Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke
regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en
begroting aan te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor
beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien
wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen
gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de conceptbegroting van een regeling te geven
en ontvangen zij de kadernota later. Dit gebeurt door drie wijzigingen:
- de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april;
- de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden
gestuurd in plaats van 1 augustus; en
- de ontwerpbegroting moet uiterlijk 10 weken voor 15 september voor een zienswijze aan
gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken.
Het wetsvoorstel treedt in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bestaande
gemeenschappelijke regelingen zullen moeten worden aangepast als deze wijziging in werking is
getreden.
Omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet bundelt
en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het
makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De voorbereidingen voor de implementatie van de
Omgevingswet zijn, ook in Hollands Midden, in volle gang. Medewerkers worden opgeleid,
documenten met richtlijnen voor de medewerkers worden geschreven en met de verschillende
partners worden werkafspraken gemaakt. De verwachting is dat ook na 1 januari 2022 de behoefte
zal bestaan om mensen te trainen en op te leiden, om zo de dienstverlening samen met de
gemeenten en de partners te verbeteren.
Tweede visitatieronde
Sinds 2014 geven de veiligheidsregio’s invulling aan de visitaties in de veiligheidsregio’s, zoals
bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s. In artikel 56 Wvr staat dat het bestuur van de veiligheidsregio
verantwoordelijk is dat er eenmaal in de vijf jaar een visitatie dor een visitatiecommissie wordt
verricht. In de periode 2014-2019 zijn alle visitatieregio’s gevisiteerd. De tweede visitatieronde stond
aanvankelijk gepland voor 2020-2024 en zou in het voorjaar starten met drie pilotvisitaties. Als gevolg
van de coronacrisis zijn de pilots niet doorgegaan. De consequentie van de afgelasting is dat de
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definitieve planning voor de tweede visitatieronde moet worden herzien (op zijn vroegst de periode
2021-2025), waardoor niet kan worden voldaan aan de wettelijke termijn. Het bestuur van de
veiligheidsregio is belast met deze verantwoordelijkheid (art. 56 Wvr). Het Veiligheidsberaad heeft als
collectief ingestemd met uitstel van de tweede visitatieronde en de minister van JenV hierover per
brief geïnformeerd.
Taakdifferentiatie brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers
Het Veiligheidsberaad laat onderzoek uitvoeren naar een passende rechtspositie voor
brandweervrijwilligers. Bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van
brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het
algemeen. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en
vrijwilligers gelijk zijn, zodat brandweervrijwilligers op grond van het gelijkheidsbeginsel door hun
werkgevers – de veiligheidsregio’s – feitelijk als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten worden.
Er bestaat dus een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden
aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen, et cetera.
Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en minister van JenV besloten tot oprichting van een
denktank om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen
brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers.
De denktank heeft op 9 december 2019 een denkrichting gepresenteerd die onderscheid maakt in
termen van:
- Verplichte beschikbaarheid: de beroepsmedewerker heeft een verplichte beschikbaarheid (o.b.v.
rooster of piket), terwijl de vrijwilliger nooit een verplichting heeft om een taak uit te voeren of
beschikbaar te zijn.
- Aantal repressieve taken: de beroepsmedewerker voert meer repressieve brandweertaken uit,
aangezien de beroepsmedewerker naast de basistaken nog ten minste drie specialistische taken
uitvoert (vrijwilliger maximaal één specialistische taak).
- Type taken: voor de beroepsmedewerker geldt dat deze naast de repressieve taken tevens
koude taken en nieuwe taken in het kader van de ‘bredere maatschappelijke inzet’ uitvoert, in
tegenstelling tot de vrijwilliger.
- Vakbekwaam worden en blijven: de beroepsmedewerker volgt een opleiding met een langere
opleidingsduur dan de vrijwilliger en het vakbekwaam blijven vraagt voor de beroepsmedewerker
meer inspanning.
Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben besloten om het voorgestelde model
taakdifferentiatie in alle 25 veiligheidsregio’s te onderzoeken op de consequenties. Er is een
uniforme uitvraag gedaan in de regio’s om op basis van de regionale beelden tot een landelijk beeld
te komen. Vanwege de Covid-19 crisis is het traject tijdelijk opgeschort. Inmiddels zijn de
werkzaamheden weer opgepakt en worden de resultaten van de uitvraag in het Veiligheidsberaad
van februari 2021 besproken.
De taakdifferentiatie van brandweervrijwilligers raakt ook het programma Vrijwilligheid. Er is sinds
2019 een koppeling gelegd tussen dat programma en het traject taakdifferentiatie om wederzijds
gebruik te maken van elkaars kennis en informatie. Op 8 oktober 2018 heeft het Veiligheidsberaad
ingestemd met het programmaplan Vrijwilligheid. Het programmaplan bestaat uit twee delen. Het
eerste deel gaat uit van het huidige stelsel en is gericht op het verbeteren van de inzet van
brandweervrijwilligers in het hier en nu. In het tweede deel is gekeken worden naar het huidige stelsel
en naar toekomstige mogelijkheden. Onderzoek vanuit het programma heeft bijgedragen aan een
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beter inzicht in de rechtspositie van brandweervrijwilligers in andere Europese landen. Ook is inzicht
opgedaan waarom burgers in de toekomst wel of niet actief willen worden als brandweervrijwilliger.
En is onderzoek gedaan naar wat de brandweer kan leren van andere organisaties die met vrijwilliger
werken.
Belevingsonderzoek brandweerpersoneel 2021
In 2017-2018 zijn in opdracht van het Veiligheidsberaad voor het eerst de onderzoeken
‘Brandweerstatistiek’ en ‘Beleving repressief brandweerpersoneel’ uitgevoerd. Op 8 juni 2018 heeft
het Veiligheidsberaad opdracht gegeven voor periodiek vervolgonderzoek: jaarlijks voor de
brandweerstatistiek (‘Brandweerkerndata’) en vierjaarlijks voor het belevingsonderzoek. Medio 2021
vindt uitvoering van het belevingsonderzoek plaats. Eerste helft 2022 worden de resultaten
opgeleverd.
Informatiebeveiliging veiligheidsregio’s
Op 18 maart 2016 is door de voorzitters veiligheidsregio een bestuurlijk convenant
Informatieveiligheid ondertekend op basis van het programma Informatievoorziening
Veiligheidsregio’s 2015-2020. In het bestuurlijk convenant is onder meer opgenomen dat alle
veiligheidsregio’s moeten voldoen aan een basisniveau informatieveiligheid volgens de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Uit het opgestelde eindrapport informatiebeveiliging
veiligheidsregio’s dat 14 december 2020 in het Veiligheidsberaad is besproken, blijkt dat de
professionaliteit van informatiebeveiligingsmaatregelen is toegenomen maar dat het bestuurlijk
vastgestelde normniveaus bij geen enkele veiligheidsregio is gehaald. Informatiebeveiliging blijft
daarmee een belangrijk aandachtspunt. Binnen het nieuwe programma Informatievoorziening
Veiligheidsregio’s 2020-2025 dat opgebouwd is rond vier thema’s krijgt dit een vervolg
(informatiegestuurd werken, continuïteit van de eigen organisatie, samenwerken in ketens en
netwerken, robuuste basisvoorziening). De veiligheidsregio’s moeten aan de BIO voldoen voordat zij
onderdeel kunnen worden van de Nederlandse vitale infrastructuur, en daarmee aangesloten kunnen
worden op het vertrouwelijke informatie-uitwisselingssysteem van het Nationaal Cyber Security
Centrum.
Evaluatie van het landelijk kader Uitruk op maat bij brand
In 2014 is door het Veiligheidsberaad het ‘Landelijk kader uitruk op maat bij brand’ (UoM)
vastgesteld. De aanleiding was de behoefte van veiligheidsregio’s om te kunnen differentiëren met de
inzet van mensen en middelen naar incidenttype en risico.
Het kader is medio 2020 in opdracht van de veiligheidsregio’s geëvalueerd door het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV). De voornaamste conclusie is dat het kader in de afgelopen jaren is toegepast om
problemen met de paraatheid, bij met name de vrijwillige brandweerkorpsen, het hoofd te kunnen
bieden. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het landelijk kader is gebruikt voor iets waar het in
zijn ontwerp niet voor was bedoeld.
Het Veiligheidsberaad heeft op 14 december 2020 de conclusies van de evaluatie onderschreven.
Het Veiligheidsberaad heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV)
verzocht om in de eerste helft van 2021 te komen met een voorstel waarop het landelijk kader kan
worden bijgesteld en in samenhang wordt gebracht met lopende ontwikkelingen zoals een uniforme
systematiek bij dekkingsplannen, de visie op grootschalig brandweeroptreden en het traject van
taakdifferentiatie brandweer.
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Evaluatie doorontwikkeling Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
Brandweer Nederland heeft een nieuwe Visie op IBGS gepresenteerd. Met deze visie wil de
brandweer de aanpak van incidenten met gevaarlijke stoffen effectief en efficiënt organiseren. Voor
een goede borging van de Visie op IBGS is een wetswijziging nodig. Het ministerie wil alvorens zij
overgaat tot deze wetswijziging een goede onderbouwing voor de beoogde wijzigingen via een
evaluatierapport. Om inzichtelijk te maken wat de implicaties zijn voor de bestrijding van incidenten
met gevaarlijke stoffen en hoe de verschillende onderdelen zich met elkaar (gaan) verhouden op
regionaal, interregionaal en landelijk niveau volgt een rapportage.
Hoger personeelsverloop a.g.v. 2e loopbaanbeleid
Het uitgangspunt van het 2e loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig jaar werkzaam zijn in een
bezwarende functie. Daarna gaat een medewerker een andere functie vervullen, binnen of buiten de
organisatie. Steeds meer medewerkers willen vóór deze twintig jaar duidelijkheid over hun toekomst
en solliciteren buiten de organisatie. Dit leidt tot een hoger personeelsverloop met consequenties
voor de kosten van opleidingen van nieuwe medewerkers. Ook de verletkosten zijn in het kader van
het 2e loopbaanbeleid een financieel risico.
Financiering externe veiligheid onderdeel van gemeentefonds
Van 2021 tot 2024 ontvangen gemeenten vanuit het Rijk een gedeelte van de financiën voor externe
veiligheid direct in het gemeentefonds. De omgevingsdienst en veiligheidsregio hebben de taak om
de gemeente te adviseren over de lokale externe veiligheid. Dit kunnen ze alleen blijven doen als
deze taak wordt bekostigd met de uitkering uit het gemeentefonds. Gemeenten dienen daarover
afspraken te maken met de eigen omgevingsdienst en veiligheidsregio. Het jaar 2020 was het laatste
jaar waarin rijksmiddelen via het programma Impuls Omgevingsveiligheid beschikbaar werden
gesteld aan de decentrale overheden.
Ontwikkelingen GMK Den Haag
Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie
naar Veiligheidsregio Haaglanden
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) willen
komen tot een gezamenlijke (en verbeterde) meldkamer voor de brandweer, onder éénhoofdige
aansturing waarin ook het werkgeverschap is opgenomen. Voor de politie geldt dat de werkgeversrol
voor niet-politiecentralisten (centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden zijn in dienst
bij de politie) het werk van leidinggevenden compliceert en voortdurend leidt tot onduidelijkheid over
de positie van de medewerkers. Het huidige construct is mogelijk (gebleken), maar niet ideaal,
vandaar dit project. Centralisten van de brandweermeldkamer Hollands Midden komen dan in dienst
van de VRH (de centralisten van de brandweermeldkamer Haaglanden zijn in dienst bij de VRH), die
als werkgever zal fungeren voor de brandweercentralisten van beide veiligheidsregio’s. Centralisten
die in dienst blijven van de politie zullen politiewerk moeten gaan verrichten.
Uitgangspunt voor de VRHM en de VRH is dat het werkgeverschap door de VRH wordt
georganiseerd en dat de aansturing van de meldkamer Brandweer (MKB) een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid is voor beide veiligheidsregio’s. Als dit uitgangspunt wordt gevolgd, zal geen
sprake zijn van een beheerovereenkomst of een SLA zoals thans tussen VRHM en politie is
opgesteld, maar van een convenant waarin deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (en
bijvoorbeeld ook de verdeelsleutel voor de personeelskosten) geregeld wordt.
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De overgang beperkt zich niet slechts tot het één op één overgaan van de brandweercentralisten
naar de VRH, maar maakt onderdeel uit van een verbeterde organisatie inrichting van de MKB
(Project Realisatie Toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer / veiligheidsregio). Daarin
wordt dan ook aandacht besteed aan verbetering van de efficiency, oplossingen voor de organisatie
van de CaCo (Calamiteiten Coördinator), aansluiting op de primaire processen van de brandweer van
de VRHM en de VRH, ontwikkelingen rondom het Operationeel Centrum Brandweer (OCB), etc.
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 financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te
worden, 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.
Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari
2020 en de Wijzigingswet per 1 juli 2020, de SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM
en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de
Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast,
Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest. Er moet een
nieuwe (structurele) afspraak komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van
het personeel. E.e.a. betekent momenteel een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer
€ 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode kan deze verhoging binnen het financieel
kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze
periode, worden opgevangen.
De Calamiteitencoördinator (CaCo) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag
De CaCo kent zijn oorsprong in de Wet veiligheidsregio als functie op de meldkamer tijdens een
GRIP opschaling. Tijdens de opschaling is de CaCo verantwoordelijk (éénhoofdige leiding
gemeenschappelijke meldkamerprocessen) voor de multidisciplinaire leiding en coördinatie en voor
het informatiemanagement op de meldkamer. Taken en bevoegdheden in deze situatie zijn terug te
vinden in het Besluit personeel veiligheidsregio en de Regeling personeel veiligheidsregio. Het
invullen van die functie is wettelijk belegd bij de veiligheidsregio’s en de CaCo maakt onlosmakelijk
onderdeel uit van de crisisbeheersing organisatie. Vanuit die optiek zijn de veiligheidsregio’s dan ook
financieel verantwoordelijk.
De CaCo-rol is vanaf april 2021 24/7 ingevuld 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).
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Ontwikkelingen en risico’s GHOR Hollands Midden
Ontwikkelingen
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
In het definitieve evaluatierapport Wvr van 4 december 2020 constateert de evaluatiecommissie dat
de Wet veiligheidsregio’s niet duidelijk is over de taken voor de geneeskundige hulpverlening bij
crisisbeheersing. Door overlap van taken tussen veiligheidsregio, GGD, Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ) en het overleg niet-acute zorg staat de meerwaarde van de GHOR-taken en organisatie ter discussie. De evaluatiecommissie ziet dat de zorgsector goed in staat is zichzelf te
organiseren; de commissie adviseert om uit te gaan van de eigen verantwoordelijkheid van de
zorgsector voor crisisbeheersing. Daarbij adviseert de commissie dat de veiligheidsregio een
regisserende taak krijgt voor geneeskundige hulpverlening. Met regie wordt bedoeld het bevorderen
van consistentie tussen de crisisvoorbereiding en -beheersing van partners en het samenbrengen
van informatie daarover. Een separate GHOR-organisatie is niet nodig volgens de
evaluatiecommissie.
De DPG’en georganiseerd in GGD GHOR Nederland hebben inhoudelijk gereageerd en zijn kritisch
over de uitkomsten van het rapport voor wat betreft het onderdeel geneeskundige hulpverlening.
Versterking positie van het ROAZ
De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie zijn door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
verantwoordelijk voor het organiseren van een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). In regio
West is het LUMC hiervoor verantwoordelijk. GHOR neemt actief deel aan het ROAZ regio West.
Focus in de wettelijke ROAZ-opdracht ligt op het optimaliseren van toegankelijkheid, veiligheid en
kwaliteit van de acute zorgketen in de regio, zodat een patiënt of groep patiënten met een acute
zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt. Ook afstemming over
voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises is een taak van het ROAZ. De
minister van VWS is voornemens de versterking van de positie van het ROAZ wettelijk te regelen via
een algemene maatregel van bestuur (AMvB), die gekoppeld wordt aan de inwerkingtreding van de
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de bijbehorende wettelijke basis in de Aanpassingswet. In
het concept AMvB wordt geregeld dat het ROAZ-afspraken maakt om te komen tot een sluitende
keten van acute zorg; zorgaanbieders moeten deze afspraken naleven en aanbieders van
vervolgzorg (caresector) moeten in het ROAZ worden betrokken (met het oog op de uitstroom uit de
acute zorg).
Houtskoolschets acute zorg
De samenleving en de zorg veranderen in snel tempo. Ook het acute zorglandschap verandert door
technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen.
De houtskoolschets acute zorg van VWS (september 2020) is bedoeld om bouwstenen aan te dragen
voor de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. De geschetste inrichting vraagt om
strakke afspraken op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid. Het
vraagt ook om afspraken over samenwerking in de acute zorgketen, veranderingen in het acute
zorgaanbod en capaciteitsproblematiek. Voor het maken van afspraken over de inrichting van het
acute zorglandschap kiest VWS voor een regionale benadering in de bestaande ROAZ-regio’s. De
regievoering op de opgeschaalde zorg blijft volgens VWS een publieke GHOR-taak.
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Risico’s
•

•

•

De toenemende zorgdruk en -zwaarte in de zorgketen, waar tijdens een crises nog extra inzet
van wordt gevraagd, kunnen dilemma’s geven voor regionale zorgcontinuïteit en
ketensamenwerking. Aan ons de taak om met onze partners aandacht te blijven houden voor
opgeschaalde zorg en regionale continuïteit van zorg.
In de eerste golf van de coronacrisis werd de overlap in taken tussen DPG/GHOR, GGD, ROAZ
en veiligheidsregio zichtbaar. De DPG en GHOR moeten meerwaarde en positionering van een
afzonderlijke GHOR-organisatie aan de wetgever duidelijk maken. Indien het advies van de
evaluatiecommissie Wvr tot splitsing van het GHOR-team in wetgeving wordt overgenomen, is
verlies van specialistische netwerkkennis een risico. Deze kennis is nodig voor aansluiting op de
crisisbeheersing van het zorgnetwerk met die van de veiligheidsregio.
Een langdurig incident of crisis zoals bijvoorbeeld de corona pandemie en/of gelijktijdige
incidenten leggen een zware druk op de GHOR-crisisorganisatie, die m.u.v. OvDG’en en
ODPG’en, bestaat uit bureaumedewerkers. Ook gelijktijdige uitstroom en/of langdurig zieken in
de GHOR van twee of meer GHOR-medewerkers kan leiden tot verlies van specialistische
dossierkennis en discontinuïteit in relatiemanagement in het GHOR-netwerk. Externe inhuur ter
ondersteuning van de GHOR zal leiden tot niet begrote kosten in de begroting GHOR.

Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV)
Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van
de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De WVSV onderhandelt
namens de besturen van de veiligheidsregio’s met de werknemersorganisaties en maakt bindende
afspraken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Alle 25
veiligheidsregio’s nemen deel, zodat er landelijk collectieve afspraken gemaakt kunnen worden. De
toekomstige arbeidsvoorwaardenregeling van de WVSV wordt zoveel mogelijk vergelijkbaar met de
Cao Gemeenten met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen
(vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO). De formele oprichting van de
WVSV en start werkzaamheden, is uiterlijk 1 januari 2022. Tot die tijd blijft de CAR-UWO van kracht,
met ondersteuning van de VNG.
Rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks bestuur (vanaf boekjaar 2021?)
Vanaf boekjaar 2021 zou het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk worden voor het afgeven van
een rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging). De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige
totstandkoming van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de Veiligheidsregio zelf,
waarbij het Dagelijks Bestuur zich verantwoord aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de
verklaring vanuit de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt onderdeel uit
van deze verklaring.
Het is nog onzeker of dit vanaf 2021 ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. De minister van BZK heeft in
een brief aan de Tweede Kamer opnieuw om uitstel van behandeling van het wetsvoorstel
‘Versterking decentrale rekenkamers’ gevraagd. De minister werkt nog aan een wijziging inzake
rekenkameronderzoek bij waterschappen en zij wil ook de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording hierbij betrekken.
Cao en pensioenpremies voor 2022
Zijn ten tijde van het opstellen van de (Ontwerp)begroting 2022 niet bekend, dus ook niet de
financiële consequenties in deze.
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Verduurzaming
Ook de VRHM is vanuit wet- en regelgeving verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen.
Dit kan leiden tot investeringen die zich pas op langere termijn terugverdienen.
COVID-19
Onbekend is nog wat de effecten van COVID-19 van invloed zullen zijn in 2021, en daarmee ook voor
de volgende jaren, op de organisatie, beleidsdoelstellingen en financiën van de VRHM.
Veiligheidsregio’s kunnen de meerkosten van COVID-19, onder saldering van minder uitgaven,
declareren bij VWS. De regeling van de vergoeding van de meerkosten is van toepassing op 2020 en
2021. Indien t.z.t. nog relevant, voor 2022 zijn vooralsnog geen afspraken gemaakt.
Samenwerkingsstructuur Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio
Per 1 januari 2020 zijn de twee managementraden, Raad van Brandweercommandanten (RBC) en
Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR), opgeheven en samengegaan als één nieuwe
managementraad; de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). De RCDV
is een overleg dat bestaat uit de strategische vertegenwoordiging van veiligheidsregio’s
(commandanten/directeuren). De RCDV benoemt de strategische thema’s waarop landelijk moet
worden samengewerkt. Dat zijn thema’s rond de visie/strategie van veiligheidsregio’s, wanneer iets
grote financiële impact heeft voor veiligheidsregio’s en/of wanneer een thema bestuurlijk relevant is.
Denk aan thema’s zoals; Corona, Klimaat, Werkgeverschap, Taakdifferentiatie en Energietransitie.
De RCDV kan voor specifieke onderwerpen opdrachtnemer van het Veiligheidsberaad zijn. De RCDV
heeft ook een rol in de advisering van het Veiligheidsberaad.
De RCDV stelt een meerjarenagenda op dat als kader dient voor de RCDV en de daaraan verbonden
Vakraden. De 25 regionale beleidsplannen, de agenda van het Veiligheidsberaad en landelijke
ontwikkelingen vormen het kader voor de agenda. De meerjarenagenda wordt afgestemd met het IFV
met het oog op gezamenlijke programmering. Indien er samenwerkingsafspraken gemaakt worden
met het IFV, worden deze van tevoren gecontracteerd. De UitvoeringsAgenda Brandweer (UAB)
loopt in 2021 af. Nog niet afgeronde onderwerpen krijgen een plaats binnen een vakraad of worden
na overleg in beheer genomen door het IFV.

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

9. Bijlagen
Geen

10. (Historie) besluitvorming
•
•

voor 01-aug-2021: Verzending Begroting VRHM 2022 aan gedeputeerde staten
24-jun-2021: Vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Begroting VRHM 2022
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

03-jun-2021: Behandeling reactie Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden
21-mei-2021: Deadline zienswijze gemeenteraden op Ontwerpbegroting VRHM 2022
26-mrt-2021: Verzending Ontwerpbegroting VRHM 2021 aan gemeenteraden voor zienswijze
25-mrt-2021: Instemming door het Dagelijks Bestuur van de Ontwerpbegroting VRHM 2022
18-feb-2021: Voorziene vaststelling van het Algemeen Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2022
04-feb-2021: Voorziene instemming van het Dagelijks Bestuur met de Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2022
25-jun-2020: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2021
30-jun-2016: Bestuurlijke afspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands
Midden
31-mrt-2016: Besluit van het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf
2019
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6.

1. Samenvatting voorstel
Het Jaarplan VRHM 2021 is het tweede jaarplan dat voortkomt uit het nieuwe Regionaal Beleidsplan
VRHM 2020-2023 Veiligheid in samenhang. Het geeft een overzicht van de activiteiten die de VRHM
in 2021 uitvoert om de doelen uit het regionaal beleidsplan te bereiken.
Om het jaarplan compact te houden, is de opzet op onderdelen aangepast. Het jaarplan legt het
accent op de nieuwe doelen (gezamenlijke en per VRHM-taak). Via de voor- en najaarsrapportage en
de jaarstukken wordt de voortgang van het jaarplan in beeld gebracht. Het Dagelijks Bestuur heeft het
Jaarplan VRHM 2021 vastgesteld in zijn vergadering van 3 december 2020.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarplan VRHM 2021

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Brigit Achten, afdeling
Strategie en Beleid
18 februari 2021

6.

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Voor u ligt het tweede jaarplan dat voortkomt uit het nieuwe Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Veiligheid in samenhang. Hiermee borduren we voort op het fundament dat in 2020 in de steigers is
gezet en dat wij in het komende jaar vol energie gaan uitbouwen. De speerpunten van vorig jaar
vormen de basis en het vertrekpunt voor de speerpunten voor 2021. Reden hiervoor is dat meerdere
van deze doelen meerjarig zijn en, mede als gevolg van de coronacrisis, nog altijd zeer actueel.
In het jaarplan staat het overzicht van de activiteiten die in 2021 worden verricht om invulling te geven
aan de doelen in het regionaal beleidsplan. Bij het opstellen van het jaarplan en het formuleren van
de ambities zijn nieuwe ontwikkelingen zoals de evaluatie Wet veiligheidsregio’s meegenomen. Ook
is rekening gehouden met de inzet die de coronacrisis nog van ons zal vragen in 2021. Daarbij heeft
de coronacrisis enerzijds gezorgd voor een versnelling, als ook een vertraging op de realisatie van
onze doelen voor 2020. Een aantal taken uit het jaarplan 2020 hebben wij vorig jaar vanwege de
onvoorziene inzet voor de Covid-19-crisis niet kunnen afronden. Die komen dan ook weer terug in dit
jaarplan.
Om het jaarplan compact te houden, is de opzet op onderdelen aangepast. Het jaarplan legt de
nadruk op de nieuwe, gezamenlijke en taakgerelateerde doelen (‘wat pakken wij op’) en minder op de
reguliere taken (‘activiteiten die passen bij de indeling van continueren en verbeteren’ uit het
regionaal beleidsplan).
De vastgestelde Programmabegroting 2021 vormt de basis en vertrekpunt voor de uitvoering van de
activiteiten uit het jaarplan. De financiële overzichten in het jaarplan 2021 die getoond worden bij de
paragraaf ‘Programmabegroting VRHM 2021’ zijn hieruit afkomstig. Via de voor- en

najaarsrapportage en de jaarstukken wordt de voortgang van het jaarplan, zowel inhoudelijk als
financieel, in beeld gebracht.

4. Kader
Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in samenhang. Vastgesteld in de vergadering
van het Algemeen Bestuur op 20 februari 2020.
De programmabegroting VRHM 2021. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op
25 juni 2020.

5. Consequenties
Financieel:
De activiteiten in het jaarplan VRHM 2021 passen binnen de vastgestelde begroting 2021.

6. Bijlagen
-

Jaarplan VRHM 2021 ‘Veiligheid in samenhang’
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Jaarplan VRHM 2021

Behorende bij het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023

Veiligheid in samenhang

Versie: 26-11-2020

1.

Inleiding

Voor u ligt het tweede jaarplan dat voortkomt uit het nieuwe Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in samenhang. Hiermee borduren we
voort op het fundament dat in 2020 in de steigers is gezet en dat wij in het komende jaar vol energie gaan uitbouwen. De coronacrisis, maar ook andere
crises, hebben laten zien dat de ontwikkelopgaven uit het regionaal beleidsplan nog steeds onverminderd van kracht zijn. Zij vormen dan ook de basis
voor de activiteiten die wij in 2021 gaan uitvoeren. Naast nieuwe ontwikkelingen die op ons pad komen zoals de uitkomsten van de evaluatie Wet
veiligheidsreigo’s.
Bij het formuleren van de ambities voor 2021 hebben wij rekening gehouden met de inzet die de coronacrisis nog van ons zal vragen het komend jaar.
Wij hebben gemerkt dat de coronacrisis enerzijds gezorgd voor een versnelling, als ook een vertraging op de realisatie van onze speerpunten voor 2020.
Een aantal activiteiten uit het jaarplan 2020 komt dan ook terug in het jaarplan 2021. Naast de activiteiten die wij uitvoeren op onze ontwikkelthema’s
gaan wij in 2021 onverminderd door met de uitvoering van onze reguliere activiteiten. Vanwege ons doel om het jaarplan beknopt te houden, hebben wij
ervoor gekozen deze activiteiten niet op te nemen in dit jaarplan.
Al met al ligt er een ambitieus, maar realistisch plan dat richting geeft aan onze inspanningen om de gezamenlijke doelen en de ontwikkeldoelen per tak
van de veiligheidsregio dichterbij te brengen. Wij staan als directie achter dit jaarplan 2021. En wij kijken uit naar het mogen realiseren ervan. Wij hebben
het afgelopen jaar als organisatie laten zien dat wij weerbaar zijn en flexibel. En om kunnen gaan met de uitdagingen van onze veranderende wereld. Wij
zetten deze eigenschappen graag in voor de uitvoering van dit nieuwe jaarplan.

Namens de directie VRHM,
Hans Zuidijk
directeur veiligheidsregio / commandant brandweer
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2.

Onze gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio

Nieuwe ontwikkelingen en risico’s vragen om adequate oplossingen. De veiligheidsregio heeft zeven gezamenlijke doelen waar alle
organisatieonderdelen van de veiligheidsregio aan bijdragen.

2.1. Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele
veiligheidsketen
Hoe slagen wij hierin?
1. Als adviseurs beschikken over de positie, kennis en kunde om in een vroegtijdig stadium mee te denken en het bevoegd gezag te adviseren over
de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico’s die voortkomen uit de vier thema’s (klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit)
en andere risico’s.
2. Als we burgers bewust hebben gemaakt van deze (nieuwe) risico’s en handelingsperspectieven hebben aangereikt waarbij we de veerkracht van
burgers en samenleving benutten.
3. Als onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis heeft van deze (nieuwe) risico’s, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen kunnen
optreden.

1

Wat gaan we waarom doen?
Verdere vertaling van het thema klimaatadaptatie maken naar de gevolgen
voor risico- en crisisbeheersing.
Om de samenwerking met gemeenten op het gebied van de gevolgen van
klimaatverandering beter te borgen, is het Programma Waterveiligheid
geïntegreerd in het Programma Klimaatadaptatie. Door de intergemeentelijke
verbinding op het thema klimaatadaptatie levert dit voor gemeenten meer
eenduidigheid en integrale advisering op. Vanuit de regio kan risicoadvisering
beter vormgegeven worden (nieuw type advisering), de adviezen zullen veelal
ook (gemeente)grensoverschrijdend zijn.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Regionaal beeld n.a.v. de gemeentelijke
klimaatstresstesten.
• Een impactanalyse hoogwater primaire keringen,
handelingsperspectief en samenredzaamheid
(Programma Waterveiligheid).
• Verdiept handelingsperspectief (operationele
planvorming) voor de regionale keringen.
• Vanuit het samenwerkingsverband Dijkring 14,15 en 44
(interregionale) OTO-activiteiten primaire keringen
aanbieden.
• Het opstellen van een netwerkanalyse extreem weer.
Agendapunt 8. DB VRHM 3 december 2020
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Wat gaan we waarom doen?
Met het oog op het veranderende klimaat zijn gemeenten verplicht een
klimaatstresstest te doen. Er wordt gekeken welke effecten klimaatverandering
binnen een gebied heeft en waar, wanneer, welke knelpunten kunnen ontstaan.
Op basis van de conclusies uit de stresstesten kunnen gemeenten maatregelen
nemen die de ernst en gevolgen van klimaatadaptatie verkleinen. Na een
eerste inventarisatie in 2020 wordt in 2021 een verdiepingsslag gemaakt in de
vorm van de risicodialoog. Ook op Provinciaal niveau worden risicodialogen
gevoerd. Vanuit de VRHM wordt geparticipeerd en geadviseerd met name
vanuit het perspectief van (fysieke) veiligheid.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Een verkenning (en eventuele oplevering) van een
informatiekaart droogte/extreem weer.

Adviseurs nemen klimaatadaptatie, waar mogelijk mee, in hun integrale
advisering zodat zij bevoegd gezag en ketenpartners kunnen adviseren over de
(fysieke) veiligheidsaspecten en (vanuit de GHOR/GGD) gezondheidsaspecten
van risico’s die voortkomen uit het thema klimaatadaptatie. Op basis van deze
adviezen kunnen partijen risico’s verkleinen of effecten van risico’s beperken.
Om een structurele aanpak voor een adequate crisisbeheersing bij
overstromingen te bevorderen maken veiligheidsregio’s voor hun
verzorgingsgebied impactanalyses (met daarbij aandacht voor bestuurlijke
dilemma’s voor o.a. bestuurders zorginstellingen). Aan deze impactanalyse
wordt een evacuatiestrategie & handelingsperspectief en risico- en
crisiscommunicatie gekoppeld. In 2020 zijn de regionale keringen uitgewerkt. In
2021 richten we ons op de primaire keringen. Daarnaast wordt de interregionale
samenwerking op het gebied van primaire keringen gecontinueerd.
VRHM heeft geen in formatiekaart droogte. Aangezien we een toename zien
van de kans op droogte, wordt onderzocht of een informatiekaart droogte (of
breder; extreem weer) nuttig is.
Rondom droogte is een breed netwerk actief. Zowel voor advisering als
crisisbeheersing is het goed om dit netwerk in kaart te hebben zodat ieders rol,
taak en verantwoordelijkheden op dit thema duidelijk is.
Agendapunt 8. DB VRHM 3 december 2020
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2

Wat gaan we waarom doen?
Verdere verkenning van het thema digitale ontwrichting door het aansluiten
bij landelijke netwerken. Het thema is te gecompliceerd om alleen regionaal op
te pakken, delen van kennis en best-practices helpt een goede basis te leggen
voor VRHM.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Een netwerkanalyse digitale ontwrichting.
• Een informatiekaart digitale ontwrichting.

Het in kaart brengen van het netwerk zodat ieders rol, taak en
verantwoordelijkheid op dit thema duidelijk is.

3

VRHM heeft geen informatiekaart digitale ontwrichting, dit instrument helpt onze
hulpdiensten en crisisorganisatie bij het verwerven van kennis over deze
nieuwe risico’s zodat zij vakbekwaam en met de juiste middelen kunnen
optreden.
In 2020 is ingezet op het verzamelen van kennis over het thema
energietransitie en de (nieuwe) risico’s als gevolg daarvan. In 2021 zetten wij
actief in op het verspreiden van deze kennis en het operationeel voorbereiden
van de adviseurs, hulpdiensten en crisisorganisatie van VRHM hierop. Op basis
van de Regionale Energiestrategie (RES’en van de regio’s Holland Rijnland en
Midden Holland) focussen wij ons voornamelijk op drie brede thema’s (zie
hiernaast). We participeren in de totstandkoming van deze RES’en. Vanuit de
instrumenten van de omgevingswet adviseren we over de (fysieke)
veiligheidsaspecten op risico’s die voortkomen uit energietransitie. En delen we
de kennis over de nieuwe risico’s met (zorg)partners, duiden ze en vertalen ze
waar nodig naar veiligheidsmaatregelen.

•

•

•

•

Een onderzoek naar de opzet van dataopbouw t.b.v.
energietransitie, waarbij prioriteit gelegd zal worden bij
het opbouwen van data over incidenten waarbij
zonnepanelen, elektrificatie en transport en
elektrificatie en opslag betrokken zijn.
Casuïstiekbespreking van dit type incidenten waaruit
aanbevelingen voor de veiligheidsketen worden
uitgewerkt.
Opleidingsactiviteiten beschreven voor brandweerzorg,
multi-VRHM, adviseurs risicobeheersing en GHORfunctionarissen (o.a. OvDG).
Het opleveren van concrete handelingsperspectieven
voor brandweerzorg (werkinstructies/procedures).
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4

Wat gaan we waarom doen?
In 2020 is gestart met een eerste inventarisatie van het thema continuïteit.
Vanwege Covid-19 heeft het thema op sommige aspecten een extra ‘boost’
gekregen. Voorbeeld hiervan is het VRHM-continuïteitsplan uitval door ziekte,
waarin beschreven is hoe onze primaire processen worden geborgd. We willen
ervaringen vanuit Covid-19 meenemen bij de verdere ontwikkeling rondom het
thema continuïteit.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie op het
thema continuïteit (wat is er al en wat missen we nog
m.b.t. continuïteit) waarbij de ervaringen/leerpunten uit
Covid-19 worden betrokken.
• Het opstellen van een risicomatrix continuïteit.
• Het opstellen van een netwerkanalyse continuïteit.

Continuïteit is een breed thema waarbij veel samenhang is met andere thema’s
uit het RRP. Het in kaart brengen van deze samenhang in risico’s biedt
adviseurs (VRHM-breed) en crisisbeheersing handvaten bij hun taken en bij het
bespreken/duiden van dit thema met ketenpartners.

5

Het in kaart brengen van het netwerk zodat ieders rol, taak en
verantwoordelijkheid op dit thema duidelijk is.
Vergroten van de kennis van de hulpdiensten en de crisisorganisatie van
nieuwe risico’s.

•
•

6

7

Ons verzorgingsgebied heeft relatief veel historische binnensteden en
monumentale panden. Dit brengt extra risico’s met zich mee waarop we ons
met elkaar op moeten voorbereiden. De culturele erfgoedsector heeft daarin
ook een eigen verantwoordelijkheid. Doel is het verbinden van de cultureel
erfgoedsector met VRHM.
Vanwege Covid-19 is hier in 2020 geen prioriteit aan gegeven. Afhankelijk van
de ontwikkelingen zal gekeken worden in hoeverre dit in 2021 verder
uitgebouwd kan worden.
Onderhouden huidig Regionaal Risicoprofiel (RRP) en voorbereiden nieuw
RRP (eind 2022). Daarnaast willen we kijken hoe het RRP in de toekomst in
een meer dynamische cyclus vormgegeven kan worden.

•

•
•

Informatiekaart drugsafval (naast de eerder genoemde
kaarten droogte en digitale ontwrichting).
Uitvoering geven aan het meerjaren multi-OTObeleidsplan 2020-2023 en het jaarplan multi-OTO
(MDOTO) waarin digitale ontwrichting /cyber,
continuïteit, energietransitie, hoogwater en
infectieziekten op het programma staan.
Het opstellen van een netwerkanalyse culturele
erfgoedsector waarbij eind 2021 een ingevulde
netwerkanalyse gereed is met in het bestuur
vastgestelde samenwerkingsafspraken.

Huidig RRP is waar nodig geactualiseerd.
Plan van aanpak nieuw RRP gereed.

Agendapunt 8. DB VRHM 3 december 2020

Pagina 6 van 35

8

Wat gaan we waarom doen?
Burgerpreventiecommunicatie wordt verder ter hand genomen via de realisatie
van ‘hollandsmiddenveilig.nl’ website. In 2020 is de basis gelegd voor het risicoen crisiscommunicatie platform HMveilig.nl. In 2021 zullen de verschillende
thema’s uit het RRP een plek gaan krijgen binnen dit platform. Ook zal de focus
liggen op de promotie en gebruik van HMveilig.nl
De koppeling tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en Brand Veilig
Leven (BvL)wordt geborgd.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Content Website HMveilig.nl uitbreiden met nieuwe
risico’s uit trends RRP.
• Uitvoeren PR-Campagne HMveilg.nl.
• Houden van een tussentijds evaluatie HMveilig.nl.
• Deelname Veiligheidsmonitor 2021 (waarin thema’s
RRP worden opgenomen zodat beter gemeten kan
worden hoe burgers de ontwikkelingen m.b.t. de
veiligheid rondom de 4 thema’s ervaren).

2.2. Wij bevorderen de zelfredzaamheid en richten ons op risicogroepen
Hoe slagen wij hierin?
1. Als we uitvoering geven aan een programma (uit te werken in het nieuwe beleidsplan (Brand)Veilig leven) dat gericht is op het vergroten van het
(brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag van onze burgers, bedrijven en instellingen.
2. Als we op basis van een doelgroepenbenadering specifieke aanpakken uitvoeren. Deze aanpakken richten zich op het zoveel als mogelijk
zelfredzaam maken van burgers als op het mobiliseren van (tot nu toe) verborgen hulpverleningscapaciteit van burgers (samenredzaamheid).
3. Als onze hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over informatie over locaties met specifieke risicogroepen, de hierop afgestemde
procedures en middelen en de beschikbare burgerhulpverleningscapaciteit.

1

Wat gaan we waarom doen?
(Brand) Veilig leven is van ons allemaal. In het (concept) beleidsplan Veilig
Leven staat een bekwame en veerkrachtige samenleving centraal. Die
kenmerkt zich door (on)bewust bekwame en veerkrachtige burgers, bedrijven
en instellingen. Daar werken we gezamenlijk aan in een breed maatschappelijk
netwerk en met alle medewerkers als ambassadeur. Belangrijke basis is het
gebruik van data en kennis over gedrag(sbeïnvloeding). Ook wordt het
gedachtegoed (B)VL geïntegreerd in advisering en toezicht bij gemeenten en
bedrijven. Alle doelen uit het beleidsplan Veilig Leven krijgen in 2021 aandacht.
Dit is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2021.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan,
planmatig maken van communicatie (brand)veilig
leven.
• Ambassadeurs (Brand) Veilig leven binnen de gehele
organisatie geworven en actief betrokken bij de
uitvoering van (B)VL-activiteiten.
• Met netwerkpartners uitvoering geven aan projecten
− Leidse zorg brandveilig
− Project veilig wonen in Alphen aan den Rijn
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3

Wat gaan we waarom doen?
Gemeenten, hulpdiensten en crisisorganisatie ontwikkelen een gezamenlijke,
integrale visie zelf- en samenredzaamheid. In deze visie gaan we enerzijds in
op het stimuleren van de zelfredzaamheid van bewoners, bedrijven en
instellingen en anderzijds op het mobiliseren van (tot nu toe) verborgen
hulpverleningscapaciteit van burgers (samenredzaamheid). De visie vormt het
kader voor de wijze waarop gemeenten, hulpdiensten en crisisorganisatie de
komende jaren omgaan met dit thema.
Aan de hand van de veiligheidsketen wordt per risico uit het regionaal
risicoprofiel in beeld gebracht waar risico’s en kansen liggen. Bij de beschrijving
van de risico’s en kansen maken we een uitsplitsing naar wettelijke en nietwettelijke taken van VRHM. De visie vormt de basis voor een gezamenlijk en
integraal op te stellen uitvoeringsprogramma voor gemeenten, hulpdiensten en
crisisorganisatie.
Data/informatie over waar zelfredzamen/niet zelfredzamen zich in onze regio
bevinden kan bijdragen aan een meer gerichte doelgroepaanpak.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Vaststelling van een gezamenlijke en integrale visie
stimuleren zelf- en samenredzaamheid die gemeenten,
hulpdiensten en crisisorganisatie handvatten biedt.
• Vaststelling en start uitvoering uitvoeringsprogramma.

•
•

Doorontwikkelen van het geo-data-gebruik intern en de
uitwisseling met partners via webservices.
Vervanging DBK/RIS (waarin de data getoond/
ontsloten worden voor de brandweer).

2.3. Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht
Hoe slagen wij hierin?
1. Als we binnen onze adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen duiden, kunnen aangeven hoe negatieve gevolgen beperkt
kunnen worden en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons operationeel optreden zijn. Hierover hebben we procesafspraken gemaakt
met gemeenten, GGD en omgevingsdiensten.
2. We zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
3. Als we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.
4. Als we ons deskundig en onafhankelijk opstellen in onze advisering, zonder de belangen van partners en onze eigen hulpverleningsbelangen uit
het oog verliezen. Wij beschikken over netwerkvaardigheden.
5. Als we veranderingen binnen de fysieke leefomgeving vertalen naar operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie.
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1

Wat gaan we waarom doen?
In 2022 treedt de omgevingswet in werking. In aanloop hiervan wordt de
organisatie voorbereid. In 2021 zal de nadruk liggen op het verder voorbereiden
van adviseurs op hun taak. Focus ligt daarbij op het vergroten van de kennis en
kunde van adviseurs en het bieden van concrete handvaten voor advisering.
Maar ook op de inrichting van het accounthouderschap richting gemeenten. Dit
past nu minder goed met de wijze waarop binnen de Omgevingswet wordt
samengewerkt.
Bij de inwerkingtreding van de omgevingswet moet er vanuit VRHM een
koppeling gemaakt zijn met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), de basis
wordt hier in 2021 voor ingericht waarbij koppeling met het gebruikte
zaaksysteem Squit het uitgangspunt is. Zodat aansluiting DSO per 1-1-2022
gereed is.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Algemene opleidingen van adviseurs voor het
vergroten van hun kennis en kunde, hierbij wordt ook
kennis over de 4 thema’s uit het RRP meegenomen
(VRHM-breed).
• Persoonlijk opleidingsplannen (en start
opleidingsplannen) n.a.v. ontwikkelscans die in 2020
zijn afgenomen. Hierbij wordt aangesloten bij de te
ontwikkelen VRHM Academie.
• Concrete planproducten voor vergunningen,
planbeoordeling en toezicht/handhaving zodat
adviseurs handvaten hebben om (ketenpartners)
deskundig te adviseren.
• Nieuwe inrichting accounthouderschap zodat
accounthouders beter zijn voorbereid op hun taak en
gemeenten optimaal ondersteund worden
• Voorbereiding en aansluiting op DSO per 1-1-2022 en
integreren werkprocessen.
• Onderzoek samenwerkingsruimte DSO-ketenpartners.

2.4. We maken meer en slimmer gebruik van informatie
Hoe slagen wij hierin?
1. Als we onze informatiebehoeften kennen, de juiste data verzamelen en deze data omzetten in informatie (business intelligence). Het gaat hierbij
ook om informatie(-behoefte) van onze partners.
2. Wij kunnen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon leveren, in zowel de koude, de lauwe als de warme fase.
3. Als we beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen.
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1

Wat gaan we waarom doen?
Via het Beleidsplan Informatiemanagement 2023 wordt verder gewerkt aan
meer en slimmer gebruik van informatie. Business intelligence draagt bij aan
het data-gedreven worden van de VRHM (inzicht door slimmere informatie).
Verder met het opzetten van een model om van risico’s naar data en van data
naar risico’s te kunnen redeneren. Hiermee wordt een goede basis gelegd
waarop data- en informatieanalyse binnen VRHM verder uitgebouwd kan
worden.

2

Wij willen meer informatiegestuurd gaan werken (meer en slimmer informatie
gebruiken)
De nieuwe crisistypen vereisen dat de crisisorganisatie eerder in positie is. Om
dat te kunnen is het nodig dat de we verder gaan met het verbeteren van de
informatiepositie en radarfunctie van de VRHM. Dit vraagt doorontwikkeling van
het Multi Actueel Beeld (MAB) in LCMS (in 2020 vanwege Covid niet
gerealiseerd), verrijken we de content op de website Hollansdmiddenveilig.nl en
verstevigen we de informatiepositie in de lauwe en eventueel de koude fase.

3

Wij werken verder aan een stevige informatiepositie (digitaal samenwerken in
ons ‘netwerk’).

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Realisatie van een basis business intelligence
infrastructuur (data- en integratieplatform).
• Start van een multidisciplinair business intelligence
team (BI-competence center) met de sectoren
Bedrijfsvoering, Brandweerzorg en Risico- en
Crisisbeheersing.
• Opstellen visie data-opbouw (Q1), visie vaststellen en
uitvoeren.
• Uitvoeren van pilots data-analyse, waaronder pilots
energietransitie en brandonderzoek.
• Vervanging van de operationele informatievoorziening
in voertuigen (digitale bereikbaarheidskaart en
navigatie).
• Uitbreiding uitwisseling geo-diensten/-data en
kaartlagen.
• Organiseren brainstormsessie over het versterken van
de informatiepositie van de VRHM. Welke informatie is
beschikbaar, waar hebben we behoefte aan, wat
moeten we nog gaan organiseren en wie hebben we
daarbij nodig?
• Onderzoeken welke rol de CaCo (24/7) kan spelen in
de informatiepositie en radarfunctie.
• Onderzoeken hoe de informatie van de politie (RTIC)
kan bijdragen aan de informatiepositie van VRHM.
• Ontwikkeling plan van aanpak risico- en
crisiscommunicatie in de ‘lauwe fase’ waarmee
Hollandsmiddenveilig.nl aansluit op de actualiteit.
• Multi-gebruik van samenwerkingsomgeving.
• Onderzoek toegang ketenpartners tot informatie en
systemen.
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2.5. Wij vergroten het inzicht in ons presteren
Hoe slagen wij hierin?
1. Als we onze operationele prestaties inzichtelijk maken en duiden, zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten. Hierbij kijken
we ook naar de effecten van onze inzet.
2. In onze begroting en de verdere planning en control-cyclus geven wij inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijhorende financiële kosten
(beleidsgestuurde begroting).
3. De informatieproducten uit onze planning en control-cyclus brengen colleges van burgermeesters en gemeenteraden tijdig in positie over de
beleidsmatige en financiële stand van zaken van de veiligheidsregio. Het inzicht in prestaties leveren wij overzichtelijk en actueel aan
(dashboard-gedachte).

1

2

3

4

Wat gaan we waarom doen?
Langs vijf assen/deelgebieden verbeteren we onze prestatie-indicatoren
(OPI’s), zodat zij beter kunnen bijdragen aan de sturings- en
verantwoordingsprocessen binnen onze organisatie en richting ons bestuur. Het
gaat om de volgende assen/deelgebieden:
• Hanteren wij op dit moment de juiste OPI’s
• Kunnen wij de OPI’s aantrekkelijker presenteren (dashboard)
• Hoe kunnen wij de duiding van de OPI’s verbeteren
• Hoe verbreden wij onze OPI’s naar alle vijf wettelijke taken van de
veiligheidsregio
• Kunnen wij de kwaliteit van de brondata verbeteren
Onderdeel van het doel om meer inzicht te verkrijgen in het presteren, is het
meetbaar formuleren van beleidsdoelen en strategie.

Onderdeel van het verbeteren op het rapporteren over het functioneren van de
organisatie, is het publiceren van besluiten. Hierbij moeten we voldoen aan de
nieuwe Wet elektronische publicaties (Wep) per 1 juli 2021.
Onderdeel van het verbeteren op het rapporteren over het functioneren van de
organisatie, is het rechtstreeks informeren van de gemeentebesturen over
belangrijke ontwikkelingen (buiten de reguliere P&C-producten om).

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
Een vastgesteld plan van aanpak Verbeteren Operationele
Prestatie Indicatoren VRHM, op basis waarvan uitvoering
gegeven gaat worden aan dit doel. Verbeteringen moeten
duidelijk zijn per elk nieuw P&C-product.

In het proces van totstandkoming van P&C-producten wordt tijd
ingeruimd om dit thema nader te verkennen (onderdeel
spoorboekje P&C). Verbeteringen moeten duidelijk zijn per elk
nieuw P&C product. Uiteindelijk doel is een meer meetbaar
regionaal beleidsplan 2024-2027.
Uitvoering geven aan het plan van aanpak, zodat we per 1 juli
2021 voldoen aan de bepalingen in de Wet elektronische
publicaties (Wep).
Een vastgestelde notitie door het bestuur over welke thema’s
en op welke wijze c.q. procedure wij rechtstreeks de
gemeentebesturen informeren.
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2.6. Wij kennen onze partners (partnerprofiel)
Hoe slagen wij hierin?
1. Als we overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype welke partners betrokken zijn, en wat hun taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn. Wij weten onze behoeften en rol te duiden per crisistype en op basis hiervan kunnen wij aangeven wat wij verwachten van
onze partners (en vice versa).
2. Wij beschikken over netwerkvaardigheden om hierbinnen te opereren.

1

Wat gaan we waarom doen?
Van ongeveer 100 partners is het profiel en de samenwerkingsrelatie in 2019
en 2020 bepaald. Van weten en meten gaan wij nu naar daten. Aan de hand
van het profiel en onze gedachte over de samenwerkingsrelatie gaan wij in
gesprek met deze partners en gezamenlijk bepalen hoe we de samenwerking
voor de toekomst verder vorm gaan geven, over welke thema’s wij afstemming
zoeken en hoe we in crisissituaties samenwerken.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
Een op basis van gesprekken (‘daten’) met de partners
beschreven partnerprofiel met de top 50 partners. Dit levert een
samenwerkingsrelatie op die wederzijds gedragen wordt. Deze
relatie is zichtbaar door op de juiste niveaus
accounthouderschap in te vullen; in een gezamenlijke
voorbereiding op crises (planvorming en OTO) en een betere
informatie-uitwisseling in de koude, lauwe en warme fase.

2.7. Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid
Hoe slagen wij hierin?
1. Als we aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook vroegtijdig betrokken zijn.
2. Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de burgemeester in beleidsmatig en financieel opzicht in positie. Dit geldt ook voor hun
verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid (opperbevelhebber) waarbij wij zorgen voor een goede informatiepositie.
3. Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten.
4. Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente
5. Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in.

1

Wat gaan we waarom doen?
Gemeenten leggen hun beleidsdoelen voor veiligheid vast in hun Integraal
Veiligheids Plan (IVP). Fysieke veiligheid is één van de veiligheidsonderwerpen
in het IVP. De VRHM ziet het IVP dan ook als hét instrument om de
gezamenlijke veiligheidsdoelen in vast te leggen. Voor alle hulp- en

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
De uitvoering van het plan van aanpak levert de volgende
producten op:
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2

Wat gaan we waarom doen?
dienstverleningsproducten die de VRHM levert in de verschillende fasen van de
veiligheidsketen. De concrete vertaling/uitwerking hiervan kan vervolgens
plaatsvinden in het uitvoeringsprogramma IVP waarbij maatwerk per gemeente
wordt geleverd.
VRHM heeft als doel om bij alle 18 gemeenten inbreng te leveren in het
totstandkomingsproces van het Integraal Veiligheids Plan. Om dit doel te
realiseren is een plan van aanpak opgesteld.
In 2020 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd
door de Tweede Kamer. Om te voldoen aan de gewijzigde wet worden de
consequenties van de wetswijziging geanalyseerd en voorzien van een advies.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Een integraal opgestelde tekst voor het Integraal
Veiligheids Plan met alle producten die de VRHM levert
in de verschillende fasen van de veiligheidsketen.
• Procesafspraken met de 18 gemeenten over het
moment waarop de VRHM haar inbreng kan leveren
voor het Integraal Veiligheids Plan.
Een vastgestelde notitie door het bestuur over de gewenste
aanpassingen en uitvoering geven aan het plan van aanpak,
zodat we voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke
regelingen.
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3.

Onze doelen voor de meldkamer

3.1. Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Samenvatting ambities uit het Regionaal Beleidsplan:
1. Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS
2. Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/ brandweer

1

2

3

Wat gaan we waarom doen?
Na de invoering van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) per 1 juli
2020, gericht op het beheer van de meldkamer, moeten nadere afspraken gemaakt
worden over de werkwijze c.q. samenwerking op de meldkamer Den Haag met de
politie Den Haag, veiligheidsregio Haaglanden en RDOG/RAV Hollands Midden.
Onderzocht wordt of en op welke wijze de brandweercentralisten van Hollands
Midden, die nu nog in dienst zijn bij de politie Den Haag, over kunnen gaan naar de
veiligheidsregio Haaglanden. Alle medewerkers op de gezamenlijke
brandweermeldkamer Haaglanden – Hollands Midden hebben dan dezelfde
werkgever. Dit vergemakkelijkt het operationele proces op de
brandweermeldkamer. Met de veiligheidsregio Haaglanden moeten, in navolging
van bovenstaande samenwerkingsovereenkomst, nadere afspraken worden
gemaakt over de werkwijze c.q. samenwerking en financiering van de
brandweermeldkamer. Deze afspraken moeten worden gemaakt, los van de
uitkomst van het onderzoek naar de overgang van de brandweercentralisten.
Binnen het brandweermeldkamerdomein zijn veel ontwikkelingen. Om de
samenwerking en afstemming hierop tussen de brandweermeldkamer en de
brandweerkorpsen Haaglanden en Hollands Midden te bevorderen, worden
gezamenlijke werkafspraken gemaakt.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
Een vastgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen de
politie Den Haag, veiligheidsregio Haaglanden, RDOG/RAV
Hollands Midden en de veiligheidsregio Hollands Midden.
Een vastgestelde overeenkomst over de werkwijze en
financiering van de gezamenlijke brandweermeldkamer
tussen de veiligheidsregio Haaglanden en de
veiligheidsregio Hollands Midden.

Een vastgesteld jaarplan 2021 van de brandweermeldkamer
en de brandweerkorpsen Haaglanden en Hollands Midden
over de gezamenlijk op te pakken onderwerpen.
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3.2. Programmabegroting VRHM 2021
Raming van de lasten
Meldkamer

Begroting (in €)
2021

Exploitatiebaten

-885.642
-885.642

Exploitatielasten

885.642
885.642

Geraamde saldo baten en lasten

0

Gemeentelijke bijdrage

Salarislasten

Onttrekking reserves
Storting reserves

Geraamde resultaat
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4.

Onze doelen voor Risico- en Crisisbeheersing

4.1. Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Samenvatting ambities uit het Regionaal Beleidsplan:
1. Wij versterken het risicomanagement
2. Wij moderniseren onze crisisorganisatie

1

2

Wat gaan we waarom doen?
In de afgelopen jaren zijn wij meer risicogericht gaan werken. Wij hebben dit
vooral gedaan op de afzonderlijke onderdelen binnen de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg). We willen graag een meer
solide samenhang tussen de verschillende veiligheidsketens vormgeven om
onze operationele slagkracht verder te versterken. Risicogericht werken en de
nieuwe RRP-thema’s vragen daar ook nadrukkelijk om. Bij de op te zetten pilots
beginnen we aan de rechterkant van de keten (incidenten/repressie) om van
daaruit de verbinding naar de andere processen te leggen en daarmee de
keten te versterken.
De crisistypen waarmee wij geconfronteerd worden veranderen. Hierbij is een
verschuiving zichtbaar van klassieke veiligheidsvraagstukken naar
crisissituaties waarbij de continuïteit van de samenleving in het geding is. Het is
ons doel om de crisisorganisatie te moderniseren zodat het zelfstartend
vermogen en de inzetbaarheid van de crisisorganisatie wordt verbreed.
We volgen ter ondersteuning van dit doel landelijke ontwikkelingen en vergaren
kennis (evaluatie Wet veiligheidsregio’s, nationaal innovatieprogramma
crisisbeheersing, mini-crises etc.).
Verder stelt dit nieuwe eisen aan de vakbekwaamheid van de crisisorganisatie
en –functionarissen. In het (concept) OTO-beleidsplan (2020-2023) zijn zeven
speerpunten benoemd (o.a. een moderne OTO- organisatie, aantoonbare
vakbekwaamheid en een voorspelbare werkwijze van de crisisorganisatie van

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Pilots uitgevoerd waarbij concrete casuïstiek
(brandweerinzetten (zonnepanelen, elektrificatie
transport en opslag) en brandonderzoek) wordt
vertaald naar nieuwe risicobeheersingsmaatregelen en
duiding.
• Database opbouw geeft inzicht in risico’s en laat tevens
zien welke effecten onze beheersmaatregelen hebben.

•

•

•
•

Evaluatie Covid-19 crisis analyseren en generieke
geleerde lessen doorvoeren in de vorm/structuur van
de moderne crisisorganisatie.
Opstellen plan van aanpak dreigende crises. In het
plan van aanpak maken we inzichtelijk wel stappen we
de komende tijd gaan zetten en welke resultaten dat
oplevert.
In de periodieke update van het regionaal crisisplan al
eerste verbeterpunten opnemen.
Vaststellen en uitvoering geven aan het meerjaren
multi-OTO-beleidsplan 2020-2023 en het jaarplan van
MDOTO, onder andere:
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Wat gaan we waarom doen?
VRHM). De uitwerking voor 2021 wordt beschreven in het multi-OTO jaarplan
2021.

3

Vanuit VRHM het aspect veiligheid borgen binnen het project Rijnlandroute en
stationstunnel Leiden.

4

De (multi) advisering op (brand) veiligheid en risico’s op het gebied van
Evenementenveiligheid aan onze stakeholders/partners continueren we,
waarbij we blijven leren en de adviesvaardigheid verder bekwamen. We geven
uitvoering aan de ontwikkel- en kennisbehoefte (gevraagd en ongevraagd) van
onze stakeholders op het taakveld evenementenveiligheid.

5

De deelprojecten Configuratie brandkranen en Convenanten van het project
bluswater worden begin 2021 afgerond om te komen tot een maatschappelijk
optimum tav de balans tussen kosten, drinkwaterkwaliteit en een optimale
bluswatervoorziening voor de gemeenten, drinkwaterbedrijven en de VRHM.
Deelproject WTS500 loopt door (leverfase voertuigen).

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
− OTO-activiteiten ontwikkelen en aanbieden op
het gebied van cyber en energietransitie.
− Aanbieden van een cursus en training
scenario-denken.
− Ontwikkelen van een online leeromgeving op
het gebied van Team Resource Management.
− Nieuwe OTO-activiteiten aanbieden die passen
bij de huidige (covid-19) situatie en passen bij
de verdere modernisering van OTO (meer
digitaal).
• Advisering en bijdrage volgens jaarplan RijnlandRoute
en Stationstunnel Leiden, waaronder advisering
openstellingsvergunning.
• Openstellen en start uitvoering van het multidisciplinair
OTO-plan voor de openstenstelling van de tunnel en
verdiepte ligging van de RijnlandRoute. Focus zal in
2021 liggen op het ontwikkelen van een e-learning
module.
• Voorbereiden en uitvoering van multi-oefening
Stationstunnel.
• 2 kennisdagen organiseren.
• Oplevering regionale jaarplanning risico-evenementen
• Covid-19-aandachtspunten integreren in de advisering
en processen
• Evaluatie huidige opzet evenementencoördinatie
•
•
•

Een toekomstbestendig convenant, ondertekend door
alle drie de partijen (Q1).
Nieuwe uitgangspunten voor adviseren brandkranen
beschreven.
Nieuwe onderhoudscontracten, aangepast aan de
nieuwe werkwijze (gemeenten/drinkwaterbedrijven).
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Wat gaan we waarom doen?

6

7

8

9

Sinds 2019 krijgt brandonderzoek binnen VRHM een nieuwe impuls. Zo zijn in
2020 4 nieuwe brandonderzoekers opgeleid en is een start gemaakt met het
beleid brandonderzoek vorm te geven. In 2021 is het zaak om uitvoering te
gaan geven aan dit beleid en het te borgen binnen de organisatie. Aansluiten bij
de landelijke lijn is de basis. Het delen van kennis en gebruik maken van de
(landelijke) data(analyses) is noodzakelijk.
In het jaarplan van 2020 heeft de doorontwikkeling van het vakgebied risico- en
crisiscommunicatie centraal gestaan. Er is een nieuwe crisiswebsite ontwikkeld
om de verbinding tussen risico- en crisiscommunicatie te operationaliseren. In
2021 wordt ingezet op daadwerkelijke verbinding tussen risico- en
crisiscommunicatie via het cyclisch communiceren, ofwel de operationalisering
van het meldingensysteem. Q1 en Q2 staan daarbij in het teken van opstart en
optimaliseren van werkprocessen tussen woordvoerders (en team uitvoering)
en veilig leven/ risicocommunicatie. In Q2 en Q3 wordt de risicocampagne
concreet gekoppeld aan het meldingensysteem.
Ieder GRIP-incident wordt binnen VRHM geëvalueerd. Evaluaties vanuit
incidenten zijn hiermee onderdeel van het bredere kwaliteitszorgsysteem. We
vinden het namelijk belangrijk om te leren van ervaringen om de bestrijding van
incidenten in de toekomst te verbeteren.
Ook in 2021 zal Covid-19 invloed hebben op de uitvoering van onze taken. Ons
werk vindt midden in de samenleving plaats. We moeten nieuwe manieren
bedenken om uitvoering te geven aan bijvoorbeeld het Covid-vragenloket,
evenementenveiligheid en uitvoering van activiteiten op het gebied van
Brandveilig leven en toezicht.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Mogelijk eind 2021 drie WTS500 voertuigen inzetbaar
voor de pilot.
• Plan van aanpak vervolg bluswater (open water en
geboorde putten).
• Opleveren beleidsdocument brandonderzoek.
• Uitvoering geven aan brandonderzoek.
• Ontwerpen en borgen van procedures en producten.

•

•

Operationalisering meldingssysteem
hollandsmiddenveilig.nl en verbinding risico- en
crisiscommunicatie.
Ontwikkeling van een cyclische jaarkalender
risicocommunicatie.

Opleveren rode-draden-analyse/ jaaroverzicht met
aanbevelingen. Gedurende het jaar wordt daar waar mogelijk al
uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de evaluaties.
•

•

Praktisch gezien blijft VRHM ondersteuning bieden aan
en neemt deel aan de crisisorganisatie (ROT-C, kernRBT en RBT) en de backoffices op de diverse thema’s
(juridisch, informatiemanagement, scenario’s en
crisiscommunicatie).
De CoPI container wordt verder Covid-proof gemaakt
en de Covid-proof werkwijze ontwikkelt zich met de
actualiteit en wordt waar mogelijk geoefend.
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4.2. Programmabegroting VRHM 2021
Raming van de lasten
Risico -en Crisisbeheersing

Begroting (in €)
2021

Exploitatielasten

5.387.480
4.726.550
274.980
385.950

Geraamde saldo baten en lasten

5.387.480

Salarislasten
Opleiden en oefenen
Overige lasten

Onttrekking reserves
Storting reserves

Geraamde resultaat

5.387.480

De programmataak Risico- en Crisisbeheersing kent 70,65 fte kantoorpersoneel. De hiermee gepaard gaande salarislasten bedragen circa € 4,7 mln. De
financiële middelen ten behoeve van Opleiden en oefenen worden ingezet op het verbeteren van de vaardigheden tijdens crisissituaties, management
development en verbeteren van de samenwerking op het multidisciplinaire vlak van crisiscommunicatie en crisisbeheersing. De ontwikkeling van elearning van de operationele voorbereiding van de Rijnlandroute gaat circa € 50.000 kosten.
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5.

Onze doelen voor GHOR

5.1. Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Samenvatting ambities uit het Regionaal Beleidsplan:
1. Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

1

2

3

Wat gaan we waarom doen?
De GHOR legt en benut de verbinding tussen de regulier opgeschaalde zorg en
de structuur van de crisisbeheersing.
De ontwikkeling naar een Landelijk Crisis Management Platform biedt kansen
voor introductie van het netcentrisch samenwerken en informatievoorziening in
de opgeschaalde zorgketen in de regio. Door Covid-19 werkte GHOR in 2020
met een aantal zorgpartners netcentrisch via LCMS Geneeskundige zorg in een
pilot. GHOR heeft de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de
zorgketen structureel te maken (breder in te zetten dan Corona) en met
zorgpartners uit te breiden. Waarbij het proces en de rol van de GHOR helder
is.
De GHOR blijft in verbinding met partners betreffende geneeskundige
hulpverlening met als doel aan gemeenten en veiligheidsregio te kunnen blijven
adviseren over effecten op geneeskundige hulpverlening en continuïteit van
zorg tijdens crises.
De (tussentijdse) lessons learned uit de Coronacrisis worden gebruikt om
processen te verbeteren binnen het zorgnetwerk en veiligheidsnetwerk. Het
netwerk wordt betrokken in de verbeterslag.
Wij duiden/bespreken met onze partners wat de thema’s/risico’s in het
regionale risicoprofiel betekenen voor de zorgketen en maken daarbij gebruik
van interregionale samenwerkingsverbanden en landelijke brancheorganisaties.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Start implementatie LCMS GZ.
• Implementatie LCMS GZ Corona met GHOR
Haaglanden.

Uitvoeren vastgesteld plan van aanpak.

Advisering en bijdrage volgens jaarplan GHOR.
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4

Wat gaan we waarom doen?
De (multi) advisering over risico’s op het gebied van Evenementenveiligheid
aan onze stakeholders/partners continueren we, waarbij we blijven leren en de
adviesvaardigheid verder bekwamen.
In 2021 werken we verder aan een robuuste organisatie om in geval van
verstoring de continuïteit van zorgketen te kunnen borgen.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?

•
•
•

Geborgd proces van het bestaande GHORcontinuïteitsplan.
GHOR-rollen adviseur, verbinder, crisispartner en
informatieknooppunt zijn nader uitgewerkt.
Gebruik DMS (Document Management Systeem) JOIN
met RDOG is geïmplementeerd.

5.2. Programmabegroting VRHM 2021
Raming van de lasten
GHOR

Begroting (in € 1.000)
2021

Exploitatiebaten

-2.229
-2.224
-5

Exploitatielasten

2.249
1.370
879
20

Gemeentelijke bijdrage
Overige baten

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

-20

Geraamde resultaat
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6.

Onze doelen voor bevolkingszorg

6.1. Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Samenvatting ambities uit het Regionaal Beleidsplan:
1. Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie
2. Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio

1

2

Wat gaan we waarom doen?
Verder innoveren in OTO
• Om bij de tijd te blijven en nieuwe crisistypen te oefenen.
• Om crisisfunctionarissen in 1 studiegids alle relevante OTOactiviteiten aan te kunnen bieden en ontwikkel- en beheerkosten
– en investeringen te beperken.
• Om crisisfunctionarissen en gemeenten inzicht te kunnen geven
in de mate van deelname aan OTO-activiteiten per
crisisfunctionaris.

Het ontwikkelen van een dashboard voor bevolkingszorg
• Zodat gemeenten inzage krijgen in hun prestaties/inspanningen
voor bevolkingszorg.
• Zodat het BGC inzage krijgt in de mate waarin zij voldoet aan de
in de strategische doelstellingen van het BGC (afgeleid van haar
missie en visie) gestelde eisen.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Scenario-uren waarin we nieuwe crisistypen kunnen
bespreken met crisisfunctionarissen (oefenen) – aantal
scenario-oefeningen en korte evaluatie.
• Cybergame – aantal gemeenten waar we een cybergame
hebben gehouden (dit is nog afhankelijk van Corona, er is
namelijk nog geen digitale variant).
• Opleveren van een gezamenlijke studiegids met RCB –
opgeleverde studiegids.
• Opleveren van een registratiesysteem voor OTO, waar alle
gemeenten toegang toe hebben. – opgeleverde
registratiesysteem.
• Een dashboard voor bevolkingszorg met daarin aandacht
voor die onderdelen die relevant zijn voor het presteren,
zoals opkomst en deelname aan OTO – opgeleverd
dashboard en aantal hierin opgenomen onderdelen.
• Een dashboard voor bevolkingszorg, gerelateerd aan de
strategische doelstellingen opgesteld door het BGC en
onderwerpen die te relateren zijn aan de bedrijfsvoering,
zoals aantal gebruikers van de kennisbank – opgeleverd
dashboard en aantal hierin opgenomen onderwerpen.
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5

Wat gaan we waarom doen?
Het opstellen van scenario’s voor herziening van de gemeentelijke
crisisorganisatie, zodat we kunnen ontwikkelen naar een effectieve en
efficiënte gemeengelijke crisisorganisatie.

In het jaarplan van 2020 heeft de doorontwikkeling van het vakgebied
risico- en crisiscommunicatie centraal gestaan. Er is een plan van aanpak
ontwikkeld om de crisiscommunicatie in het eerste uur te versterken. Ook
is er een nieuwe crisiswebsite ontwikkeld om de verbinding tussen risicoen crisiscommunicatie te operationaliseren. In 2021 wordt ingezet om de
nieuwe werkwijzen in de crisiscommunicatieketen te laten landen,
uitvoering te geven en te evalueren. Het gaat om het omzetten van de
aanbevelingen uit de notitie ‘versterken crisiscommunicatie in het eerste
uur’ in acties zodat crisiscommunicatie eerder en meer slagvaardig wordt
ingezet.
In Q1 2021 worden de laatste twee resterende actiepunten uit het Plan
van aanpak crisiscommunicatie in het eerste uur doorgevoerd (alarmering
HTo-C GRIP 1 en alarmering taakorganisatie door HTo-C ipv OvD-BZ).
De andere actiepunten uit het adviesstuk crisiscommunicatie in het eerst
uur zijn reeds eind 2019 of in 2020 doorgevoerd.
De doorgevoerde verbeteringen uit 2019 en 2020 worden uiterlijk in Q2
geëvalueerd. De door te voeren verbeteringen in Q1 worden in Q4 2021
geëvalueerd.
Partnerprofiel bevolkingszorg een stap verder brengen, zodat er een
beoordeling per partner ligt en er op basis hiervan nieuwe
(samenwerkings)afspraken kunnen worden gemaakt bij de voor
bevolkingszorg meest relevante partners

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Een drietal uitgewerkte scenario’s inclusief een financiële
doorrekening – in regiegroep van gemeentesecretarissen
zullen de scenario’s besproken en beoordeeld worden.
• Een pilot voor samenwerking OVD-BZ in 2 clusters (BRL en
D&B) – evaluatie van de pilot.
• De keuze voor 1 van deze scenario’s en het opstellen van
een implementatieplan – keuzeproces en implementatieplan
goedgekeurd door regiegroep en bestuur.
• Werkwijze alarmering van de crisiscommunicatiefunctionarissen wijzigen (door de HTOC) en de OVD-BZ-en
informeren over de nieuwe afspraken en consequenties voor
hun taak.
• Gefaseerde evaluatie uitgevoerde aanbevelingen.
• Actualisatie regionale werkwijze NL-Alert.
• Plan van aanpak project crisiscommunicatie in de nafase.
• Verdere versteviging van de link tussen risico- en
crisiscommunicatie door beoordeling/evaluatie inzet
crisiscommunicatie bij incidenten (incl evaluaties van RCB).

•

Ingevuld partnerprofiel aangevuld met
samenwerkingsafspraken voor belangrijkste partners van
bevolkingszorg.
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Wat gaan we waarom doen?
Het borgen van de kennisbanken digitale samenwerkingsvormen, zodat er
een structurele voorziening wordt geboden aan gemeenten om relevante
kennis op te halen en te delen inclusief een samenwerkingsomgeving.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Digitale kennisbank, welke actueel is en voldoende gebruik
wordt – aantal gebruikers en nieuwe items welke geplaatst
wordt.
• Digitale samenwerkingsomgeving –
samenwerkingsomgeving wordt gebruikt door alle
werkgroepen en niet structurele samenwerkingsverbanden.

6.2. Programmabegroting VRHM 2021
Raming van de lasten
Bevolkingszorg

Begroting (in €)
2021

Exploitatiebaten

-693.532
-627.532
-66.000

Exploitatielasten

626.990
250.490
116.160
260.340

Geraamde saldo baten en lasten

-66.542

Gemeentelijke bijdrage
Rijksbijdrage (BDUR)

Salarislasten
Opleiden en oefenen
Overige lasten

Onttrekking reserves
Storting reserves

Het onderzoek naar een alternatief informatiesysteem voor het beheren van de opleidingen van functionarissen zal worden afgerond en leidt na
besluitvorming in 2021 tot implementatie. Tevens zal in 2021 de website HollandsMiddenVeilig.nl omtrent crisiscommunicatie verder worden vorm
gegeven.
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7.

Onze doelen voor brandweerzorg

7.1. Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Samenvatting ambities uit het Regionaal Beleidsplan:
1. Wij werken met paraatheid op maat
2. Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen
3. Wij staan in de (lokale) gemeenschap

1

Wat gaan we waarom doen?
In 2021 werken we aan een visiedocument voor het programma
Paraatheid op Maat (PoM). Daarmee leggen we de ambitie en de
visie van VRHM op paraatheid vast. Dit vormt het uitgangspunt
en kader voor de wijze waarop we de komende jaren omgaan
met ontwikkelingen op het taakveld Brandweer.

2

In 2021 wordt de 2e fase van het Project Uitruk op Maat
geïmplementeerd. Dit leidt tot een verbetering van de paraatheid
van vrijwillige kazernes.

3

In 2021 wordt de landelijke pilot Gebiedsgerichte Opkomsttijden
(GGO) afgerond. De doelstelling van de pilot is het opstellen van
een dekkingsplan waarbij prognose en realisatie realistisch

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
Onder de paraplu van programma Paraatheid op Maat onderscheiden we vier
hoofdthema’s: Brand, Waterongevallen, Incidentbestrijding Gevaarlijke
stoffen en Technische Hulpverlening. Voor het opstellen van de visie brengen
we de ontwikkelingen en risico’s per thema in beeld. Daarvoor doen we in
2021 het volgende:
• Landelijke ontwikkeling zijn per thema beschreven.
• De risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel zijn op hoofdlijnen en per
thema vertaald naar risico’s voor de brandweer.
• Er is gestart met de verfijnde uitwerking van de risico’s op van de vier
brandweerthema’s.
Er wordt plan van aanpak opgesteld om te komen tot een strategische
personeelsplanning voor de operationele dienst.
• Een evaluatie van fase 1 van het project Uitruk op Maat.
• De implementatie van de werkwijze in de reguliere bedrijfsvoering.
Dit leidt welke procesmatig is geborgd, voldoet aan de ministeriele
norm en jaarrond wordt toegepast.
De landelijke handreiking Gebiedsgerichte Opkomsttijden is toegepast. Dit
resulteert in het volgende:
• Een lijst met aanbevelingen voor de landelijke handreiking.
• Een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan 2021-2024.
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Wat gaan we waarom doen?
vergelijkbaar zijn. Hierdoor kan er op een inhoudelijk juiste wijze
bestuurlijke verantwoording worden afgelegd.
In 2021 werken we verder aan een robuuste organisatie om in
geval van verstoring de continuïteit van onze brandweerzorg te
kunnen borgen. Dit omdat de bijdrage van de brandweer aan de
continuïteit van de samenleving steunt op de constante
paraatheid van ons operationele proces.

De uitrol en implementatie van thematisch werken wordt in 2021
gecontinueerd. Deze werkwijze draagt bij aan de uitgangspunten
van het organisatieplan Samen Verder en sluit aan bij de
kernwaarden van de organisatie.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Een vastgelegde werkwijze waarmee monitoring, bijstelling,
vernieuwing en implementatie van het dekkingsplan is geborgd
In 2021 maken we de organisatie sterker en robuuster door de volgende
activiteiten te ontplooien/ resultaten op te leveren:
• Het huidige organisatieplan is geëvalueerd. Noodzakelijke
bijstellingen worden waar mogelijk doorgevoerd.
• Projectmatig werken wordt verder geïmplementeerd. In 2021 ligt
hierbij de focus op borging in het reguliere werkproces. Dit resulteert
in het volgende;
− De opgedane lessen worden vastgelegd en
geïmplementeerd.
− De organisatorische randvoorwaarden worden benoemd,
geprioriteerd en waar mogelijk gefaciliteerd.
• Brandweerzorg bereid medewerkers voor op het leveren van
brandweerzorg bij verstoring of maatschappelijke ontwrichting. In
2021 is er extra aandacht voor;
− Voorbereiden op de implementatie van de grote
materieelvervangingen.
− Een notitie over de organisatorische gevolgen van
taakdifferentiatie voor Brandweerzorg.
− Vertalen nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijke
veranderingen in een meerjarenperspectief voor
vakbekwaamheid.
Er worden uitgangspunten voor de visie ‘Thematisch werken voor
Brandweerzorg’ opgesteld. Hiervoor wordt nadrukkelijk gekeken naar
landelijke voorbeelden. In 2021 is er verder aandacht voor het volgende;
• Verantwoordelijkheden en rollen op strategisch, tactische en
operationeel niveau zijn inzichtelijk en beschreven.
• Het (sectoraal) op orde brengen van de begroting door het realistisch
ramen van budgetten en het vaststellen van mandaten krijgt verder
vorm.
• Er wordt een passende overlegstructuur voor thematisch werken
opgesteld.
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Wat gaan we waarom doen?
In 2021 wordt worden de grote materieelvervangingen verder
vormgegeven en geïmplementeerd. Dit jaar krijgt de vervanging
van de tankautospuiten, redvoertuigen en de pilot van de WTS
500 verder vorm. Goed en betrouwbaar materieel draagt bij aan
een robuuste organisatie die wanneer nodig brandweerzorg kan
leveren. Naast de grote materieelvervangingen wordt in 2021 het
nieuwe operationele uniform voor de brandweer
geïmplementeerd.

7

In 2021 krijgt de ontwikkeling van integrale samenwerking verder
vorm zodat we onze repressieve kennis beter kunnen inbrengen
in de veiligheidsketen.

8

In 2021 wordt bestuurlijk accounthouderschap binnen de sector
Brandweerzorg verder vormgegeven.

9

In 2021 geven we verder vorm aan informatiegestuurd werken.
Het beschikken over en het delen van (actuele) informatie is een
randvoorwaarde om samenwerking te verbeteren. Daarnaast is
het van wezenlijk belang om bij verstoring of ontwrichting op

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
Een robuuste organisatie heeft betrouwbaar materieel en de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoewel dit een continu proces betreft is
er binnen Brandweerzorg sprake van een aantal grootschalige
materieelvervangingen waarvan de eerste resultaten in 2021 zichtbaar
worden. Dit jaar resulteert dit in het volgende:
• Implementatieplan opstellen waarbij rekening wordt gehouden met
lopende projecten, capaciteit en begroting. Dit betreft tenminste de
nieuwe Tankautospuit, Redvoertuig, WTS 500, bluskleding,
handschoenen, helmen en het operationeel uniform.
• Het herijken van de inkoopkalender met daarin opgenomen een
meerjarenvervanging.
Het vergroten van onze inbreng in de veiligheidsketen en het verbeteren van
de kennisuitwisseling tussen Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing
resulteert in 2021 in het volgende:
• Het vergroten van de samenhang in de sectorale jaarplannen door
de samenwerkingsafspraken welke langs het werk worden opgesteld
te borgen in processen.
• Het vorm geven aan intern accounthouderschap om interne
afstemming te bevorderen.
In aanvulling op het vormgeven van het interne accounthouderschap geven
we verdere invulling aan het bestuurlijk accounthouderschap. Hiervoor
hebben we in 2021 aandacht voor het volgende:
• Sectoraal de beelden doorleven hoe bestuurlijk accounthouderschap
verder vorm kan krijgen.
• Afstemming met de andere sectoren.
• Het verbinden van intern- en extern accounthouderschap.
• Vormgeven aan een nieuwe set sturings- en
verantwoordingsindicatoren waardoor er beter en meer transparant
wordt gerapporteerd.
In samenwerking met de andere sectoren geven we invulling aan het
uitgangspunt om informatiegestuurd te werken. Dit resulteert voor
Brandweerzorg in 2021 in het volgende:
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Wat gaan we waarom doen?
basis van de juiste informatie keuzes te kunnen maken. Deze
strategische doelstelling van Brandweerzorg heeft een sterke
relatie met de VRHM-brede doelstelling over het meer en slimmer
gebruik maken van informatie.
In 2021 werken we verder aan het vergroten van de
zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen. Dit doen
we door de bewustwording te verhogen, de veiligheid in de
(fysieke) leefomgeving te vergroten en de zelfredzaamheid
gedurende rampen en crisis te verbeteren. Daarvoor streven we
naar een integrale en sectoroverstijgende vorm van
samenwerking op het thema van Veilig leven.

Brandweerkazernes staan in de (lokale) gemeenschap en leveren
een positieve bijdragen aan de gemeenschapszin. Dit versterkt
de sociale cohesie. De focus op de lokale gemeenschap en de
maatschappelijke taak vormen een voedingsbodem voor de
aanwas van nieuwe vrijwilligers en bieden ruimte voor
(Brand)veilig leven-activiteiten. Daarmee borgen we continuïteit

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Er wordt een organisatiebrede visie over informatiegestuurd werken
opgesteld.
• Brandweerzorg formuleert in 2021 haar ambitie als input voor deze
visie.
• In 2021 geven we duiding aan de rol van Brandweerzorg in het
programma (Brand)Veilig Leven. Daarnaast nemen we vanuit de
gezamenlijke doelstelling vanuit VRHM deel aan de visieontwikkeling
op het vlak van samenredzaamheid. In 2021 geven we aandacht aan
het volgende:
− De uitgangspunten en verwachtingen over kennis en
vaardigheden (in relatie tot BvL) worden benoemd.
− In samenwerking met RCB implementeren van (Brand)veilig
Leven in de sector Brandweerzorg.
− (Brand)Veilig Leven en de organisatiebrede visie op
samenredzaamheid worden met elkaar verbonden.
• In 2021 is de taak ‘Brandonderzoek’ in samenspraak met RCB en BV
ingericht. Hierbij is er in 2021 aandacht voor:
− De beleidsmatige en procesmatige borging van
Brandonderzoek.
− Een flexibele organisatievorm zodat doelen kunnen worden
bijgesteld naar aanleiding van de duiding van de risico’s. De
onderzoeksresultaten worden geduid en vertaalt in lessen en
acties voor het operationeel optreden.
• Incidentevaluatie krijgt een impuls. Hiertoe stellen we in 2021:
− De ambitie en de te behalen doelen vast.
− Vertalen de evaluaties richting OTO en vakbekwaamheid.
− Brengen de resultaten in de veiligheidsketen.
•
In 2021 investeren we in lokale netwerken en sorteren voor op de
gevolgen van taakdifferentiatie. Dit resulteert voor 2021 in het
volgende:
− De visie voor de Zelfstandige kazerne wordt opgesteld.
Hierbij is er aandacht voor wat centraal moet en decentraal
kan.
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Wat gaan we waarom doen?
op de lange termijn en maken door de positieve verandering in
gedrag de burger meer zelfredzaam. Hiermee maken we de
samenleving veiliger.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
− De visie wordt geconcretiseerd door voorbeelden vanaf de
werkvloer te bundelen in uniforme werkwijzen.
•
Lokale netwerken worden in beeld gebracht. De focus lig hierbij op
risicogroepen en mogelijke samenwerkingspartners voor het
bevorderen van de sociale cohesie.
− Op basis van bovenstaande worden er een aantal pilots
benoemd om de meerwaarde te ervaren en lessen te leren
voor een succesvolle werkwijze.
− Er is aandacht voor het in stand houden van de netwerken
op de middellange termijn.
• In 2021 wordt de positie omtrent Jeugdbrandweer in de VRHM in
beeld gebracht en vastgelegd.
•
De organisatorische gevolgen van taakdifferentiatie zijn op
hoofdlijnen inzichtelijk:
− Onderscheid tussen de impact op basiszorg
vrijwilligersniveau en specialismen.
− De (mogelijke) invloed wordt meegenomen in de visie op de
Zelfstandige kazerne.
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7.2. Programmabegroting VRHM 2021
Raming van de lasten
Brandweerzorg

Begroting (in €)
2021

Exploitatielasten

28.947.364
19.531.300
1.978.840
4.121.054
2.295.080
1.021.090

Geraamde saldo baten en lasten

28.947.364

Salarislasten
Opleiden en Oefenen
Mobiliteit
Personele Functionele Uitrusting
Overige lasten

Onttrekking reserves
Storting reserves

-258.154
Geraamde resultaat

28.689.210

De waterwagens als onderdeel van het project WTS-500 (alternatieve bluswatervoorziening) zijn aanbesteed en worden in de loop van 2021 geleverd.
De pilot zal worden gedraaid vanuit 3 kazernes. De kosten die met de pilot gemoeid zijn bedragen jaarlijks € 150.000.
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8.

Onze doelen voor bedrijfsvoering

8.1. Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Samenvatting ambities uit het Regionaal Beleidsplan:
1. Wij werken aan duurzaamheid van mensen, materieel en materiaal
2. Wij werken aan een presterende organisatie
3. Wij werken aan een wendbare organisatie

4

Wat gaan we waarom doen?
De visie geeft antwoord op de vraag hoe de VRHM wil omgaan met haar eigen
vastgoed, het verduurzamen daarvan en op welke wijze invulling wordt
gegeven aan het onderhoud. Daarbij wordt rekening gehouden met
toekomstige ontwikkelingen van zowel gemeenten als de VRHM. Ook wordt
antwoord gegeven op de vraag hoe wij in de post-corona willen gaan werken.
Verder doorvoeren van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) binnen
inkooptrajecten. MVI betekent dat naast op de prijs van de producten, diensten
of werken ook wordt gelet op de effecten van de inkoop op milieu en sociale
aspecten. Het Rijk wil haar marktmacht gebruiken om MVI aan te jagen en stelt
richtlijnen omtrent de inzet ervan. VRHM moet deze (nog beter) in haar
inkoopprocessen borgen.
Door rol van medewerker contractbeheer zal duidelijker worden vormgegeven
en zo ook met de collega’s die hier het vaakst mee te maken hebben worden
afgestemd.
Contractmanagement is niet formeel belegd bij de VRHM. Om dit wel te doen
zal een notitie aan het DT worden voorgelegd en de daarin genoemde
activiteiten en adviezen worden opgepakt.
Informatieveiligheid (stevige informatiepositie)

5

Partnerschap uitbouwen (stevige informatiepositie)

1

2

3

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
Het realiseren van een huisvestingsvisie 2021 – 2030.

Het verder doorvoeren van Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen.

Vormgeven rol contractbeheer en contractmanagement.

Risicogericht informatieveiligheid beoordelen en verbeteren
(regiegroep informatieveiligheid).
• Burgerpreventiecommunicatie (hollandsmiddenveilig.nl)
• Multi-gebruik van samenwerkingsomgeving
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Wat gaan we waarom doen?
6

Doorontwikkelen samenwerkingsinfrastructuur (stevige informatiepositie &
informatiegestuurd werken)

7

Krachtige informatievoorziening (informatiegestuurd werken)

8
9

Integrale planningsondersteuning (informatiegestuurd werken)
ICT-basisvoorzieningen

10

Randvoorwaarden ontwikkelen/bevorderen om een wendbare organisatie te
worden.

11

Randvoorwaarden ontwikkelen/bevorderen om de bedrijfsvoering af te
stemmen op de zelfstandige kazerne.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Onderzoek toegang ketenpartners tot informatie
• Groei van geo-data uitwisseling en uitbreiding
kaartlagen
• Doorontwikkeling Microsoft 365
samenwerkingsvoorzieningen en ICT-middelen ter
ondersteuning van het toegenomen werken op afstand.
• Vervangen operationele informatievoorziening in
voortuigen (navigatie/RIS en bereikbaarheidskaarten in
voertuigen/DBK).
• Versterken operationele brandweer
informatievoorziening.
• Vernieuwen informatiesystemen
Moderniseren koppelingen (data- en integratieplatform)
• Topdesk wordt vervangen door een cloudopossing. Er
starten vernieuwingsonderzoeken voor
bedrijfsvoeringsinformatiesystemen als ADP en Exact.
Onderzoek integrale planningsondersteuning.
• ICT-architectuur 2021-2027.
• Vernieuwing datacenter hardware.
• Vervanging kazerne netwerkapparatuur.
• Werkplekconcept.
• Regeling Flexpool bijgesteld.
• Monitor op formatie 17,65.
• In kaart gebracht welke afspraken rondom rollen
gemaakt moeten worden.
• Jaarlijkse actualisatie organisatieplan.
• Proces IDU en werkbare afgestemde procedures.
• Actualisatie regelingen/arbeidsvoorwaarden.
• Formatie ploegchefs.
• Contractvorm ploegchefs in relatie tot
functiedifferentiatie.
• Inzet niet repressieve vrijwilliger.
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Wat gaan we waarom doen?
12

Vermogen om je werk te houden en nieuw werk te krijgen (vakmanschap,
vitaliteit en verandervermogen). Er wordt erkend dat het van belang is om
binnen deze beleidsperiode binnen VRHM de duurzame inzetbaarheid te
verhogen.

13

Betere samenwerking tussen afdelingen door inzetinterventies als
coaching/training/intervisies

14

Het volgen van externe ontwikkelingen en relevante thema’s in kaart brengen.

15

Focus op verbeterplan team beheer.

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Ontwikkelprogramma ploegchefs.
• Ontwikkelprogramma samen verder/VRHM academie:
meerjarenprogramma, regie en uitvoering.
• Follow up en ondersteuning expeditie RCB.
• 2de loopbaanbeleid, ondersteuning op de uitvoering en
advies over planning van vervanging bij verloop.
• Onboarding, verdere invoering van de
nieuwkomerslunch en de onboarding app.
• Monitor: periodieke inzet van monitor op thema’s.
• Arbeidsvoorwaardenregeling Piket.
• FLO-overgangsrecht en maatwerkregeling, in kaart
brengen van ontwikkelingen en dossiers en uitvoering.
• Digitale toegankelijkheid.
• Garantiebanen: ontwikkelingen monitoren en kansen
benutten.
• Deelname aan de netwerken HR en ambtelijk
voorportaal. Deelname aan het thema:
diversiteit/inclusiviteit.
• Werkgeversvereniging.
• Functiedifferentiatie.
• AVG/privacy.
• Werken in een veranderende samenleving/ Corona.
• Implementatie project IDU (ism IM).
• Uitrollen belangrijkste workflows.
• Verkenning noodzaak en urgentie aanbesteding PIS.
• Onderzoek salarisadministratie in of uitbesteden.
• Actualiseren afspraken met leverancier PIS.
• Verbeteren werkprocessen personeels- en
salarisadministratie.
• Versterken kennis medewerkers personeel en
salarisadministratie.
• Verduidelijken verwachtingen tussen POC en klant.
Agendapunt 8. DB VRHM 3 december 2020

Pagina 33 van 35

Wat gaan we waarom doen?

16

We werken aantoonbaar conform wet- en regelgeving en zijn klaar voor het
uitvoeren van de RI&E in 2022.

17

Minder risico’s op het vlak van projectmanagement.
KPI’s nader te bepalen omdat dit een greenfield betreft.

18

Betere samenwerking tussen afdelingen, belegd proceseigenaarschap.
KPI’s nader te bepalen omdat dit een greenfield betreft.

19

De organisatie kan wendbaar inspelen op hetgeen de context van ons vraagt.
Wij leren werkvormen aan die ons in staat stellen te innoveren (zoals bv.
inspiratiesessies, medewerkersonderzoeken en nieuwe vormen van
communicatie)

Welk resultaat levert dit op en hoe beoordelen we dit?
• Versterken samenwerking en uitlijnen wederzijdse
verwachtingen tussen HR-adviseur en HR-experts.
• Versterken rol businesspartner.
• Versterken adviesrol communicatie, verduidelijken
afbakeningen en samenwerking met
crisiscommunicatie en strategische communicatie.
• Uitrol nieuw Plein 16.
• Verdere ontwikkeling “van papier naar beeld”.
• Verdere opbouw leveranciersrelatie voor uitbesteding
producten.
• Vernieuwing van de contracten op inkoopkalender
2021.
Voorbereidingen voor de actualisatie van de RI&E in 2022:
• Gunning van de opdracht en projectplan gereed in
2021.
Projectmanagement verder verbeteren:
• Projectleiders/-medewerkerspoule wordt ingesteld en
verder opgeleid.
• Communicatie over lopende projecten wordt verbeterd.
Procesmanagement verder verbeteren:
• Business game wordt ontwikkeld en gelanceerd.
• Procesmanagementtrainingen wordt opgenomen in
VRHM Academie.
Verdere vormgeving van blijvende organisatieontwikkeling
a.d.h.v. geleerde lessen COVID-19:
• Continuering van de nieuw opgerichte werkgroep
Transitie en
• Inbedding van Transitie-initiatieven in de lijnorganisatie
en/of het organisatieontwikkelprogramma Samen
Verder.
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9.2.

Programmabegroting VRHM 2021

Raming van de lasten
Bedrijfsvoering

Begroting (in €)
2021

Exploitatielasten

8.865.590
772.200
6.733.950
1.050.030
309.410

Geraamde saldo baten en lasten

8.865.590

Geraamde resultaat

8.865.590

Salarislasten
Huisvesting
Mobiliteit
Informatiemanagement & ICT
Overige lasten

Onttrekking reserves
Storting reserves

De VRHM wil in deze beleidsplanperiode een belangrijke stap maken om meer digitaal te worden. Door het Bestuur is hiervoor
€ 325.000 toegekend. In 2020 is hier op beperkte schaal een start mee gemaakt. De aanleiding hiervoor zijn externe ontwikkelingen die steeds meer
digitale informatie vereisen, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Daarnaast worden er ook intern en wettelijk hogere
eisen gesteld aan de digitale ondersteuning. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld papierloos werken, informatieveiligheid en privacy. Er is steeds meer
behoefte aan sturen en verantwoorden met business intelligence, maar ook aan informatie gestuurd werken op basis van actuele informatie bij de
bestrijding van brand en crisis.
Om goed mee te komen en dienstbaar te blijven aan deze moderne maatschappij is het van belang om op het juiste tempo mee te digitaliseren (dit
omvat digitalisering, automatisering en informatisering). Dit vraagt ruimte voor nieuwe systemen en vraagt ook meer beheer. Op de volgende drie
thema’s willen we als VRHM in het bijzonder in deze beleidsperiode digitale ondersteuning ontwikkelen: 1) ketensamenwerking, 2) integraal management
en 3) integrale planning. Door de uitvoering van de onder 4 t/m 8 genoemde activiteiten zal hier in 2021 invulling aan worden gegeven.
Door de afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie is het ontwikkelprogramma ‘Samen Verder’ opgesteld. De planning was om in 2020 invulling
te geven aan dit programma, maar als gevolg van Covid-19 zijn de plannen op beperkte schaal gerealiseerd. In 2021 zal dit programma op diverse
onderdelen worden ingevuld. In de begroting 2021 is hiervoor € 196.000 beschikbaar gesteld.
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