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

22 april 2021
10:00 – 13:00 uur (inclusief lunch)
Raadzaalzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via Microsoft Teams

De vergadering start van 10:00 – 11:30 uur met een bespreking om te komen tot (lokale)
bestuurlijke handelingsperspectieven voor de korte en middellange termijn. De werkgroep
bestuurlijke handelingsperspectieven heeft mede op basis van het rapport van het
Veiligheidsberaad en de bijbehorende dialoogagenda, een aantal vragen c.q. zoekrichtingen
geformuleerd als onderliggers (zie memo).
Het overleg wordt begeleid door de heer dr. M.J. (Menno) van Duin, lector crisisbeheersing
IFV en medeauteur rapport Bestuurlijke handelingsperspectieven voor voorzitters
veiligheidsregio en burgemeesters van het Veiligheidsberaad.
Agenda AB
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslagen 19 november 2020 en 18 februari 2021
en bespreken actielijst
4.
Mededelingen
5.
Veiligheidsberaad (mondeling)
Besluitvormend
6.
Nota Reserves VRHM 2021-2023
7.
Aanbesteding accountant VRHM 2021-2024
8.
Beleidsplan Veilig Leven VRHM 2020-2023
9.
Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen VRHM 2020-2023
10. Van Waterveiligheid naar Klimaatadaptatie
11. Jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
en bestemming resultaat programma GHOR
12 Ontwerpbegroting 2022 deelprogramma IZB
Meningvormend
13. Stand van zaken / ontwikkelingen GMK
- Meldkamerbeeld oktober 2020 – februari 2021
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Informerend
14.
Position paper 'De regionale crisisorganisatie en corona'
15.
Risicoanalyse Hoogwater Regionale keringen VRHM
16.
Informatiekaart Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)
17.
Informatiekaart Draka
18.
Informatiekaart Uitval Gas
19.
Resultaat doorontwikkeling crisiscommunicatie
Presentatie door Casper Kruizinga, communicatieadviseur risico- en crisisbeheersing
Rondvraag
Sluiting
__________________
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3.1

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

19 november 2020
10:00 – 12:00 uur
Raadszaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via Microsoft Teams

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen in de zaal en via
Teams welkom en in het bijzonder de Dijkgraaf, dhr. Van der Sande. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Lisse, Teylingen, Voorschoten en
Waddinxveen en dhr. De Gouw.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen

3.

Vaststellen verslag 25 juni 2020 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Lijst ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen

5.

Mededelingen (mondeling)
- Vervangingstraject tankautospuiten. Dhr. Zuidijk deelt mee dat er in de periode van
2021 t/m 2026 45 nieuwe tankautospuiten worden geleverd. Naar aanleiding van de
aankoop van deze voertuigen, vraagt dhr. Van der Kamp aandacht voor wat discussie in
zijn gemeente over niet reguliere mobiliteitsvraagstukken. Onder andere passen de
brandweervoertuigen wel of niet goed in het gebied met dijken en sloten van BodegravenReeuwijk. Er is daarom voor twee brandweerkorpsen een wat aparte configuratie aan
voertuigen om op plekken te komen waar de brandweervoertuigen niet kunnen komen.
- Huisvestingstrajecten
Dhr. Zuidijk geeft een update van de verschillende huisvestingsprojecten. De nieuwbouw
kazerne Bodegraven zit in de afrondingsfase. De eerste bouwkundige oplevering van deze
kazerne heeft inmiddels plaatsgevonden. De eerste paal is geslagen voor de bouw van de
nieuwe kazerne aan de Schipholweg in Leiden.
- Documentaireserie ‘Als de Brandweer’. In deze documentaire worden brandweermannen
en -vrouwen tijdens hun dagelijks werkzaamheden gevolgd. Dhr. Zuidijk meldt dat dit
seizoen de kazernes Hillegom en Gouda hieraan meedoen en bevestigt dat het privacy
aspect is gewaarborgd. Doel van deze documentaire is om de brandweer meer onder de
aandacht te brengen en er ook een werving aan te verbinden die hopelijk een instroom
aan brandweervrijwilligers zal opleveren.
- Taakdifferentiatie. Dhr. Zuidijk geeft de laatste stand van zaken van het traject binnen
de brandweer om de vrijwilligers meer te onderscheiden van de beroepsbrandwachten
omdat er anders een gelijke verloning moet plaatsvinden op basis van Europese
regelgeving. Er is nog aanvullend onderzoek nodig. Daardoor wordt de oorspronkelijke
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besluitvorming die gepland stond voor december verschoven naar februari 2021. Op het
eerste gezicht valt de impact op Hollands Midden rond dit dossier mee.
- Overheidsbrede cyberoefening met inbreng van een van de veiligheidsregio’s. De
veiligheidsregio heeft deelgenomen aan deze oefening die op initiatief van BZK is
georganiseerd. Dhr. Zuidijk doet verslag van de oefening, die bedoeld was om gemeenten
en veiligheidsregio’s bewust te maken van cyberveiligheid en wat je als gemeente te doen
staat als je gehackt bent en hoe de veiligheidsregio hierbij kan ondersteunen.
Op de vraag van Dhr. Visser of er al een informatiekaart Cyber is, antwoordt dhr. Zuidijk
het volgende. Het onderwerp cyber is een van de thema’s uit het risicoprofiel die is
opgenomen in het beleidsplan van de komende vier jaren om verder uit te werken. Een
van de eerste producten rond cyber waar nu aan gewerkt wordt is zo’n informatiekaart.
De voorzitter stelt voor om het thema cyber en de rol en verantwoordelijkheden van de
veiligheidsregio in relatie tot de partners voor te bereiden voor een thema AB.
- Tussentijdse reflectie COVID-19. Dhr. Zuidijk meldt dat er een tussentijdse reflectie
COVID-19 zal plaatsvinden over de periode van maart t/m september 2020. Dit onderzoek
zal worden uitgevoerd door het COT, instituut voor veiligheid en crisismanagement. Aan
de hand van een aantal interviews zullen zij de beleving en lessen ophalen bij bestuurders
en leden van directie en ROT. In december 2020 zal er een rapportage liggen met daarin
een terugkoppeling van de opbrengsten.
- Presentatie Brandveilig Leven door mw. Winkel en dhr. Frijters. Binnenkort volgt er een
beleidsplan Brandveilig Leven. Een van de onderwerpen is het ambassadeurschap om
brandveiligheid en brandveiligheidsbewustzijn bij burgers te bevorderen. In januari zijn de
Nationale Voorleesdagen op scholen, bibliotheken en online. Er is een spannend boek
‘Oei de taart’ geschreven door de collega’s van brandweer Twente voor kinderen van 4 –
6 jaar met vragen waarmee kan worden nagepraat met de kinderen over bijvoorbeeld
rookmelders, 112 of maken vluchtplan. De burgemeesters worden uitgenodigd om het
boek tijdens de voorleesdagen voor te lezen. De veiligheidsregio kan hierbij ondersteunen.
Het boek zal worden toegestuurd aan de gemeenten met een begeleidende brief met
verdere informatie.

6.

Veiligheidsberaad (mondeling)
De voorzitter deelt in het Veiligheidsberaad behandelde onderwerpen.
De COVID-19 crisis
In de laatste vergadering is stilgestaan bij wat ook in de persconferentie van afgelopen
dinsdag aan de orde is geweest. Er zijn een paar thema’s waarover nog wordt nagedacht,
zoals de Kerstdagen en de behoefte om bij elkaar te komen, Oud en Nieuw met het
vuurwerkverbod en de vraag wat er aan kleinschalige activiteiten mogelijk is voor jongeren
in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het Veiligheidsberaad wordt over deze
thema’s nog nader over geïnformeerd. Vanuit het AB wordt aandacht gevraagd over de
communicatie van het Veiligheidsberaad rond kleinschalige activiteiten voor jongeren. Er
blijkt een beeld te ontstaan onder jongeren dat er rond die tijd feesten georganiseerd
kunnen worden.
Landelijke lijn toezicht binnen detailhandel
In het Veiligheidsberaad is stilgestaan bij hoe het gaat met de detailhandel. Sinds de
zomer is het rond de detailhandel minder strak georganiseerd dan in de maanden maart –
mei. Het Kabinet heeft nu een aantal afspraken gemaakt met VNO NCW en MKB
Nederland. De hoofdafspraak is dat de particuliere sector moet een stap naar voren doen
als het gaat om toezicht want dat kan niet alleen door de overheid worden georganiseerd.
De voorzitter licht toe wat er met deze lijn van toezicht in gang wordt gezet en de rol van
de beide ondernemersverenigingen hierbij. Deze week volgt hierover nog een brief van de
ministers van BZK en JenV. De informatie van de koepelorganisaties lopen via hun eigen
kanalen. Voorgesteld wordt om de lokale afspraken, die er al zijn en in lijn zijn met de
landelijke, gedeeld zullen worden via het ROT.
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Toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid
Het landelijke model Toepassingskader is vastgesteld. Het dient als een soort handreiking
in een minder ingevulde vorm dan dat wij binnen Hollands Midden kennen.
Veiligheidsregio’s geven hier verschillend invulling aan.
Er is discussie geweest over het in GRIP 4 blijven of niet. Juridisch heeft het geen enkele
betekenis om daar in te blijven maar het is wel mogelijk. De Covidwet geeft aan dat de
bevoegdheden van voorzitter weer naar de burgemeester gaan. Alleen als de minister
zegt dat een specifieke bevoegdheid naar de voorzitter gaat, dan geldt dat alleen voor die
ene specifieke bevoegdheid. Hollands Midden zal afschalen naar GRIP 2. Het RBT blijft
bestaan als afstemmingsoverleg en het toepassingskader wordt vastgesteld door de
individuele burgemeesters.

Besluitvormend
7.

2e Begrotingswijziging programma GHOR 2020
Dhr. Verhoeve merkt op dat er een fors overschot naar de algemene reserve en vraagt
zich af of dat kan. Mw. Van der Velde licht toe dat deze wijziging een tussentijdse
wijziging betreft en dat bij de jaarrekening het voorstel zal zijn om terug te geven aan
gemeenten.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 2de begrotingswijziging 2020 programma GHOR vast te stellen en deze met een
positief advies ten finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands
Midden.

8.

Noodvoorraad jodiumprofylaxe
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. VRHM bereidt zich voor op het risico op een stralingsincident onze regio kan bereiken.
Dit voorstel gaat in op het decentraal in opslag nemen van een noodvoorraad
jodiumprofylaxe voor de regio.
2. VRHM neemt deze maatregel voor de gehele regio. Voor de gemeenten Lisse en
Hillegom en de kern Noordwijkerhout van de gemeente Noordwijk is voorzien in een
grotere noodvoorraad jodiumprofylaxe aangezien zij officieel buiten de 100
kilometergrens vallen (zie toelichting).
3. Om de distributie - indien noodzakelijk - toegankelijk te maken voor inwoners, worden
alle brandweerkazernes in de regio officieel aangewezen als opslag- en distributiepunt
voor de nooddistributie van jodiumtabletten.
4. Een brief wordt door de voorzitter van het bestuur VRHM ondertekend en wordt
verstuurd naar zowel de geadresseerde als naar het ministerie van VWS (bijlage I).

9.

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

10.

Bestuurlijke rapportage voorbereiding geneeskundige keten 2018 - 2019
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2018-2019 over de mate van
voorbereiding door GHOR-ketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in
de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg (Wvr art. 33);
2. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid
op hun taken;
3. De bestuurlijke rapportage voorbereiding geneeskundige keten 2018 – 2019 vast te
stellen.

11.

Najaarsrapportage VRHM T2 2020 / Najaarsrapportage Deelprogramma
Infectieziektebestrijding T2020
Dhr. Visser licht toe dat het overschot in de tussentijdse rapportage is toe te schrijven aan
Corona, een aantal vacatures is niet ingevuld en er is een onderschrijding van
kapitaallasten en een overschrijding personele lasten meldkamer. De declaratie specifieke
meerkosten COVID-19 boekjaar 2020 VRHM die is ingediend, is hierin nog niet
meegenomen. Bij de jaarrekening zal worden bekeken welk deel moet worden
gereserveerd en welk deel eventueel kan worden uitgekeerd aan gemeenten.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2020 van het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).

Meningvormend
12.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK
Mw. Spies meldt dat de GMK operationeel goed draait. Achter de schermen spelen
vanwege de landelijke organisatie nog wat zaken, zoals overdracht personeel naar de
LMS. Doordat dit bij meerdere meldkamers speelt neemt de afhandeling meer tijd in
beslag dan gewenst. Voor de mensen zelf heeft deze vertraging geen consequenties.

13.

Stand van zaken voorbereiding jaarwisseling 2020 – 2021
Dhr. Zuidijk geeft een presentatie van de multidisciplinaire voorbereiding van de
jaarwisseling die samen met de VRH wordt vormgegeven. Er zijn geen evenementen
mogelijk en er is een vuurwerkverbod. Wat betreft carbidschieten is nog niet duidelijk wat
de voorwaarden hierbij zijn. COVID-19 speelt dit jaar een belangrijke rol en kan ervoor
zorgen dat er moet worden bijgestuurd in de voorbereiding op weg naar de jaarwisseling.
Dhr. Van der Kamp uit zijn zorgen over feestjes door jongeren, het vuurwerkverbod en de
toegenomen populariteit voor carbidschieten. Over het laatste hoopt hij niet dat er een
verbod op komt. Mw. Spies wijst op de polarisatie in de samenleving en vraagt zich af hoe
het Veiligheidsberaad en de NCTV de inschattingen hierover maken. Zij steunt dhr. Van
der Kamp om het carbidschieten niet te verbieden. Mw. Van der Velde vraagt zich af of er
wordt voorbereid op vreugdevuren op straat. Dit element zal in een van de scenario’s
worden meegenomen.
Tijdens de vergadering heeft de voorzitter het Veiligheidsberaad gevraagd naar de
communicatie over de activiteiten voor jongeren tussen Kerst en Oud en Nieuw en dat er
geluiden zijn dat het zou gaan om feesten. Men is unaniem van mening dat het gaat om
kleinschalige activiteiten en dat het Veiligheidsberaad dat nadrukkelijker zal
communiceren. De voorzitter van het Veiligheidsberaad bevestigt dat hij feesten niet heeft
gezegd maar dat dat zo wordt geframed. Er zal een signaal naar de pers worden
afgegeven.
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Informatief
14.

Werkwijze vaststelling Jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
Er zijn geen opmerkingen.

15.

Wijziging gemeenschappelijke regeling RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.

16.

Informatiekaart Grootschalige ziektegolf
Er zijn geen opmerkingen.

17.

Droogte en rol veiligheidsregio’s
Het onderwerp komt terug bij een thema AB dat zal worden voorbereid i.s.m. de
waterschappen.

18.

Jaarrapportage Bzro 2019
Er zijn geen opmerkingen.

19.

Resultaten STOOM 2019
Er zijn geen opmerkingen.

20.

Stand van zaken evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Vertrouwelijke presentatie van de eerste rapportage van de evaluatiecommissie Wvr en
waarop het Veiligheidsberaad en de Raad van commandanten en directeuren
veiligheidsregio’s hebben gereageerd. Dhr. Zuidijk geeft een doorkijk van het rapport. De
voorzitter laat weten dat het Veiligheidsberaad het rapport heeft omarmd met wel een
aantal scherpe reacties. Er is veel waardering dat de commissie zich breed heeft laten
informeren.

Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 12.05 uur.

5
Agendapunt 3. AB VRHM 22 april 2021

3.1

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

18 februari 2021
10:00 – 12:00 uur
via Microsoft Teams

Opening
1.

Opening
De vergadering vangt aan met de ondertekening van het convenant
Bluswatervoorzieningen. Dhr. Cazemier, portefeuillehouder brandweerzorg, geeft een
toelichting over de voorbereiding van het convenant om gezamenlijk een
toekomstbestendige bluswatervoorziening te realiseren. De projectorganisatie die zich
hierover buigt, bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, de
drinkwatervoorzieningen Dunea en Oasen en de veiligheidsregio Hollands Midden. Het is
een ingewikkelde operatie maar dhr. Cazemier is zeer verheugd dat er eendrachtig wordt
samengewerkt en dat dit heeft geleid tot het voorliggende convenant. Dhr. Lenferink,
hierna te noemen ‘de voorzitter’, wordt gevraagd om het convenant te ondertekenen in
aanwezigheid van de heer Bouwman, Oasen Drinkwater en de heer Matthijsse, Dunea
Duin en Water. De voorzitter is blij met deze toekomstbestendige lijn die is ingezet en
bedankt de gasten voor hun aanwezigheid bij de eerste ondertekening.
Vervolgens zet de voorzitter de vergadering voort en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen

3.

Lijst ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen

4.

Mededelingen (mondeling)
- Actualiteit Coronavirus. Dhr. Zuidijk deelt mee dat er sinds afgelopen vrijdag een
clusteruitbraak is in een van de kazernes. Er is adequaat gehandeld en het lijkt redelijk
beheersbaar. Een aantal mensen zijn echt ziek thuis.
- Aanbesteding accountant. Dhr. De Visser deelt mee dat het contract met de huidige
accountant na de controle van de jaarrekening 2020 is afgelopen. Daarom is er een
nieuwe onderhandse aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het
boekjaar 2021 t/m 2024 de controlewerkzaamheden van de jaarstukken zal verzorgen.
Voor het beoordelen van de offertes en presentaties is een selectiecommissie
samengesteld met als bestuurlijke leden dhr-en Van der Kamp en Nieuwenhuis.
Uiteindelijk hebben zich twee partijen ingeschreven. Op 12 maart a.s. vinden de
presentaties plaats. Daarna zal de selectiecommissie schriftelijk aan het Algemeen
Bestuur adviseren om een van de twee accountantskantoren te benoemen en vragen
hiermee in te stemmen.

1

Besluitvormend
5.

Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022
Dhr. Van der Kamp complimenteert de stellers met de heldere beschrijving van de vijf
uitgangspunten. Hij vindt het van belang om aan te geven dat wij aan het begin van deze
periode onder de Cebeon norm zijn gestart. Dat betekent dat wij ervoor gekozen hebben
om minder uit te geven dan dat wij van het Rijk voor deze taak hebben gekregen. Dat is
iets om alert op te zijn, ook vanuit de oproep van de FKGR aan gemeenschappelijke
regelingen om een bijdrage te leveren om ontstane tekorten bij gemeenten te reduceren.
Dhr. Van der Kamp dankt het Dagelijks Bestuur voor de adequate reactie. In aansluiting
hierop verzoekt dhr. Van der Kamp om jaarlijks apart te rapporteren over de Cebeon
norm. Dhr. Aptroot sluit hier graag bij aan en vindt het een verstandige lijn.
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.

Informatief
6.

Jaarplan VRHM 2021
Er ligt een ambitieus jaarplan 2021 waarbij we niet goed weten wat de invloed van Covid
zal zijn, aldus dhr. Zuidijk. Het jaarplan is een afgeleide uit het beleidsplan met een aantal
thema’s die we gezamenlijk doen en een aantal die we als organisatie zelf moeten doen.
Via tertiaalrapportages wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de
activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan.

Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.
Vanaf 10.30 uur gaat het bestuur verder met het Thema AB. Tijdens deze besloten bijeenkomst
zal de Tussentijdse reflectie hoofdstructuur crisisbeheersing Coronacrisis worden gepresenteerd
door de heer Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
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3.2 Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg Nr. Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

AB

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

H. Zuidijk

In behandeling

Najaar
2020

AB

126 28-11-2019 B.12

Advies aan burgemeester
crisismaatregelen Wvggz

S. de
Gouw

In behandeling

19-11-2020

128 25-06-2020 5.

Taakdifferentiatie
brandweer

Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond en over de wijze waarop
het proces van de voorbereiding van de begroting is
ingericht.
Er volgt begin 2020 een evaluatie van de nieuwe
procedure horen en 2. er zal een bestuurlijke discussie
worden voorbereid over hoe het gaat met mensen (18minners en ouder) die in een bepaalde gemeente
aangetroffen zijn in verwarde toestand al dan niet in
huis in relatie tot de positie van de burgemeester van de
plek waar degene is aangetroffen en de plek van de
psychiatrische eerste hulp.
Onderzoek Denktank naar taakdifferentiatie vrijwilligers
en beroepsbrandwachten binnen brandweer.

H. Zuidijk

In behandeling

1e

129 19-11-2021 17.

Droogte en rol
veiligheidsregio’s

Thema waterveiligheid en de bestuurlijke rol en
verantwoordelijkheden in relatie tot de partners
voorbereiden voor Thema AB 14 oktober 2021

L. Weber

In behandeling

14-10-2021

kwartaal
2021

6.

1. Samenvatting Voorstel
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is de Nota Reserves 2017-2018
vastgesteld en is ingestemd met de in de nota opgenomen beleidsuitgangspunten. Op 29 november
2018 heeft het Bestuur ingestemd met de verlenging van de nota tot en met 2019 met de bedoeling
om de nieuwe Nota Reserves voor de periode 2020-2023 gelijk te laten lopen met de betreffende
beleidsplanperiode. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 3 december 2020 is gemeld dat
de nota Reserves 2020-2023, gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19), feitelijk nu
2021-2023, niet eerder dan in het 1e kwartaal van 2021 wordt aangeboden (DB 25 maart 2021).
Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19) is een uitgebreide risico-inventarisatie en
-evaluatie op het gebied van de interne beheersing van de organisatie, zoals uitgevoerd in 2016/2017
met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR), niet als effectief
beoordeeld. Om toch een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico’s
inzichtelijk heeft is in 2020 een risico-inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd. De uitkomsten zijn
vertaald in deze Nota Reserves 2021-2023 en in een nieuwe paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing bij de programmabegroting 2022.
De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financieel ingeschatte (hoofd)risico’s. De
financiële consequenties van de actualisatie van de Nota Reserves voor de periode 2021-2023 voor
het benodigd niveau van de bestemmingsreserves zullen door middel van een begrotingswijziging
2021 ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 3 juni 2021
en het Algemeen Bestuur van 24 juni 2021.

2. Algemeen
Onderwerp:

Nota Reserves VRHM
2021-2023

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

22 april 2021

6.

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

C. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De nota Reserves VRHM 2021-2023 vast te stellen;
a. de in hoofdstuk 3 van de nota geformuleerde (niet gewijzigde) bestuurlijke
beleidsuitgangspunten (opnieuw) vast te stellen,
b. het niveau van de Algemene Reserve vast te stellen op € 920.300 conform stand per 31
december 2020,

c.

de bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon in 2021 op te heffen en vrij te laten vallen
(€ 466.000) ten gunste van het rekeningresultaat 2021,
d. de bestemmingsreserves Kwaliteitsprojecten en Nieuwe Brandweerconcepten
e. (€ 137.000 + € 250.000 = € 387.000) samen te voegen tot de bestemmingsreserve
Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM.
2. In de stemmen met het aanhouden van de in de Nota Reserves 2021-2023 opgenomen
bestemmingsreserves met de daarbij geraamde onttrekkingen;
3. Het Financieel Statuut waar relevant op de Nota Reserves 2021-2023 aan te laten passen.

4. Toelichting op het besluit
4.1 Bestuurlijke beleidsuitgangspunten
De bestuurlijke beleidsuitgangspunten zijn ongewijzigd ten opzichte van de Nota Reserves 20172018/19.
4.2 Algemene Reserve
Bij het vaststellen van de Nota Reserves 2017-2018 (op 29 november 2018 heeft het Bestuur
ingestemd met de verlenging van de nota tot en met 2019 met de bedoeling om de nieuwe Nota
Reserves voor de periode 2020-2023 gelijk te laten lopen met de betreffende beleidsplanperiode)
is voor de Algemene Reserve vastgesteld deze te baseren op de benodigde weerstandscapaciteit
ad € 917.322 met een ratio van 1.0, wat een duiding kent van een voldoende
weerstandsvermogen.
In 2018 bedroeg het ‘reguliere’ jaarrekeningresultaat € 199.621 negatief. Het Algemeen Bestuur
heeft in de resultaatbestemming 2018 ingestemd met een onttrekking uit de Algemene Reserve
ter grootte van dit bedrag. Met de toevoeging van het ‘reguliere’ positief jaarrekeningresultaat van
2019 ad € 202.599 werd de Algemene Reserve weer op het niveau gebracht conform de Nota
Reserves 2017-2019 (€ 920.300).
Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19) is een uitgebreide risico-inventarisatie
en -evaluatie op het gebied van de interne beheersing van de organisatie, zoals uitgevoerd in
2016/2017 met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR), niet
als effectief beoordeeld. De benodigde weerstandscapaciteit voor de periode 2021-2023 is
gebaseerd op de financieel ingeschatte (hoofd)risico’s. De huidige omvang van de Algemene
Reserve per 31 december 2020 ad € 920.300 wordt voldoende geacht om de gesignaleerde
(hoofd)risico’s het hoofd te kunnen bieden.
4.3 Reserve Taakstelling Cebeon-norm
Gezien de toentertijd (financiële) onzekerheid over het daadwerkelijk realiseren van de routekaart
Cebeon werd deze reserve aangehouden. De Cebeon-norm is gerealiseerd waarmee deze
reserve kan vrijvallen (€ 466.000).
4.4 Reserve Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM
Voorstel wordt de bestemmingsreserve Kwaliteitsprojecten en Nieuwe Brandweerconcepten
(€ 137.000 + € 250.000 = € 387.000) samen te voegen tot Bestemmingsreserve Ontwikkel en
Innovatiebudget VRHM. De bestemming wordt het opvangen van kosten in verband met het
versnellen en versterken van het ontwikkelproces van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(bestedingsfunctie). Het gaat hierbij om het gericht beschikbaar kunnen stellen van middelen voor
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de doorontwikkeling van de organisatie met het oog op het (versneld) behalen van structurele
kwaliteitsverbeteringen en efficiencywinst, alsmede voor de ontwikkeling van nieuwe
(brandweer)concepten met het oog op het behalen van structurele effectiviteitswinst.
Resultaatbestemming 2010: Reserve kwaliteitsprojecten brandweer (€ 614.000)
In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de veiligheidsregio. De
hiervoor bedachte uitgaven zijn niet gepleegd. Enerzijds omdat een aantal werkzaamheden in eigen beheer,
zonder externe ondersteuning, zijn uitgevoerd en anderzijds omdat werd aangehaakt bij een landelijk
project, dat een andere tijdsfasering kende. Voorgesteld werd voor het overschot op de
kwaliteitsmancogelden een bestemmingsreserve te vormen. Naast deze twee projecten diende in die
periode ook nog inspanning te worden geleverd op thema’s als operationeel woordvoerderschap,
Aristoteles, intensivering proactie en verbetering van oefenregistratie. Ook moest worden geïnvesteerd in
organisatie- en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot een procesgerichte organisatie. Hier speelden thema’s
op het gebied van verandermanagement.
Resultaatbestemming 2010: Samenvoeging reserve brandweerspecialismen met reserve
kwaliteitsprojecten brandweer
Het doel van deze reserve was om de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende
effecten financieel te kunnen afdekken. Met de vorming van de Brandweer Hollands Midden ontstond een
geheel nieuw speelveld. Voorgesteld werd de bestaande bestemmingsreserve brandweer-specialismen
samen te voegen met de nieuw te vormen reserve kwaliteitsprojecten brandweer.
Resultaatbestemming 2011: Reserve nieuwe brandweerconcepten (€ 500.000)
Om de nieuwe brandweerconcepten te kunnen ontwikkelen met het oog op het behalen van structurele
effectiviteitswinst werd een nieuwe reserve gevormd waarin een bedrag van € 500.000 werd gestort.

5. Consequenties
De bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon in 2021 op te heffen en vrij te laten vallen (€ 466.000)
ten gunste van het rekeningresultaat 2021.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

7. Implementatie en communicatie
De financiële consequenties van de actualisatie van de Nota Reserves voor de periode 2021-2023
voor het benodigd niveau van de bestemmingsreserves zullen door middel van een
begrotingswijziging 2021 ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 3 juni 2021 en het Algemeen Bestuur van 24 juni 2021.

8. Bijlagen
1. Nota Reserves VRHM 2021-2023
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1 Inleiding
1.1 Inleiding
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is de Nota Reserves 2017-2018
vastgesteld en is ingestemd met de in de nota opgenomen beleidsuitgangspunten. Op 29 november
2018 heeft het Bestuur ingestemd met de verlenging van de nota tot en met 2019 met de bedoeling
om de nieuwe Nota Reserves voor de periode 2020-2023 gelijk te laten lopen met de betreffende
beleidsplanperiode. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 3 december 2020 is gemeld dat
de nota Reserves 2020-2023, gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19), feitelijk nu
2021-2023, niet eerder dan in het 1e kwartaal van 2021 wordt aangeboden.
Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19) is een uitgebreide risico-inventarisatie en
-evaluatie op het gebied van de interne beheersing van de organisatie, zoals uitgevoerd in 2016/2017
met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR), niet als effectief
beoordeeld. Om toch een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico’s
inzichtelijk heeft is in 2020 een risico-inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd. De uitkomsten zijn
vertaald in deze Nota Reserves 2021-2023 en in een nieuwe paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing bij de programmabegroting 2022.
Risicomanagement wordt ook voorgeschreven door wet- en regelgeving, zoals door de Commissie
BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Artikel 11 van het BBV verplicht de medeoverheden om
bij de begroting in de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing een inventarisatie te
geven van de risico’s en van de weerstandscapaciteit, alsmede een inventarisatie van het beleid ter
zake. Het jaarverslag bevat de verantwoording van hetgeen in deze paragraaf in de begroting is
opgenomen.
De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de financieel ingeschatte (hoofd)risico’s. De
financiële consequenties van de actualisatie van de Nota Reserves voor de periode 2021-2023 voor
het benodigd niveau van de bestemmingsreserves zullen door middel van een begrotingswijziging
2021 ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 3 juni 2021
en het Algemeen Bestuur van 24 juni 2021.

1.2 Begrippenkader
In aanvulling op de in het Financieel Statuut VRHM gehanteerde begrippen wordt, met het oog op
een eenduidige uitleg en interpretatie van de begrippen in het kader van risicomanagement, het
begrippenkader weergegeven. Hierbij wordt met name aangesloten bij definities en
begripsomschrijvingen in het BBV, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten.
Reserves:
Reserves worden onderscheiden naar de algemene reserve en de bestemmingsreserves.
Reserves zijn bestanddelen van het eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van
overschotten of planmatig zijn bestemd. Reserves worden gevoed of aangewend via de
resultaatbestemming, na vaststelling van het jaarbericht en het jaarrekeningresultaat door het
Algemeen Bestuur (AB). Het AB is bevoegd om middelen aan de reserves toe te voegen (‘dotaties’)
dan wel bedragen te onttrekken aan de reserves (‘onttrekkingen’) (artikel 54 BBV). Ook is het AB
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bevoegd om de bestemming van reserves te wijzigen, nieuwe reserves in te stellen dan wel ze op te
heffen.
Algemene reserve:
Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene
reserve is onderdeel van de weerstandscapaciteit.
Bestemmingsreserve:
Door het AB voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is onderdeel van het eigen vermogen
en maakt volgens het BBV in principe deel uit van de weerstandscapaciteit. Aangezien het bij de
VRHM beklemde middelen betreft, wordt deze niet tot de weerstandscapaciteit van de VRHM
gerekend. Het AB is bevoegd de bestemming te wijzigen.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de
jaarrekening. Het bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen
vermogen (artikel 42 BBV).
Onttrekkingen:
Beschikkingen over de reserves ten gunste van het resultaat.
Dotaties (stortingen):
Toevoegingen aan reserves. Toevoegingen aan reserves vinden plaats bij resultaatbestemming (via
mutaties reserves).
Risicomanagement:
Risicomanagement is het proces waarbij effectief wordt omgegaan met bedreigingen die invloed
hebben op de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De beslissingen die worden genomen zijn
gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die optreden wanneer risico’s
zich voordoen.
Risicoprofiel:
Het begrip risicoprofiel staat synoniem voor de volledige beschrijving van de geïnventariseerde
risico’s. Per risico zijn oorzaak, kans en impact/gevolg beschreven en zijn de (noodzakelijk/gewenste)
beheersmaatregelen in beeld gebracht.
Risico’s in verband met reserves:
Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang. De risico’s relevant voor
het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen.
Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is het resultaat van de confrontatie tussen de beschikbare
weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s. Het geeft aan in hoeverre de Veiligheidsregio in
staat is om de niet begrote financiële gevolgen van risico’s op te vangen door de inzet van eigen
middelen. Eigenlijk is het weerstandsvermogen een indicator voor de robuustheid van de
programmabegroting. Een adequaat weerstandsvermogen voorkomt dat de VRHM bij elke
substantiële financiële tegenvaller bij de deelnemende gemeenten moet aankloppen en/of dat de
uitvoering van de beleidsdoelstellingen bijgesteld moeten worden om binnen het aangegeven
budgettaire kader te blijven.
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Weerstandscapaciteit:
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de Veiligheidsregio
beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de programmabegroting en de doelstellingen
aangepast behoeven te worden. Deze middelen bestaan volgens het BBV in principe uit de algemene
reserve, de bestemmingsreserves, de stille reserves, de nog niet ingevulde begrotingsruimte en de
post onvoorzien.
De bestemmingsreserves zijn ‘beklemd’ dit betekent dat ze moeten worden besteed voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn. Het AB is bevoegd om de bestemming van die reserves te wijzigen. De
VRHM kan in geval van zich manifesterende risico’s een beroep doen op de algemene reserve en
alleen in het uiterste geval ook op de bestemmingsreserves en de waarborgfunctie door de
gemeenten, uiteraard pas na besluitvorming door het AB.
Risico’s
Een risico is een onzekere en ongewenste gebeurtenis met een dermate financieel gevolg voor de
organisatie, dat extra bezuinigingen noodzakelijk worden en waardoor zelfs de realisatie van de
organisatiedoelstellingen in gevaar kan komen.
Als er zekerheid is over het optreden van een onzekere of ongewenste gebeurtenis is er geen sprake
meer van een risico. De financiële gevolgen dienen op dat moment binnen de exploitatie te worden
geraamd. Het moet dus gaan om risico’s met substantiële gevolgen.
Niet alle risico’s wegen even zwaar voor de berekening van het weerstandsvermogen. Risico’s die
worden afgedekt door verzekeringen worden bijvoorbeeld niet meegenomen. Het eigen risico als
gevolg van schades is onderdeel van de reguliere exploitatie. Risico’s die niet verzekerbaar zijn,
worden daarentegen wel als risico meegewogen.
Bij het richting geven aan het risicomanagement en de beoordeling van het gewenste
weerstandsvermogen blijven de volgende risico’s buiten beschouwing:
a. taakstellingen die door het AB zijn aanvaard die binnen de reguliere exploitatie moeten worden
opgevangen;
b. voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving wordt
afzonderlijk gewogen waarbij wordt beoordeeld of de invoering uit de reguliere exploitatie kan
worden gedragen of aanvullend beleid (en structurele financiën) vereist;
c. van de VRHM wordt verondersteld dat het, gezien de wettelijke opdracht en de organisatiedoelstelling, beschikt over toereikend en inzetbaar materiaal/materieel en voldoende opgeleid en
geoefend personeel; daar waar certificering en vaardigheden als normaal worden verondersteld,
mag dit niet als risico worden opgevoerd tenzij het AB dit als zodanig heeft kenbaar gemaakt.
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2 Wettelijk kader
2.1 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de begroting
de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (artikel 9 en artikel 11 BBV).
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio
beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
d. (relevante) kengetallen voor de:
- netto schuldquote
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- solvabiliteitsratio
- structurele exploitatieruimte
e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële
positie.
Het jaarverslag bevat de verantwoording van hetgeen in deze paragraaf in de begroting is
opgenomen.

2.2 De gemeenschappelijke regeling VRHM
In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (Artikel 51 (Gewijzigde)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, AB 26 juni 2014 ) zorgen de
deelnemende gemeenten ervoor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen
beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. De aan deze gemeenschappelijke regeling
deelnemende gemeenten waarborgen deze verplichtingen dan wel stellen zich garant tegen de
Veiligheidsregio voor betaling van rente en aflossing van door de Veiligheidsregio aangegane
leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de Veiligheidsregio.
Een en ander vindt plaats binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders en procedures.

2.3 Het Financieel Statuut VRHM
In hoofdstuk 8 ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ van het Financieel Statuut
Veiligheidsregio Hollands Midden 2017 wordt in artikel 8.1 verordend dat in de risicoparagraaf de
risico’s gestructureerd in kaart worden gebracht en wordt vermeld in hoeverre schade en verliezen als
gevolg van de risico’s van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden
opgevangen.
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3 Bestuurlijke beleidsuitgangspunten
3.1 Bestuurlijke beleidsuitgangspunten reserves
Ten aanzien van het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's worden onderstaande
bestuurlijke uitgangspunten gehanteerd:
1.

Risico’s kunnen het realiseren van de (beleids)doelstellingen in de weg staan. Inzicht in de
omvang en in de achtergronden van de risico’s en mogelijke (financiële) gevolgen vormen de
basis om te komen tot een optimale beheersing van de risico’s. De slagvaardigheid van de
organisatie is gediend bij het aanhouden van een noodzakelijk geacht weerstandsvermogen.
Door de beleidsuitgangspunten in dit hoofdstuk en de implementatie van risicobeleid door middel
van integraal risicomanagement vast te stellen, voldoet de VRHM aan de wettelijke en materiële
wetgeving.

2.

Uitgangspunt is een structureel en duurzaam begrotingsevenwicht (lasten en baten in de
begroting en meerjarenraming zijn in evenwicht, gebaseerd op reële uitgangspunten) en een
gezonde financiële positie van de VRHM (het vermogen van VRHM in relatie tot de exploitatie,
met in achtneming van de risico’s).

3.

Het gaat niet om het streven het vermogen te doen toenemen, maar het is de
beleidsdoelstelling om substantiële risico georiënteerde uitgaven op te vangen (bijvoorbeeld
verliezen die voortvloeien uit incidenten en rampen van beperkte en aanzienlijke aard) en vooraf
te sparen – in de vorm van bestemmingsreserves – voor benoemde uitgaven en investeringen.
Dit betekent onder andere dat het aantal reserves beperkt blijft tot de hoogstnoodzakelijke.
Reserves dienen onderbouwd te worden. De doelstelling dient helder te zijn, alsmede de
noodzakelijke omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen.

4.

De weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen dienen dusdanig robuust te zijn dat de
VRHM over voldoende middelen en mogelijkheden beschikt om niet begrote kosten, die risico
georiënteerd en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van
bestaande taken of dat substantiële financiële tegenvallers dwingen tot compensatie daarvan
door deelnemende gemeenten en/of bezuinigen die van invloed zijn op de uitvoering van de
activiteiten van de VRHM.

5.

Bovenstaande beleidsuitgangspunten betekenen dat de Veiligheidsregio Hollands Midden als
openbaar lichaam beschikt over een eigen algemene reserve als weerstandsvermogen, waarbij
ook, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, de
deelnemende gemeenten zich garant stellen voor dekking van eventuele exploitatie- of
begrotingstekorten van de Veiligheidsregio.

6.

De omvang van de algemene reserve wordt aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode
opnieuw vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en -analyse. De risico-inventarisatie
en -analyse richt zich op het gebied van de interne beheersing van de organisatie. Daarnaast
wordt jaarlijks, conform het BBV, de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de
begroting en jaarstukken geactualiseerd.
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Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode hoger moet zijn
dan in de voorgaande periode, wordt dit aangevuld vanuit een positief jaarrekeningresultaat of
vrijval van bestemmingsreserves.
Indien de algemene reserve van de VRHM in een nieuwe beleidsplanperiode lager kan zijn dan
in de voorgaande periode, wordt het surplus in principe gecrediteerd aan de deelnemende
gemeenten conform hun relatieve financiële bijdrage aan de VRHM. Tenzij het Algemeen
Bestuur op basis van de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
in de begroting en jaarstukken anders besluit en het surplus toevoegt aan een of meerdere
bestemmingsreserves.
7.

Ten aanzien van de bestemmingsreserves geldt dat zij worden ingezet waarvoor zij zijn
ingesteld. Er wordt volgens vooraf vastgesteld beleid in gestort dan wel onttrokken. Indien een
bestemming voor een deel komt te vervallen, wordt deze in principe gecrediteerd aan de
deelnemende gemeenten op basis van hun relatieve financiële bijdrage aan de VRHM. Tenzij
het Algemeen Bestuur op basis van de geactualiseerde paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken anders besluit en het surplus toevoegt aan een
of meerdere bestemmingsreserves.

8.

Daarnaast wordt er een actief beleid gevoerd omtrent de omvang en noodzaak voor het
aanhouden c.q. vormen van nieuwe reserves. Jaarlijks, bij de vaststelling van het jaarstukken en
de begroting, wordt nagegaan of de noodzaak tot het vasthouden van middelen nog bestaat.

9.

Een toevoeging of onttrekking aan een reserve geschiedt altijd in het kader van resultaatbestemming waartoe het Algemeen Bestuur beslist onder de volgende uitganspunten:
a. resultaten van de afzonderlijke programma’s, zowel positief als negatief, worden in eerste
instantie afgewikkeld via de reserves van de VRHM, waardoor de deelnemende gemeenten
niet worden geconfronteerd met (jaarlijkse) afrekeningen.
b. rentebaten over de reserves worden niet toegevoegd aan de reserves.
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4 Risico-inventarisatie en –analyse
4.1 Wijze totstandkoming van de risico-inventarisatie en -analyse
De VRHM wenst de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door
inzicht in deze risico's kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten
te nemen, zodanig dat de huidige risico’s en de toekomstige risico’s in verhouding staan tot de
vermogenspositie van de organisatie.

4.2 Uitkomsten geactualiseerde risico-inventarisatie / risicoprofiel
Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19) is een uitgebreide risico-inventarisatie en
-evaluatie op het gebied van de interne beheersing van de organisatie, zoals uitgevoerd in 2016/2017
met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR), niet als effectief
beoordeeld. Om toch een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico’s
inzichtelijk heeft is in 2020 een risico-inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd.
Uit deze inventarisatie zijn in totaal 3 (hoofd)risico's in beeld gebracht, deze risico’s worden gezien als
een potentieel substantieel financieel risico.
1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio (financieel risico ingeschat
op € 0,4 mln.)
In 2020 zijn de veiligheidsregio’s geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden
en beheersen van COVID-19. De specifieke meerkosten COVID-19 in boekjaar 2020 voor VRHM
bedroegen € 381.980. Veiligheidsregio’s kunnen de meerkosten van COVID-19, onder saldering
van minder uitgaven, declareren bij VWS.
Indien declaratie van meerkosten voor de bestrijding en beheersing van een pandemie, maar
meer in het algemeen meerkosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio niet
mogelijk is, draagt de Veiligheidsregio het financieel risico zelf.
2. Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.)
Een van de hedendaagse nieuwe risico’s wordt gevormd door cyber- en digitale verstoringen.
Tussen 2017-2020 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in
Nederland, bijvoorbeeld de cyberaanval op de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG) in september 2020. De afhankelijkheid van digitale systemen is zó groot geworden dat
aantasting van deze systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Cyberverstoringen hebben een forse impact op getroffen organisaties. Andere expertise is nodig, de
dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten.
3. Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personele) ongevallenverzekeringen (financieel risico
ingeschat op € 0,5 - 1 mln.)
Veiligheidsregio’s worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekerbaarheid,
dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen. Daarnaast is gebleken dat
veiligheidsregio’s een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de
werkzaamheden van met name het repressief personeel. Hierdoor sluiten de verwachtingen en
de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. De verzekering is immers vooral een
afdekking van het risico van de werkgever in plaats van de aanspraak van de medewerker.
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Veiligheidsregio’s kunnen daarbij dus geconfronteerd worden met financiering van niet
verzekerbare aanspraken indien wordt uitgegaan van de werkelijke schade (m.n. bij overlijden en
blijvende invaliditeit), waarbij het inkomen van de benadeelde het uitgangspunt
(‘Goedwerkgeverschap na dienstongevallen’) vormt.
Landelijk heeft dit bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren ‘slechts’ een van de mogelijke
opties is om financiële risico’s als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is
daarmee de stap gezet van ‘verzekeringsdenken naar risicodenken’. Ook is de stap van
‘verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken’: niet de verzekering, maar de aanspraak
dient leidend te zijn voor de medewerker. Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de
RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s) het Project
‘Risicomanagement & Verzekeringen’ gestart. Voor de verzekerbare aanspraken is het de
bedoeling om één collectieve ongevallenverzekering in te kopen. Voor wat betreft de
onverzekerbare aanspraken wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze in gezamenlijkheid te
gaan dragen. Hiervoor zou een fonds kunnen worden opgericht, waaruit de onverzekerbare
risico’s kunnen worden betaald.

4.3 Beschikbare weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) is de relatie tussen:
- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover VRHM beschikt of kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn
in relatie tot de financiële positie.
De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit het geheel
aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te
dekken. Deze bestaat uit de Algemene Reserve. Per ultimo 2020 bedroeg de Algemene Reserve
€ 920.300. Voorgesteld is deze stand voor de periode 2021-2023 als benodigde
weerstandsvermogen, dus omvang van de Algemene Reserve, vast te stellen.

4.4 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit: het weerstandsvermogen
Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden
gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel
gekwantificeerde risico's en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide
componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.
De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit
die uit de risicosimulatie voortvloeit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Huidige weerstandsvermogen =
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

€ 920.300
€ 920.300

= 1,0

De normtabel die NARIS hanteert is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het
biedt een waardering van de berekende ratio.
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Waardering

Ratio
A
B
C
D
E
F

> 2.0
1.4-2.0
1.0-1.4
0.8-1.0
0.6-0.8
< 0.6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

De ratio van de VRHM valt in klasse C. Dit duidt op voldoende weerstandsvermogen.

4.5 Wat komt voor rekening van de VRHM en wat voor gemeenten?
In deze paragraaf wordt aangegeven wat voor rekening van de VRHM komt en wat voor rekening van
de deelnemende gemeenten.
Onderdeel of aspect

Door de VRHM

Door de gemeenten

Bij begroting vastgestelde exploitatie,

Lasten en baten binnen kader van

Gemeentelijke bijdrage voldoen

incl. kosten van opleiden en trainen en

begroting organiseren

oefenen van de crisisorganisatie
Kosten voortvloeiend uit GRIP-fasen
Overschrijding van de exploitatie

GRIP 3 en 4 binnen exploitatie, evt.

Opdracht GRIP 1 en 2 geschiedt door

met beroep op artikel 55 Wvr

de burgemeester en lokaal gedragen

Opvangen binnen algemene reserve

Indien overschrijding hoger dan

tot € 932.322

beschikbare algemene reserve, vullen
gemeenten dit aan (art. 51 GR).
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5 Voorgestelde wijzigingen (instellen, vrijvallen, opheffen,
samenvoegen) in de reserves 2021-2023 (t.o.v.
programmabegroting 2020)
5.1 Mutaties in de Algemene Reserve
Om een goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM de risico’s op het gebied van de interne
beheersing van de organisatie onder controle heeft is een risico-inventarisatie- en analyse (eind
2016/begin 2017) uitgevoerd met behulp van het bureau (en software) NARIS. Op basis van de
ingevoerde risico's is een risicosimulatie (m.b.v. Monte-Carlo methode) uitgevoerd. Hieruit volgde dat
90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een weerstandscapaciteit van € 917.322,
met een ratio van 1.0, wat een duiding kent van een voldoende weerstandsvermogen.
In 2018 bedroeg het ‘reguliere’ jaarrekeningresultaat € 199.621 negatief. Het Algemeen Bestuur heeft
in de resultaatbestemming 2018 ingestemd met een onttrekking uit de Algemene Reserve ter grootte
van dit bedrag. Met de toevoeging van het ‘reguliere’ positief jaarrekeningresultaat van 2019 ad
€ 202.599 werd de Algemene Reserve weer op het niveau gebracht conform de Nota Reserves 20172019 (€ 920.300).
Gezien de bijzondere omstandigheden in 2020 (COVID-19) is een uitgebreide risico-inventarisatie en
-evaluatie op het gebied van de interne beheersing van de organisatie, zoals uitgevoerd in 2016/2017
met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR), niet als effectief
beoordeeld. De benodigde weerstandscapaciteit voor de periode 2021-2023 is gebaseerd op de
financieel ingeschatte (hoofd)risico’s.
De huidige omvang van de Algemene Reserve per 31 december 2020 ad € 920.300 wordt voldoende
geacht om de gesignaleerde (hoofd)risico’s het hoofd te kunnen bieden.

5.2 Wijzigingen in de bestemmingsreserves
In de bijlagen is per bestemmingsreserve een overzicht gevoegd waarin de relevante informatie is
opgenomen. Dat geldt voor het moment van vorming, het doel waarvoor zij zijn bestemd, de mutaties
in de jaren 2011-2020 met een korte toelichting, en de prognose voor de jaren 2021-2023. Hieronder
volgen de wijzigingen in de bestemmingsreserves.
Reserve Taakstelling Cebeon
Ingesteld in 2012 voor een bedrag van € 715.000, bij vaststelling resultaatbestemming Jaarbericht
2011, voor het kunnen garanderen van de uitkering 1e tranche efficiency.
Het AB heeft, mede naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel
Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) per 2017, en in het licht van het al dan niet realiseren van
enkele doelstellingen uit het taakstellingsprogramma M-A-M, bij het vaststellen van de Nota Reserves
2017-2018 (29 juni 2017), besloten om de Reserve Taakstelling 1e tranche efficiency op te heffen en
om te vormen tot de Reserve Cebeon en tegelijk daarmee de bestemming te verruimen.
Gezien de toentertijd (financiële) onzekerheid over het daadwerkelijk realiseren van de routekaart
Cebeon werd deze reserve aangehouden. De Cebeon-norm is gerealiseerd waarmee deze reserve
kan vrijvallen (€ 466.000).
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Bestemmingsreserve Kwaliteitsprojecten
Bestemmingsreserve Nieuwe Brandweerconcepten
Voorstel wordt de bestemmingsreserves Kwaliteitsprojecten en Nieuwe Brandweerconcepten
(€ 137.000 + € 250.000 = € 387.000) samen te voegen tot:
Bestemmingsreserve Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM
De bestemming wordt het opvangen van kosten in verband met het versnellen en versterken van het
ontwikkelproces van de Veiligheidsregio Hollands Midden (bestedingsfunctie). Het gaat hierbij om het
gericht beschikbaar kunnen stellen van middelen voor de doorontwikkeling van de organisatie met het
oog op het (versneld) behalen van structurele kwaliteitsverbeteringen en efficiencywinst, alsmede
voor de ontwikkeling van nieuwe (brandweer)concepten met het oog op het behalen van structurele
effectiviteitswinst.
Resultaatbestemming 2010: Reserve kwaliteitsprojecten brandweer (€ 614.000)
In 2010 zijn de kwaliteitsmancogelden vanuit de gemeenten overgeheveld naar de Veiligheidsregio.
De hiervoor bedachte uitgaven zijn niet gepleegd. Enerzijds omdat een aantal werkzaamheden in eigen beheer,
zonder externe ondersteuning, zijn uitgevoerd en anderzijds omdat werd aangehaakt bij een landelijk project, dat
een andere tijdsfasering kende. Voorgesteld werd voor het overschot op de kwaliteitsmancogelden een
bestemmingsreserve te vormen. Naast deze twee projecten diende in die periode ook nog inspanning te worden
geleverd op thema’s als operationeel woordvoerderschap, Aristoteles, intensivering proactie en verbetering van
oefenregistratie. Ook moest worden geïnvesteerd in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot een
procesgerichte organisatie. Hier speelden thema’s op het gebied van verandermanagement.
Resultaatbestemming 2010: Samenvoeging reserve brandweerspecialismen met reserve kwaliteitsprojecten
brandweer
Het doel van deze reserve was om de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende
effecten financieel te kunnen afdekken. Met de vorming van de Brandweer Hollands Midden ontstond een geheel
nieuw speelveld. Voorgesteld werd de bestaande bestemmingsreserve brandweer-specialismen samen te
voegen met de nieuw te vormen reserve kwaliteitsprojecten brandweer.
Resultaatbestemming 2011: Reserve nieuwe brandweerconcepten (€ 500.000)
Om de nieuwe brandweerconcepten te kunnen ontwikkelen met het oog op het behalen van structurele
effectiviteitswinst werd een nieuwe reserve gevormd waarin een bedrag van € 500.000 werd gestort.
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6 Bijlage 1. Overzicht van de reserves
Voor de periode 2021-2023 kent de VRHM-reserves voor:
1

Het opvangen van algemene bedrijfsvoeringsrisico’s (bufferfunctie).
Deze reserve is bedoeld om onverwachte en substantiële kosten op te kunnen vangen die
samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio of niet voorziene tekorten op de
reguliere exploitatie. Om zodoende de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen
waarborgen en de kosten niet (direct) ten laste van de deelnemende gemeenten te laten
komen:
▪ Algemene Reserve

2

Het opvangen van specifieke bedrijfsvoeringsrisico’s (bufferfunctie).
Het betreft reserves met het oog op het voor de deelnemende gemeenten kunnen voorkomen
dat specifieke, toekomstige ontwikkelingen binnen en/of buiten de organisatie, die de
bedrijfsvoering van de VRHM raken niet (direct) ten laste komen van de deelnemende
gemeenten:
▪ Bestemmingsreserve Flankerend beleid

3

Het opvangen van specifieke kosten (bestedingsfunctie).
Het betreft dekking voor (toekomstige) specifieke kosten, waarvoor (in het verleden) een
reserve is ingesteld:
▪ Bestemmingsreserve Samenwerken loont (multi)
▪ Bestemmingsreserve Multiteam / LCMS (multi)
▪ Bestemmingsreserve Resterende exploitatielasten Meldkamer Hollands Midden

4

Het opvangen van kosten in verband met het versnellen en versterken van het
ontwikkelproces van de Veiligheidsregio Hollands Midden (bestedingsfunctie).
Het gaat hierbij om het gericht beschikbaar kunnen stellen van middelen voor de
doorontwikkeling van de organisatie met het oog op het (versneld) behalen van structurele
kwaliteitsverbeteringen en efficiencywinst, alsmede voor de ontwikkeling van nieuwe
(brandweer)concepten met het oog op het behalen van structurele effectiviteitswinst.
▪ Bestemmingsreserve Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM

5

Het opvangen van kosten in verband met het FLO-overgangsrecht 2006 en Reparatie van het
FLO-overgangsrecht 2018 (oud-werknemers) Gouda en de Reparatie van het FLOovergangsrecht 2018 (oud-werknemers) Alphen en Leiden. Het gaat hierbij om de baten
(voor deelnemende gemeenten) en lasten (voor VRHM) over de jaren heen gelijkmatig te
verdelen (egalisatiefunctie):
▪ Bestemmingsreserve Reparatie FLO-overgangsrecht 2018
▪ Bestemmingsreserve FLO Gouda

Hieronder wordt per reserve het doel, het bestedingsverloop en eventuele bijzonderheden
aangegeven. De gegevens zijn opgesteld met gebruikmaking van de (vastgestelde) jaarrekeningen
2011-2020, de vastgestelde programmabegroting 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2022.
Ideeën met betrekking tot bestedingen vanaf 2021zijn geïnventariseerd, echter hebben deze nog niet
geleidt tot het opstellen van concrete bestedingsvoorstellen voor beoogde onttrekkingen aan de
daarvoor gevormde bestemmingsreserves met een bestedingsfunctie.
Bedragen zijn afgerond op € 1.000.
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Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Algemene reserve
Bufferfunctie. Opvangen algemene bedrijfsvoeringsrisico’s
Alle programmataken VRHM (behalve GHOR)
1 januari 2006
Niet bepaald
€ 920.300

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Om onverwachte en substantiële kosten die samenhangen met de taken van de Veiligheidsregio op te kunnen vangen
- Om niet voorziene tekorten op de reguliere exploitatie op te kunnen vangen
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling, omvang en mutaties vastgesteld.
Grondslag voor de hoogte van de algemene reserve is de organisatiebreed uitgevoerde risico-analyse in 2017 en de
(algemene) risico-inventarisatie in 2020.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Indien de omvang daalt tot onder het afgesproken bestuurlijk niveau, voeding door bestemming van een positief
jaarrekeningresultaat of vrijval van bestemmingsreserve(s) door het Algemeen Bestuur, en wel prioritair, dat wil zeggen
vóór eventuele dotaties aan andere reserves of restitutie.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Jaarrekening/
Begroting
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Begin van
het jaar
333
1.000
1.396
1.500
1.303
1.303
1.303
917
917

Mutaties
in het jaar
+667
+396
+104
-197
-386
537

Eind van
het jaar
1.000
1.396
1.500
1.303
1.303
1.303
917
917
1.454

Voorl. JR

2020

1.454

-534

920

Begroting
Ontw-Begr
MJR

2021
2022
2023

910
920
920

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010 en opheffing Alg. reserve GHOR
Instelling Res. Opleiding OvDG, resultaat GHOR
Aanvulling weerstandsvermogen tot max. € 1,5 mln.
Overdracht reserves GHOR en aframen programma GMK
Nieuwe norm. Overheveling naar Reserve Flankerend Beleid
Resultaatbestemming 2018 (-200) en correctie Eindbalans 2018
FLO (+737)
Resultaatbestemming 2019 (+203) en correctie Eindbalans 2019
FLO (-737)

920
920
920

Beleidsmatig
Door middel van een 4-jaarlijkse (gelijk de regionale beleidsplanperiode) risico-inventarisatie en analyse wordt de
benodigde weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of kan beschikken om
niet begrote kosten te dekken tegen de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie,
door het Bestuur, voor die periode, door middel van een Nota Reserves vastgesteld.
In de begroting en jaarstukken wordt jaarlijks in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing‘, conform artikel 9
van de BBV, een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, een inventarisatie van de risico’s en het beleid omtrent de
weerstandscapaciteit en de risico’s opgenomen, conform de Nota Reserves en indien relevant geactualiseerd.
Het niveau van de algemene reserve voor de periode 2021-2023 is in overeenstemming met de uitkomsten van de risicoanalyse 2017 en de (algemene) risico-inventarisatie in 2020.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
De algemene reserve is geen bestemmingsreserve en kent geen tijdslimiet.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
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Geen buffercapaciteit aanwezig bij (grote) financiële tegenvallers, waardoor, om de continuïteit van de bedrijfsvoering te
kunnen waarborgen, beleidsvoornemens niet kunnen worden uitgevoerd of zelfs een beroep moet worden gedaan op de
deelnemende gemeenten.
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Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Flankerend Beleid
Bufferfunctie. Opvangen specifieke bedrijfsvoeringsrisico’s
Alle programmataken VRHM (behalve GHOR)
1 januari 2006
Niet bepaald
Niet bepaald

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Voor het opvangen van financiële negatieve gevolgen van organisatieontwikkelingen voor de medewerkers. Voorbeelden
zijn bijscholing, herplaatsingen, outplacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden of in uiterste gevallen het treffen van
stimuleringsmaatregelen bij vertrek.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling, omvang en mutaties vastgesteld.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat door het Algemeen Bestuur.
Onttrekkingen door vaststelling van de programmabegrotingen c.q. begrotingswijzigingen door het Algemeen Bestuur.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Realisatie/Pr
ognose
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Voorl. JR
Begroting
Ontw-Begr.
MJR

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Begin van
het jaar
381
383
397
497
542
542
542
1.019
937
692
627
627
627

Mutaties
in het jaar
+2
+14
+100
+45
+476
-82
-245
-65
-

Eind van
het jaar
383
397
497
542
542
542
1.019
937
692
627
627
627
627

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010
Resultaatbestemming 2011
Resultaatbestemming 2012
Resultaatbestemming 2013

Aanvulling uit Alg. Reserve en reserve FLO.
Leiderschapsprogr.; doorontwikk. RB; kosten reorgan.
Leiderschapsprogr.; doorontwikk. RB; kosten reorgan.

Beleidsmatig
Het ‘Flankerend beleid’ heeft tot doel ervoor te zorgen dat de organisatie zo zorgvuldig mogelijk met veranderingen in de
organisatie die mensen raakt, omgaat.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Onze organisatie is voortdurend in beweging. Dat is niet zo vreemd: de omgeving waarin onze organisatie functioneert,
verandert ook steeds. Bovendien proberen we onszelf steeds verder te verbeteren. Veranderingen in de organisatie raken
mensen. Het kan gebeuren dat de eisen die de organisatie stelt, niet meer aansluiten bij de medewerkers in dienst van de
VRHM.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Geen buffercapaciteit aanwezig bij (grote) financiële tegenvallers, waardoor, om de continuïteit van de bedrijfsvoering te
kunnen waarborgen, beleidsvoornemens niet kunnen worden uitgevoerd of zelfs een beroep moet worden gedaan op de
deelnemende gemeenten.
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Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Samenwerken Loont
Bestedingsfunctie. Opvangen van specifieke multi-kosten.
Multi-programmataken
2011, bij vaststelling Jaarstukken 2010
Niet bepaald
Geen dotaties, alleen onttrekkingen

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Ter dekking van incidentele kosten voor multi-beleidsvoornemens.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling, initiële omvang en mutaties vastgesteld.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Initiële hoogte bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2010.
Onttrekkingen door vaststelling van de programmabegrotingen c.q. begrotingswijzigingen door het Algemeen Bestuur. Er
vinden alleen onttrekkingen plaats.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Jaarrekening
/Begroting
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Voorl. JR
Begroting

Jaar

Begin van
het jaar

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

315
897
777
740
708
703
615
455
419
367

Ontw-Begr
MJR

2022
2023

262
262

Mutaties
in het jaar
+315
+582
-120
-37
-32
-5
-88
-160
-36
-52
-105

Eind van
het jaar
315
897
777
740
708
703
615
455
419
367
262

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010
Resultaatbest. 2011; opleiden crisis- en risicocommunicatie
Opleiden crisis- en risicocommunicatie; Geen Nood bij Brand
Opleiden crisis- en risicocommunicatie; Geen Nood bij Brand
Opleiden crisis- en risicocommunicatie; Evenementenveiligheid
Opleiden crisis- en risicocommunicatie
Vakbekwaam houden IM-functionarissen; MDOTO; GEO MDI
Vakbekwaam houden IM-functionarissen; MDOTO; GEO MDI
Vakbekwaam houden IM-functionarissen; MDOTO; GEO MDI
Vakbekwaam houden IM-functionarissen; MDOTO; GEO MDI
Opstellen Partnerprofielen, Vier trend visualisaties risicoprofiel,
Professionaliseren accounthouderschap, Digitale registratie
Vakbekwaamheid bevolkingszorg en Crisisbeheersing,

262
262

Beleidsmatig
De begroting van de mutaties is gebaseerd op het bestedingsplan dat door de Veiligheidsdirectie, als adviesorgaan voor de
multidisciplinaire samenwerking, periodiek wordt vastgesteld. Het bestedingsplan wordt gebaseerd op het Regionaal
Beleidsplan en/of het betreffende Jaarplan c.q. externe ontwikkelingen.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Ontwikkelingen in het multi-domein brengen soms incidentele kosten met zich mee voor het ontwikkelen van nieuw beleid,
implementatie en uitvoering.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Multi-beleidsvoornemens zullen dan volledig uit de reguliere begroting moeten worden gedekt. Indien dekking hiervoor
niet gevonden kan worden, ook niet door nieuw voor oud beleid, kan dit leiden tot het niet kunnen uitvoeren van multibeleidsvoornemens of dat zelfs een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten.
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Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Multiteam / LCMS
Bestedingsfunctie. Opvangen van specifieke LCMS-kosten.
Programmataak Risico- en Crisisbeheersing
2011, bij vaststelling Jaarstukken 2010
Niet bepaald
Geen dotaties, alleen onttrekkingen

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
- Oorspronkelijk ter dekking van de migratiekosten van het MultiTeam-systeem naar LCMS
- Ter dekking van bijdragen aan incidentele (door)ontwikkelkosten LCMS
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling, omvang en mutaties vastgesteld.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Initiële hoogte bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2010 en 2011.
Onttrekkingen door vaststelling van de programmabegrotingen c.q. begrotingswijzigingen door het Algemeen Bestuur. Er
vinden sinds 2012 alleen onttrekkingen plaats.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Jaarrekening
/Begroting
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Voorl JR
Begroting
Ontw-Begr.
MJR

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Begin van
het jaar
141
166
166
166
166
101
78
64
37
37
37

Mutaties
in het jaar
+25
-65
-23
-14
-27
-37

Eind van
het jaar
166
166
166
166
101
78
64
37
37
37
-

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010

Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT
Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT
Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT
Opleidingen informatiemanagement COPI/ROT

Doorontwikkeling IM + technische investering LCMS

Beleidsmatig
Oorspronkelijk ter dekking van de migratiekosten van het MultiTeam-systeem naar LCMS.
Er bleek echter grote behoefte aan het versterken van het informatiemanagement rond LCMS. Met ingang van 2014 is de
bestemming derhalve verbreed en gericht op het opleiden en toerusten van de informatiemanagers binnen de VRHM.
Aan de reserve worden kosten onttrokken ten behoeve van opleidingen, certificering/examinering en hardware ten
behoeve van de informatiemanagers en –coördinatoren COPI en ROT. Eenzelfde traject is in 2014 ingezet voor
gemeentelijke informatiemanagers. De kosten van opleidingen worden uit deze reserve gedekt tot het saldo nihil is, en
daarna structureel in de begroting opgenomen.
In 2021 zal de doorontwikkeling van informatiemanagement in de koude en lauwe fase dienen te worden ondersteund met
een verkenning en onderzoek, hetgeen zal gaan leiden tot technische investeringen in LCMS.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
De reserve wordt op 31 december 2021 opgeheven. Een eventueel resterend saldo zal vrijvallen.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
N.v.t.
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Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Resterende exploitatielasten Meldkamer Hollands Midden
Bestedingsfunctie. (Gedeeltelijke) dekking resterende exploitatielasten
Bedrijfsvoering
2020, bij vaststelling Programmabegroting 2020
Tot beëindiging kapitaalslasten oude GMK Hollands Midden
Geen dotaties, alleen onttrekkingen

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
(Gedeeltelijke) dekking van de resterende exploitatielasten van de oude GMK Hollands Midden.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling, omvang en mutaties vastgesteld.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Herbenoemen van de reserve ‘Meldkamer Hollands Midden’, welke is ontstaan uit de samenvoeging van de reserves
‘Specifieke Risico’s’, ‘Transitie meldkamer’ en ‘GMK’ in 2017, in reserve ‘Resterende Exploitatielasten Meldkamer Hollands
Midden’.
Jaarlijkse onttrekking van € 150.000 conform programmabegrotingen.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)
Financieel
Jaarrekening
/Begroting
Jaarrekening

Jaar
2017

Jaarrekening

-

Mutaties in
het jaar
+2.478

Eind van
het jaar
2.478

2018

2.478

-155

2.323

Jaarrekening
Voorl. JR

2019
2020

2.323
2.205

-118
-2.205

2.205
-

Jaarrekening
/Begroting
Voorl. JR
Begroting
Ontw-Begr
MJR

Jaar

Begin van
het jaar
2.205
2.055
1.905
1.755

Mutaties in
het jaar
-150
-150
-150
-150

Eind van
het jaar
2.055
1.905
1755
1.605

2020
2021
2022
2023

Begin van
het jaar

Toelichting op de mutaties
Samenvoeging reserves ‘Specifieke Risico’s’, ‘Transitie
meldkamer’ en ‘GMK’.
Dekking hogere facturering door Politie HM; Kosten ProQaimplementatie
Dekking hogere facturering door Politie HM.
Beëindiging van deze reserve en omzetting naar “0066
Dekkingsreserve Meldkamer Hollands Midden”.
Toelichting op de mutaties
Dekking kapitaallasten herbestemming Meldkamer
Dekking kapitaallasten herbestemming Meldkamer
Dekking kapitaallasten herbestemming Meldkamer
Dekking kapitaallasten herbestemming Meldkamer

Beleidsmatig
Na desinvestering van de GMK Hollands Midden (d.m.v. verrekening frictiekosten) blijft de VRHM geconfronteerd worden
met de kapitaallasten van de boekwaarde, benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen en
investeringen ten behoeve van de inrichting. Deze (kapitaal)lasten zijn niet voorzien. Besloten werd het resterend saldo (€
2,2 mln.) van de reserve Meldkamer Hollands Midden aan te wenden voor compensatie van de resterende exploitatielasten
van de oude GMK HM door middel van een jaarlijkse onttrekking van € 150.000. Besloten werd de reserve te herbenoemen
in reserve Resterende Exploitatielasten Meldkamer Hollands Midden.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
De bijbehorende kapitaallasten strekken zich uit tot 2044, hierbij refererend aan de resterende afschrijvingstermijn.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Resterende kapitaallasten van de oude GMK HM zullen dan volledig uit de reguliere begroting moeten worden gedekt.
Indien dekking hiervoor niet gevonden kan worden, ook niet door nieuw voor oud beleid, kan dit leiden tot het niet kunnen
uitvoeren van beleidsvoornemens of dat zelfs een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

13 april 2021
6.1 bijlage Nota Reserves VRHM 2021-2023 0.2

Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM
Bestedingsfunctie. Het opvangen van kosten i.h.k.v. het ontwikkelproces van
VRHM
Alle programmataken VRHM (behalve GHOR)
2021, bij vaststelling Nota Reserves 2021-2023
Niet bepaald
Niet bepaald

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Het opvangen van kosten in verband met het versnellen en versterken van het ontwikkelproces van de Veiligheidsregio
Hollands Midden (bestedingsfunctie).
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling en omvang vastgesteld.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Dotatie door samenvoeging van de reserves ‘Kwaliteitsprojecten en ‘Nieuw Brandweerconcepten in reserve ‘Ontwikkel en
Innovatiebudget VRHM’.
Onttrekkingen door vaststelling van de programmabegrotingen c.q. begrotingswijzigingen door het Algemeen Bestuur.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)?
Financieel Mutaties Reserve Kwaliteitsprojecten
Jaarrekening
/Begroting
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Voorl. JR
Begroting

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Begin van
het jaar
1.043
1.029
806
606
454
219
142
137
137
137

Mutaties
in het jaar
+1.043
-14
-223
-200
-152
-235
-77
-4
-

Eind van
het jaar
1.043
1.029
806
606
454
219
142
137
137
137
137

Toelichting op de mutaties
Resultaatbestemming 2010 en voeding uit oude reserves
Project BI-scan
Project Facilitair 2.0; Project DBK/RIS
Project Facilitair 2.0
Project Facilitair 2.0
Project Vakbekwaamheid 2.0; Project Ademlucht
Project Vakbekwaamheid 2.0 (claim)
Project Digitaal Werken; Project VIMS

Financieel Mutaties Reserve Versnelde Organisatieopbouw
Jaarrekening
/Begroting
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

Jaar

Begin van
het jaar

Mutaties
in het jaar

Eind van
het jaar

Toelichting op de mutaties

2011
2012
2013

1.250

1.250
-675

1.250
575

Jaarrekening

2014

575

+75

650

Jaarrekening

2015

650

-293

357

Jaarrekening

2016

357

-225

132

Jaarrekening

2017

132

-117

15

Jaarrekening
Jaarrekening
Voorl. JR

2018
2019
2020

15
15
15

.
15

15
15
-

Resultaatbestemming 2012
ICT Basis op Orde; ICT-interim; Procesmanagement Basis op
Orde; PPMO; Advies Communicatie; Facilitair 2.0
PPMO; HR21; SharePoint; WIFI; Procesman. Basis op Orde;
Dotatie i.v.m. Project Ademlucht
Procesman. Basis op Orde; Project DIV 2.0; Vakbekwaamheid
2.0; Project Ademlucht
Professionalisering Functioneel Beheer (IM); Procesman. Basis
op Orde
Professionalisering Functioneel Beheer (IM); Project
Vakbekwaamheid 2.0

Opheffing conform vaststellingsbesluit AB 2018

Financieel Mutaties Reserve Nieuwe brandweerconcepten
Jaarrekening
/Begroting
Jaarrekening

Jaar
2011

Begin van
het jaar

Mutaties
in het jaar
-

Eind van
het jaar
-

Toelichting op de mutaties
-

13 april 2021
6.1 bijlage Nota Reserves VRHM 2021-2023 0.2

Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Voorl. JR

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

500
500
500
500
375
250
250
250

+500
-125
-125
-

500
500
500
500
375
250
250
250
250

Eenmalige voeding bij vaststelling bestemmingsresultaat 2011.

Project Doorontwikkeling Risicobeheersing
Doorontwikkeling Risicobeheersing
Doorontwikkeling Risicobeheersing
Doorontwikkeling Risicobeheersing

Financieel Mutaties Reserve Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM
Jaarrekening
/Begroting
Voorl. JR
Begroting
Ontw-Begr.
MJR

Jaar
2020
2021
2022
2023

Begin van
het jaar
402
387
387
387

Mutaties
in het jaar
-15
-

Eind van
het jaar
387
387
387
387

Toelichting op de mutaties

Beleidsmatig
Het gaat hierbij om het gericht beschikbaar kunnen stellen van middelen voor de doorontwikkeling van de organisatie met
het oog op het (versneld) behalen van structurele kwaliteitsverbeteringen en efficiencywinst, alsmede voor de ontwikkeling
van nieuwe (brandweer)concepten met het oog op het behalen van structurele effectiviteitswinst.
Nieuwe bestemmingsreserve waarvoor nog bestedingsvoorstellen moeten worden opgesteld en bestuurlijk
worden vastgesteld.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
Instelling per 2021.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Geen incidentele middelen beschikbaar voor de (versnelde) doorontwikkeling van de organisatie en voor innovaties.
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Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Reparatie FLO-overgangsrecht 2018
Egalisatiefunctie
Brandweerzorg
2019, bij vaststelling Jaarbericht 2019
2047
Niet bepaald

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
Het opvangen van kosten in verband met de Reparatie van het FLO-overgangsrecht 2018 (oud-werknemers) Alphen en
Leiden. Het gaat hierbij om de baten (voor deelnemende gemeenten) en lasten (voor VRHM) over de jaren heen gelijkmatig
te verdelen (egalisatiefunctie).
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling en omvang vastgesteld.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Voeding door extra gemeentelijke bijdragen.
Onttrekking voor extra kosten Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 t.o.v. kosten van het FLO-overgangsrecht 2006
voor de periode 2018-2047.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)?
Financieel
Jaarrekening
/Begroting
Voorl. JR
Begroting
Ontw-Begr.
MJR

Jaar
2020
2021
2022
2023

Begin van
het jaar
125
125
125

Mutaties
in het jaar
125
0
0
0

Eind van
het jaar
125
125
125
125

Toelichting op de mutaties

Er wordt in de beginjaren zowel € 125.000 gedoteerd als onttrokken.
Beleidsmatig
Geen wijzigingen. Bij vaststelling van de Nota Reserves voor de periode vanaf 2024 zal het doel van de instelling van deze
egalisatiereserve worden geëvalueerd op nut- en noodzaak.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
2047 is het laatste jaar dat brandweermedewerkers nog vallen onder het FLO-overgangsrecht.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
Geen middelen beschikbaar voor dekking van de extra kosten Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2018 t.o.v. kosten van
het FLO-overgangsrecht 2006 voor de periode 2018-2047.
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Naam
Functie
Programmataak
Ingesteld op
Einddatum
Limiet

Reserve FLO Gouda
Egalisatiefunctie
Brandweerzorg
2019, bij vaststelling Jaarbericht 2019
2047
Verschillen in de balansposten Financiële vaste activa FLO Gouda en
Voorziening FLO Gouda

1. Voor welk doel is de reserve ingesteld?
De reserve dient ter egalisatie van de verschillen in de balansposten Financiële vaste activa FLO Gouda en Voorziening FLO
Gouda, in het kader van het FLO-overgangsrecht voor de medewerkers in dienst van de gemeente Goude ten tijde van het
instellen van het FLO-overgangsrecht.
Deze verschillen kunnen ontstaan door veranderende (fiscale) wet- en regelgeving, stelselwijzigingen of wijzigingen in
gehanteerde rekenrentes.
2. Is de reserve in overeenstemming met het BBV?
Het Algemeen Bestuur heeft de instelling en omvang vastgesteld.
3. Hoe is de voeding/onttrekking van de reserve?
Verschillen in de balansposten Financiële vaste activa FLO Gouda en Voorziening FLO Gouda.
4. Ontwikkeling van de reserve over de loop van de jaren (zowel financieel als beleidsmatig)?
Financieel
Jaarrekening
/Begroting
Jaarrekening
Voorl. JR
Begroting
Ontw-Begr
MJP

Jaar
2019
2020
2021
2022
2023

Begin van
het jaar
725
725
725
725

Mutaties
in het jaar
725
-

Eind van
het jaar
725
725
725
725
725

Toelichting op de mutaties
Foutenherstel Jaarrekening 2018 cf. AB besluit

Er zijn geen veranderende (fiscale) wet- en regelgeving, stelselwijzigingen of wijzigingen in gehanteerde rekenrentes voor
deze periode voorzien.
Beleidsmatig
Geen wijzigingen. Bij vaststelling van de Nota Reserves voor de periode vanaf 2024 zal het doel van de instelling van deze
egalisatiereserve worden geëvalueerd op nut- en noodzaak.
5. Een bestemmingsreserve wordt over het algemeen slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld. Indien instelling
langer geleden is dan 5 jaar: Wat is de reden dat deze bestemmingsreserve nog bestaat?
2047 is het laatste jaar dat brandweermedewerkers nog vallen onder het FLO-overgangsrecht.
6. Wat gaat er mis als de reserve tussentijds wordt opgeheven?
De Reserve is ingesteld op aanwijzing van de accountant.
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7.

1. Samenvatting voorstel
De controle van het boekjaar 2020 door Baker Tilly is contractueel de laatste van de afgesproken
periode. Dit betekent dat de VRHM, conform ook het Financieel Statuut, een (onderhandse)
aanbestedingstraject is gestart om een (nieuwe) accountant te selecteren voor de periode 2021-2024.
Voor het beoordelen van de offertes en presentaties van de leveranciers is een selectiecommissie
samengesteld, met als bestuurlijke leden Christiaan van der Kamp en Evert Jan Nieuwenhuis.
Uiteindelijk hebben zich 2 partijen ingeschreven, Baker Tilly Berk en Publieke Sector Accountants. De
selectiecommissie stelt voor Publieke Sector Accountants als controlerend accountant te benoemen.

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

Aanbesteding accountant
VRHM 2021-2024
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

Ernst Breider,
Concerncontroller
22 april 2021

7.

Bijlage(n):

-

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Publieke Sector Accountants te benoemen als controlerend accountant voor de VRHM voor de
periode 2021-2024 conform het advies van de selectiecommissie.

4. Toelichting op het besluit
De controle van het boekjaar 2020 door Baker Tilly is contractueel de laatste van de afgesproken
periode. Dit betekent dat de VRHM, conform het Financieel Statuut, een (onderhandse)
aanbestedingstraject is gestart om een (nieuwe) accountant te selecteren voor de periode 2021-2024.
Voor het beoordelen van de offertes en presentaties van de leveranciers is een selectiecommissie
samengesteld, met als bestuurlijke leden Christiaan van der Kamp en Evert Jan Nieuwenhuis.
Uiteindelijk hebben zich 2 partijen ingeschreven, Baker Tilly Berk en Publieke Sector Accountants. De
beoordeling van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe ‘beste kwaliteit
binnen budget’. Het jaarlijkse budget bedraagt € 50.000 inclusief Btw. De prijs is derhalve niet verder
meegewogen. De kwaliteit is beoordeeld op basis van de verwachte inhoudelijke kwaliteit van de te
leveren diensten. Op basis hiervan stelt de selectiecommissie voor Publieke Sector Accountants als
controlerend accountant te benoemen.

Nadere toelichting beoordeling van de offertes en de presentaties
De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de ingediende offertes en op grond van de in de
offerteaanvraag beschreven criteria. Na beoordeling van de offertes en de presentatie is gebleken dat
de offerte van PSA (Publieke Sector Accountants) de hoogste totaalscore heeft behaald en VRHM
daarmee de opdracht aan deze partij gunt. PSA scoorde 3,25 punten, Baker Tilly is uitgekomen op
2,625 punten.
Hieronder volgt een overzicht van de beoordelingsresultaten op de gunningcriteria:
BT
PSA
Aanpak in het algemeen.
3
4
Borging hoge kwaliteit
3
3
In te zetten team
3
4
Ontzorging
3
3
Voorbeeld rapportage
3
3
Visie op ontwikkelingen
2
3
Meerwerk voorkomen
2
4
Nieuwsbrieven e.d.
2
2
Eindscore
2,625 3,25

5. Kader
Financieel Statuut VRHM

6. Consequenties
Overdracht werkzaamheden door Baker Tilly aan Publieke Sector Accountants.

7. Aandachtspunten / risico’s
Vanaf het boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een
rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging). De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige
totstandkoming van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar het bestuur zelf, waarbij
het Dagelijks Bestuur zich verantwoord aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de verklaring
vanuit de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt onderdeel uit van de
controleverklaring.

8. Implementatie en communicatie
N.v.t.

9. Bijlagen
N.v.t.

10. Historie besluitvorming
DB 25 maart 2021

AB 16 april 2020
AB 16 maart 2017
AB 29 september 2016

Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met en ter vaststelling
aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 22
april 2021 om Publieke Sector Accountants te benoemen als
controlerend accountant voor de VRHM voor de periode 2021-2024
conform het advies van de selectiecommissie.
Verlenging controle jaarrekening door Baker Tilly met 1 jaar
(jaarrekening 2020)
Financieel Statuut VRHM
Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019
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8.

1. Samenvatting voorstel
In het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2020-2023 is voor (Brand) Veilig Leven bepaald dat
we een beleidsplan opstellen. Dit plan ligt nu voor en is gebaseerd op de gezamenlijk doelen uit
het RBP. De uitwerking van het beleidsplan Veilig Leven is vormgegeven langs de lijn van een
viertal doelen en acht bijbehorende speerpunten.

2. Algemeen
Onderwerp:

Beleidsplan Veilig Leven
2020-2023

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

VRHM
Afdeling Brandveiligheid
Team (Brand) Veilig
Leven, Noor Winkel
Hans Zuidijk, Lilian
Weber, Peter Kunnen,
Peter Kessels
22 april 2021

8.

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Afgestemd met:

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het beleidsplan Veilig Leven 2020-2023 vast te stellen.
4. Toelichting op het besluit
Om vorm te geven aan de gezamenlijke doelen voor Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), zoals
beschreven in het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2020-2023, is voor (Brand) Veilig Leven dit
meerjarenbeleidsplan opgesteld. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma waarin we de strategie in
acties uiteenzetten om de gestelde doelen te behalen.
Wij gaan de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen in onze regio bevorderen. Dit
doen we op basis een thematische benadering, gericht op doelgroepen en we passen hierbij
gedragsbeïnvloeding toe. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zien wij dat groepen
burgers, soms met fysieke, sociale en/ of psychische kwetsbaarheden, langer zelfstandig blijven
wonen. Wij voelen ons extra verantwoordelijk voor deze specifieke risicogroepen.

Wij dragen met dit beleidsplan bij aan de volgende doelen uit het RBP:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen
• Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel)
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid
• Wij versterken het risicomanagement
Dat doen we door de vier doelen aan de rechterzijde in het plaatje te realiseren volgens acht
speerpunten. We doen dit niet alleen, maar in een netwerkorganisatie samen met (nieuwe) partners.

Voor deze ontwikkeling is innovatiekracht en een verdieping van de risicogerichte aanpak nodig.
Wanneer Veilig Leven net zo vanzelfsprekend moet worden als het blussen van brand, is er intern en
extern gedragenheid en eigenaarschap. Dit eigenaarschap gaat verder dan het team Brand Veilig
Leven en sector RCB. Het werkt door naar andere sectoren binnen de VRHM en partners in ons
netwerk daarbuiten. Dit beleidsplan is daarom belangrijke input voor het realiseren van het
gezamenlijke doel in het RBP “Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op
risicogroepen.” Portefeuillehouder voor de verder uitwerking van dit doel is Sjaak de Gouw.

5. Leeswijzer
Eerst worden in hoofdstuk 2 de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Veilig Leven geduid,
daarna volgen in hoofdstuk 3 de doelen die we onszelf stellen voor de beleidsperiode. In hoofdstuk 4
behandelen we de strategie die we hanteren om deze doelen te bereiken en lees je de
randvoorwaarden. In hoofdstuk 5 geven we inzicht in de kosten. Tenslotte leest u in bijlage 1 hoe we
uitvoering geven aan de doelen en speerpunten in een samenvatting van het uitvoeringsprogramma
voor 2020-2023.
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6. Consequenties
Capaciteit en Budget
Voor een gezonde organisatie is innovatie en de verdieping op het risicogericht werken nodig.
• Dit vraagt tijd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
• Dit vraagt tijd voor persoonlijke ontwikkeling (kennis en vaardigheden).
Voor deze ontwikkelingen zijn capaciteit en budget nodig. We gebruiken hiervoor de beschikbare
formatie van de sector Risico- en crisisbeheersing. In overleg met de sector Brandweerzorg wordt
gekeken naar mogelijkheden de daar beschikbare capaciteit optimaal te benutten. De financiële
kaders worden bepaald door de budgetten die beschikbaar zijn vanuit de meerjarenbegroting.

7. Aandachtspunten/ risico’s
Vormgeving en ontwikkeling van (Brand) Veilig leven is vanuit de sector RCB ontstaan. Het is van
belang dat we de verbinding met de andere partners maken. Er moet intern en extern gedragenheid
en eigenaarschap ontstaan. Dit eigenaarschap gaat verder dan het team (Brand) Veilig Leven en
sector RCB. Het werkt door naar andere sectoren binnen de VRHM en partners in ons netwerk
daarbuiten.

8. Implementatie en communicatie
Het meerjarenbeleidsplan Veilig Leven is in samenwerking met de interne partners tot stand
gekomen. Implementatie wordt vormgegeven aan de hand van het uitvoeringsprogramma.
Communicatie in- en extern is onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.

9. Bijlagen
Beleidsplan Veilig Leven 2020-2023

10. Historie besluitvorming
3 december 2020: Dagelijks Bestuur
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Management samenvatting
Om vorm te geven aan de gezamenlijke doelen voor Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), zoals
beschreven in het Regionaal Beleidsplan (RBP) VRHM 2020-2023, is voor (Brand) Veilig Leven dit
meerjarenbeleidsplan opgesteld. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma waarin we de strategie in
acties uiteenzetten om de gestelde doelen te behalen.
Wij gaan de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen in onze regio bevorderen. Dit
doen we op basis van een thematische benadering, gericht op doelgroepen en we passen hierbij
gedragsverandering toe. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zien wij dat groepen burgers,
soms met fysieke, sociale en/ of psychische kwetsbaarheden, langer zelfstandig blijven wonen. Wij
voelen ons extra verantwoordelijk voor deze specifieke risicogroepen.
Wij dragen met dit beleidsplan bij aan de volgende doelen uit het RBP:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen;
• Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie;
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel);
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid;
• Wij versterken het risicomanagement.
Dat doen we door de vier doelen aan de rechterzijde in het plaatje te realiseren volgens acht
speerpunten. We doen dit niet alleen, maar in een netwerkorganisatie samen met (nieuwe) partners.

Voor deze ontwikkeling is innovatiekracht en een verdieping van de risicogerichte aanpak nodig.
Wanneer (Brand) Veilig Leven net zo vanzelfsprekend moet worden als het blussen van brand, is er
intern en extern gedragenheid en eigenaarschap nodig. Dit eigenaarschap gaat verder dan het team
Brand Veilig Leven en sector RCB. Het werkt door naar andere sectoren binnen de VRHM en
partners in ons netwerk daarbuiten. Dit beleidsplan is daarom belangrijke input voor het realiseren
van het gezamenlijke doel in het RBP “Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op
risicogroepen.” Portefeuillehouder voor de verder uitwerking van dit doel is Sjaak de Gouw.
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1 Inleiding
Waar komen we vandaan?
Brandveilig Leven (BVL) heeft de afgelopen jaren landelijk en binnen onze regio een brede en
wisselende aanpak gehad. Er zijn meerdere paden bewandeld en diverse activiteiten gestart, wat
heeft geresulteerd in positieve energie en mooie initiatieven. BVL is hierdoor van start gegaan en op
de kaart gezet.
Van ‘1000 bloemen bloeien’, werd het tijd voor de volgende stap, namelijk focus aanbrengen in de
ambitie en richting bepalen. Van 1000 bloemen verder met een mooi boeket. In 2016 zijn hiervoor
vier speerpunten door de landelijke BVL-vakgroep benoemd die wij als VRHM omarmen.
De BVL-speerpunten1 op een rij:
• Richten op risico- en kansgroepen;
• Bevorderen van Brandveilig Leven via beïnvloeders;
• Sturen op een (brand)veilige omgeving via het stimuleren van innovaties;
• Investeren in kwaliteit van kennis van eigen personeel.
Wat gaan we doen?
VRHM wil meegroeien in een tijdperk waarin de samenleving continu aan verandering onderhevig is.
Om de ambitie, het verder vormgeven van vraag- en risicogericht werken, in de komende jaren waar
te maken, moeten we op zoek naar allianties waarin we gezamenlijk met partners werken aan
meerwaarde voor de maatschappij. Het is daarom van belang dat we focus aanbrengen in de ambitie
en richting gaan bepalen. Van ‘1000 bloemen bloeien’ gaan we nu verder met een bewust en
doordacht samengesteld boeket en voor iedereen een mooie corsage (lees ambassadeurschap).
In de volgende hoofdstukken beschrijven we de richting voor de komende vier jaar. We denken en
werken nu nog veelal vanuit de BVL-speerpunten gericht op Brandveilig Leven en willen toegroeien
met dit beleidsplan naar Veilig leven. Dit doen we door ons meer multidisciplinair te richten op alle
risico’s beschreven in ons regionaal risicoprofiel. De ambitie is dus de komende jaren steeds meer te
praten over veiligheid en niet alleen over brandveiligheid. Ook willen wij de verzamelde kennis over
bewustwording en gedragsverandering rondom brandveiligheid breder inzetten en uitdragen. Op die
manier willen we groeien van Brandveilig Leven naar Veilig Leven.
Leeswijzer: eerst worden in hoofdstuk 2 de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Veilig
Leven geduid, daarna volgen in hoofdstuk 3 de doelen die we onszelf stellen voor de beleidsperiode.
In hoofdstuk 4 behandelen we de strategie die we hanteren om deze doelen te bereiken en lees je de
randvoorwaarden. In hoofdstuk 5 geven we inzicht in de kosten. Tenslotte leest u in bijlage 1 hoe we
uitvoering geven aan de doelen en speerpunten in een samenvatting van het uitvoeringsprogramma
voor 2020-2023.

1

Uitwerking speerpunten Brandveilig Leven 2016-2020, Brandweer Nederland, 2016
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2 Ontwikkelingen
We behandelen in dit hoofdstuk de relevantste ontwikkelingen die invloed hebben op Veilig Leven,
die we buiten maar ook binnen onze organisatie zien en die ons als organisatie beïnvloeden.

2.1 Ontwikkelingen in de maatschappij en overheid
Omgevingswet, van regelgericht naar risicogericht
De overheid probeert complexe wetten te vereenvoudigen. Minder en andere wetten vragen om een
andere benadering. De ‘Visie op brandveiligheid’2 benadrukte het belang van de risicobenadering, de
nieuwe ‘Basis voor brandveiligheid’3 is hiervan een uitwerking. De verdere omschakeling van
regelgericht naar risicogericht werken betekent dat regelgeving niet op zichzelf staat maar dat eigen
verantwoordelijkheden en (brand)veiligheidsbewustzijn onderdeel uitmaken van het “totaalplaatje
(brand)veiligheid”. Steeds meer zullen wij ons richten op het vergroten van veiligheidsbewustzijn en
gedragsverandering.
Veranderende maatschappij
Enkele jaren geleden was de samenleving meer en meer aan het verzakelijken en individualiseren.
Nu wordt ingezet op een samenleving waar mensen meer op elkaar zijn aangewezen en elkaar
opzoeken, wat kansen biedt. Op basis van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van
burgers, instellingen en overheid kan lokale sociale vernieuwing onze samenleving veilig houden.
Tegelijkertijd zien we dat BVL ‘slechts’ een aspect is van het totaal Veilig Leven, waarbij sociale
veiligheid een belangrijke rol speelt. Hier liggen kansen voor het meer zichtbaar maken van de
bijdrage van de VRHM en de brandweer. De lokale kazernes kunnen hier een belangrijke rol in
spelen en “dichter bij de maatschappij staan” (vergroten maatschappelijk rendement). Zo kan het
ambassadeurschap de samenwerking lokaal versterken. In deze dynamische wereld willen wij ons in
blijven zetten voor een veilige samenleving.
Communicatie
De burger is er steeds meer aan gewend om op een eenvoudige manier geïnformeerd te worden,
wanneer iets hem of haar aan gaat. Er zijn steeds meer kanalen via waar we risicocommunicatie
generiek kunnen toepassen. Beschikbaarheid van informatie en handelingsperspectieven zijn hierbij
van belang. Daarnaast is er ook een groep in de maatschappij die niet goed mee kan in de
digitalisering en veel informatie en kansen dreigt mis te lopen. De aandacht voor deze (risico)groep is
nodig.

2
3

Publicatie Visie op brandveiligheid, Ministerie van VROM, 2008
Kennisdocument “Basis voor brandveiligheid”, Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland, 2013
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2.2 Ontwikkelingen (Brand) Veilig Leven
Landelijke visie
In 2008 ontstond er met het project ‘Geen Nood bij Brand’4 (GNBB) een visie op het vergroten van de
bewustwording rondom (brand)veiligheid. GNBB moest resulteren in een verdieping op de
risicogerichte aanpak van (brand)veiligheid in bouwwerken. Hierbij werd gekeken naar de risico’s en
risicofactoren die samenhangen met het ontstaan en de effecten van een incident.
In 2010 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg (NVBR,) gelijk met de
presentatie de toekomstvisie van ‘de Brandweer over morgen’5 het rapport ‘Brandveilig Leven:
evolutie of revolutie’6. Dit rapport gaf inzicht over de mogelijkheden van BvL in Nederland. Het rapport
kwam met aanbevelingen over de samenwerking met andere partijen, de aanpak (m.n. doelgroepen
benadering), bewustwording (van bestuur, partners, burgers, bedrijven en eigen personeel) en de
meetbaarheid.
Na het rapport is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bewustwording en gedragsverandering
van verschillende doelgroepen (risico- en kansgroepen). Duidelijk werd dat er aandacht nodig is voor
de randvoorwaardelijke aspecten: veiligheidsbewustzijn bevorderen kan niet zonder samenwerking
met partners, zonder vakbekwame mensen, zonder beïnvloeding van wet- en regelgeving en zonder
een stevige positie binnen het takenpakket van de veiligheidsregio’s.
In 2015 stond in het project RemBrand7 de vraag centraal: hoe bereiken we minder branden, minder
slachtoffers en minder schade en wie kunnen dat beïnvloeden of tot stand brengen? Het ging er niet
om dat veiligheidsregio’s zich zouden terugtrekken, maar juist volop in actie bleven en andere partijen
zich méér gingen inspannen. De conclusie was dat er een bredere benadering moest komen van
(brand)veiligheid waarbij burgers, bedrijven, instellingen en vele andere organisaties aan ‘de
voorkant’ van de veiligheidsketen een prominente rol gingen spelen.
Door deze ontwikkelingen en dit inzicht ontstond er behoefte aan focus voor de doorontwikkeling van
Brandveilig Leven. Deze behoefte heeft in maart 2016 geleid tot het rapport ‘Speerpunten Brandveilig
Leven’. Hierin beschrijft Brandweer Nederland vier speerpunten voor BVL. Door de oogharen heen
tekent zich een duidelijke verandering af: van ‘zelf doen’ naar ‘via anderen doen’.
Experimenteel aan de slag binnen de VRHM
Binnen de VRHM zijn vanaf 2014 verschillende initiatieven genomen en activiteiten uitgevoerd om
doelgroepen, zoals risico- en kansgroepen, bewust te maken van risico’s en hen concrete
handelingsperspectieven aan te reiken.
Vanaf 2017 werkten we met uitvoeringsproducten zoals voorlichting op open dagen of evenementen,
workshops voor statushouders, acties voor studenten en het traject ‘Geen nood bij Brand’. Daarnaast
gaven we voorlichting bij bedrijven en instellingen. Allemaal vooral gericht op brandveiligheid.
We hebben in deze fase door het werken via de PDCA-cirkel, kennis opgedaan en gevoel ontwikkeld
en producten en werkwijzen ontwikkeld en aangepast. Ontwikkelen, evalueren, leren en aanpassen
was de basis om te kunnen komen tot werkende middelen. De keuze voor doelgroepen waar we
activiteiten voor uitvoerden waren toen nog niet gebaseerd op risico’s verkregen uit data-analyse.

4

Geen Nood Bij Brand, Risicogerichte Brandveiligheid, Brandweer Nederland, 2008
De Brandweer over Morgen, strategische reis als basis voor vernieuwing, NVBR, 2010
6 Brandveilig Leven: evolutie of revolutie, NVBR, 2010
7 Rapport Rembrand, Brandweer Nederland, 2015
5
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3 Doelen
In dit hoofdstuk vertalen we de volgende doelen uit het Regionaal
Beleidsplan naar vier doelen voor Veilig Leven.
•
•
•
•
•
•

Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en
vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op
risicogroepen;
Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie;
Wij kennen onze partners (partnerprofiel);
Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid;
Wij versterken het risicomanagement.

3.1 Een bekwame en veerkrachtige samenleving

Veilig Leven is meer vanzelfsprekend voor elke burger, bedrijf en
instelling. Ze zijn (on)bewust bekwamer en veerkrachtiger op het gebied
van veiligheid.

Dit doel dient de volgende gezamenlijke doelen uit ons RBP:
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen;
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Het risico op en bij een incident wordt vrijwel altijd veroorzaakt door menselijk handelen. Het
beïnvloeden van het menselijk gedrag is dan ook het belangrijkste om de veiligheid ook in de
toekomst op een aanvaardbaar niveau te houden. De praktijk leert ons dat naleving en
verantwoordelijkheid voelen en nemen, juist de zwakke schakels zijn.
Daarom zetten wij gedragsverandering in, om mensen te stimuleren om van nature veilig gedrag te
vertonen om incidenten te voorkomen en daarbij juist te handelen. Dit doen we op basis van een
thematische benadering gericht op doelgroepen. We benaderen deze doelgroepen naar behoefte
generiek of specifiek en we gebruiken moderne technologieën; technische producten die mensen
onbewust aanzetten tot ander gedrag of die het leven op een leuke of praktische manier veiliger
maken.
Aan het einde van de beleidsplanperiode passen we onze opgedane kennis en ervaring op het
gebied van gedragsverandering toe bij alle risicocommunicatie.
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3.2 Samenwerken in een breed netwerk

We praten integraal over veiligheid (niet alleen brandveiligheid) met
partners, bedrijven en burgers. Hiervoor gebruiken we netwerken in
steeds wisselende samenstellingen.

Dit doel dient de volgende gezamenlijke doelen uit ons RBP:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen;
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel);
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Om efficiënt te netwerken is het van belang te weten dat je de juiste verbinding hebt met partijen in je
netwerk. Op basis van een analyse organiseren, stimuleren en participeren we in (bestaande)
netwerken. Zo geven we informatie over Veilig Leven mee en ontplooien we gezamenlijk met ons
netwerk activiteiten waarmee we de (organisatie)doelen behalen (coproductie).
We sluiten aan bij activiteiten die we uitvoeren bij het partnerprofiel van de VRHM. Het participeren in
de juiste netwerken draagt in de toekomst bij aan een bekwame en veerkrachtige samenleving.
Aan het einde van de beleidsplanperiode participeren we in de juiste netwerken en we zetten deze in
voor het bereiken van onze doelen en die van onze netwerkpartners (coproductie).

3.3 Intern iedereen ambassadeur

Veilig Leven is een onderdeel van relevante werkprocessen in de
organisatie. Alle medewerkers van de VRHM zijn ambassadeur van
Veilig Leven.

Dit doel dient de volgende gezamenlijke doelen uit ons RBP:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen;
• Wij versterken het risicomanagement.
De beweging van (Brand)veilig Leven heeft boegbeelden nodig, ambassadeurs. Door het
ambassadeurschap breed te omarmen worden de ambities van (Brand)veilig Leven breder
uitgedragen. De inzet van sociale media is daarbij essentieel. Om invulling te geven aan de
ambassadeursrol is er een groter veiligheidsbewustzijn en draagvlak nodig bij (nieuwe) medewerkers
binnen de VRHM. Het succesvol invullen en uitvoeren van de ambassadeursrol en het integreren van
Veilig Leven in relevante werkprocessen dragen in de toekomst bij aan een bekwame en
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veerkrachtige samenleving.
Veilig Leven is net zo vanzelfsprekend in onze organisatie als het blussen van brand. Er is een team
Brandveilig Leven binnen RCB dat werkt als aanjager van het thema Veilig Leven. We integreren de
werkwijze, waarbij gedragsverandering centraal staat, in de werkprocessen van relevante onderdelen
in de organisatie, zoals de teams Toezicht, Advies en de sector Brandweerzorg.
Alle medewerkers van de VRHM dragen bij aan Veilig Leven, in de rol van ambassadeur. Om dit te
faciliteren ontwikkelen we producten die iedereen kan gebruiken.
Aan het einde van de beleidsplanperiode is (Brand)veilig Leven geborgd in de processen van de
teams Toezicht, Advies en Brandweerzorg. Alle medewerkers vullen hun rol in als ambassadeur
binnen hun eigen netwerk en benutten de middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

3.4 Gebruik maken van data analyse en kennis hebben over gedrag

We kennen de risico’s en doelgroepen en stemmen daar onze
activiteiten op af, hiervoor gebruiken we data-analyse en hebben we
kennis van gedrag en gedragsverandering.

Dit doel dient de volgende gezamenlijke doelen uit ons RBP:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen;
• Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie;
• Wij versterken het risicomanagement.
Weten is noodzakelijk, meten kan helpen. Brandonderzoek zal ons waardevolle informatie geven over
oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen,
brandbestrijding en het gedrag van mensen bij brand. We moeten deze data zo uniform mogelijk
verzamelen, zodat we inzicht krijgen in waar we de meeste winst kunnen behalen. Zicht krijgen
betekent ook iets doen met deze data vóór dat incidenten hebben plaatsgevonden. Als we weten
waar de uitdagingen zitten bij specifieke doelgroepen, dan kunnen we ons daarop richten. Kortom:
Een doordachte “business intelligence” als basisgrondstof voor Veilig Leven is een voorwaarde voor
succes en draagt in de toekomst bij aan een bekwame en veerkrachtige samenleving.
We stellen samen met de afdeling Risicoduiding, het team Brandonderzoek, de afdeling
Informatiemanagement en de sector Brandweerzorg een ontwikkelplan op voor data-analyse ten
behoeve van Veilig Leven. We verzamelen informatie en we analyseren deze data voor een gerichte
aanpak op thema’s en doelgroepen binnen onze regio. Ook maken we gebruik van het landelijke
netwerk en rapporten, zoals die van het IFV.
Aan het einde van de beleidsplanperiode hebben we kennis van gedrag en zetten, we op basis van
data, gericht in op risico’s en doelgroepen.
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4 Strategie
Dit hoofdstuk beschrijft de strategie van hoe we de doelen van Veilig Leven gaan behalen voor de
periode 2020-2023. We vertalen de vier hoofddoelen in acht speerpunten.

4.1 Speerpunten

Speerpunt 1. Actieve gedragsverandering

Alle risicocommunicatie is gedragen en onderbouwd door kennis
en actieve gedragsverandering.

We stimuleren zelfredzaamheid actief door gedragsverandering op thema, specifiek gericht op
doelgroepen. Vanuit landelijke onderzoeken8 weten we dat een aantal van deze risicogroepen
bewoners van VvE gebouwen, huurders van woningcorporaties en studenten zijn.
Ook zetten we via de pilot ‘Nazorg’ in op burgers na een impactvolle woningbrand, we smeden het
ijzer als het heet is en we komen meer in contact met de samenleving.

8

* Onderzoek naar pilots ouderen, jeugd, studenten, achterstandswijken en brandweer intern, Tabula Rasa in
opdracht van Brandweer Nederland, 2013
* Publicatie 10 jaar fatale woningbranden onderzocht, Instituut Fysieke Veiligheid, 2018
* Publicatie Verminderd Zelfredzamen ten tijde van rampen, Instituut Fysieke Veiligheid, 2018

10

We maken gebruik van nieuwe opgedane kennis, nieuwe inzichten en werkwijzen vanuit het
landelijke netwerk en we baseren de keuzes over het thema op analyse van data.
Resultaten:
• Aan het einde van de beleidsplanperiode passen we actieve gedragsverandering toe bij alle
risicocommunicatie dit doen we in samenwerking met multi-werkgroepen en Risico- en
Crisiscommunicatie.
• We doen mee aan vijf landelijke risico-communicatiecampagnes.
• Op basis van actuele risicoanalyses voeren we thematisch risicocommunicatie uit. In
samenwerking met de afdeling POC en Risico- en Crisiscommunicatie. We gebruiken hiervoor
nieuwe technologieën en social media.
• De pilot nazorg is uitgebouwd en structureel geborgd in relevante werkprocessen. Ook
kazernes hebben hierin een rol.

Speerpunt 2. Generieke en specifieke risico-communicatie toepassen

We stimuleren zelfredzaamheid bij onze doelgroep, waaronder
risicogroepen door te communiceren over (nieuwe) risico’s. We
gebruiken hierbij (nieuwe) middelen en kanalen.

Dit doen we door burgers generiek te benaderen via landelijke campagnes zoals de CO-campagnes
en de Brandpreventieweken. We maken hierbij gebruik van onze (social)mediakanalen en van de
kanalen van lokale kazernes binnen onze regio.
We continueren voorlichting op evenementen; ook hier betrekken we de lokale kazernes bij.
De nieuw te ontwikkelen website hollandsmiddenveilig.nl is ontwikkeld en daar komen risico- en
crisiscommunicatie bij elkaar en versterken elkaar.
We ontwikkelen nieuwe producten om te communiceren over (nieuwe) risico’s en voeren deze uit.
Eén van de nieuwe manieren is risicocommunicatie via veiligheidsboodschappen op de voertuigen
die we binnen de VRHM bezitten.
Resultaten:
• Alle voertuigen van de VRHM hebben een veiligheidsboodschap.
• We werken en denken met Risico-en Crisiscommunicatie mee bij de ontwikkeling van de
website hollandsmiddenveilig.nl. Via deze website hebben we risico- en crisiscommunicatie
verbonden en geoptimaliseerd.
• Vanuit het externe communicatieplan wordt vanuit elke kazerne een bijdrage geleverd aan
risico- en crisiscommunicatie via de lokale netwerken.
• Samen met GHOR, BGC en de afdeling Crisisbeheersing gaan wij onderzoeken welke
activiteiten we op basis van de conclusies uit het rapport “Verminderd zelfredzamen ten tijde
van crisis en rampen: de overheid een zorg” moeten en kunnen ontwikkelen ten behoeve van
verminderd zelfredzamen.
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Speerpunt 3. Netwerken bouwen en verstevigen

We hebben in kaart welke verbindingen we moeten leggen en
investeren in deze (bestaande) netwerken.

We organiseren, stimuleren en participeren in (bestaande) netwerken. Dit doen we op basis van een
netwerkanalyse zodat we via deze netwerken, informatie over Veilig Leven mee kunnen geven en
gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien die het behalen van de (organisatie)doelen versterken
(coproductie). We sluiten daarbij optimaal aan bij de ontwikkelingen van het partnerprofiel.
Dit doen we onder andere door samen met de GGD actief te verbinden met VvE’s en
woningcorporaties. Door te verbinden komen we tot een gezamenlijke aanpak voor doelen op het
gebied van Veilig Leven. Meer partners hebben hier belang bij. Lokaal kunnen we anderen faciliteren
om gedrag te beïnvloeden.
Resultaten:
• We werken samen met de GGD op het thema gezonde leefomgeving waarbij het onderwerp
koolmonoxide het hoofdthema is.
• De verbinding tussen VRHM en VvE’s en woningcorporaties is versterkt.

Speerpunt 4. Veilig Leven verbinden met lokaal integraal veiligheidsbeleid

Met gemeenten kijken we waar we in samenwerking aan kunnen
sluiten en/ of kunnen faciliteren bij de uitvoering van het integraal
veiligheidsplan van de gemeenten.

Het is van belang om aan te sluiten bij de initiatieven die gemeenten nemen vanuit integrale veiligheid
op lokaal niveau. De gezamenlijke overstap naar Veilig Leven en allianties met andere partijen helpen
de verandering mogelijk te maken.
Dit doen we in 2020 door de gemeente Leiden te ondersteunen bij het project ‘De Leidse zorg
brandveilig’ dat voortkomt uit het integrale veiligheidsplan waarin de gemeente de verantwoordelijke
rol heeft en wij faciliteren en ondersteunen. Hierbij zetten we in op brandveiligheid binnen
zorginstellingen. Ook faciliteren en ondersteunen we de gemeente Alphen aan den Rijn bij het project
dat voortkomt uit het integrale veiligheidsplan, waarbij we inzetten op brandveiligheid binnen VvE
gebouwen.
Aan het einde van de beleidsplanperiode heeft Veilig Leven in alle integrale veiligheidsplannen een
plaats gekregen en daar denken wij aan mee en hebben een faciliteren en ondersteunen rol.
Resultaat:
• We faciliteren en ondersteunen bij projecten die voortkomen uit het integrale veiligheidsplan
van twee á drie gemeenten per jaar.

12

Speerpunt 5. Veilig Leven geïntegreerd in werkprocessen Toezicht & Advies

Wij dragen actief bij aan de ontwikkeling van de teams Toezicht en
Advies. Zij zetten tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in
op de toename van het veiligheidsbewustzijn van klanten. Ze
passen gesprekstechnieken toe en maken gebruik van
gedragsverandering.

Dit doen we door de insteek te veranderen bij de taken die de teams Toezicht en Advies uitvoeren,
voor het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten. In plaats van “wij komen controleren”
wordt het “de verantwoordelijkheid ligt bij u, wij helpen u hieraan invulling te geven” door advies te
geven over (brand)veiligheid. De teams Toezicht en Advies richten zich hierbij meer op
gedragsverandering en denken vanuit risico’s en maatschappelijk (lokaal) belang. Toezicht zal niet
alleen objectmatig, maar ook projectmatig en per doelgroep en thema aangepakt worden.
Resultaten:
• We faciliteren de medewerkers van de teams Toezicht en Advies om zich te ontwikkelen op het
gebied gedragsverandering en gesprekstechnieken, maar vooral op het gebied van
competenties en vaardigheden die nodig zijn voor deze nieuwe manier van werken.
• We ondersteunen het team Toezicht jaarlijks bij minimaal drie pilots met projectmatige aanpak.
Deze pilots zijn in 2020 gericht op basisscholen, zorginstellingen en kamerverhuur (deze
laatste is in samenwerking met DUWO).

Speerpunt 6. Veilig Leven als strategisch doel de sector Brandweerzorg

De sector Brandweerzorg omarmt Veilig Leven als strategisch
doel. De omvang hiervan in de werkprocessen verschilt en dit is
vastgelegd.

Dit doen we door samen met de afdeling Vakbekwaamheid van de sector Brandweerzorg, Veilig
Leven te integreren in onderdelen van het opleidings- en oefenprogramma. Dit draagt bij aan
bewustwording bij de vrijwilligers, beroeps en nieuwe manschappen en stimuleert uitvoering van de
ambassadeursrol.
In de pilot Brandweerzorg – BvL ontdekken we met drie kazernes hoe we onze medewerkers kunnen
stimuleren en helpen bij te dragen aan Veilig Leven. In eerste instantie levert dit producten op, zoals
nazorg, oefenen in de wijk en lokale campagnes. Hiermee willen we gedragenheid voor Veilig Leven
vergroten. Op het moment dat men zich meer ambassadeur voelt, zal de vraag naar hulpmiddelen
toenemen. De ontwikkelde producten en hulpmiddelen leggen we vast in een productencatalogus.
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Resultaten:
• Het thema Veilig Leven is onderdeel van het opleidings- en oefenprogramma van de sector
Brandweerzorg.
• We hebben producten ontwikkeld met drie kazernes waarmee de operationele dienst bijdraagt
aan Veilig Leven. Alle kazernes in de VRHM gebruiken de opgeleverde producten.
• We hebben een productencatalogus waarin we de operationele dienst tonen welke diensten en
producten we hen bieden/ zij kunnen kiezen.

Speerpunt 7. De ambassadeursrol Veilig Leven uitgewerkt en ingevuld

Alle medewerkers van de VRHM hebben een helder beeld van wat
het ambassadeurschap inhoudt en gedragen zich daarnaar. We
faciliteren ambassadeurs met kennis en middelen, zodat zij een
bijdrage kunnen leveren.

Van ‘1000 bloemen bloeien’ gaan we verder met een bewust en doordacht samengesteld boeket en
voor iedereen een mooie corsage (lees ambassadeurschap). Om medewerkers te faciliteren om een
bijdrage te leveren aan Veilig Leven onderzoeken we hoe we invulling geven aan het
ambassadeurschap, hoe we ambassadeurs kunnen faciliteren om hun rol uit te voeren. We nemen
hierin de landelijke ontwikkelingen mee, zoals de landelijke ‘Basismodule Brandveilig Leven’.
Dit doen we door een duidelijke invulling te geven aan het ambassadeurschap en door goede
communicatie. Er zal hierbij specifiek aandacht zijn voor de inzet van (social) media. Hiermee
versterken we de communicatie bij de volgende doelgroepen: intern (alle medewerkers binnen de
VRHM) en extern (doelgroepen, waaronder risicogroepen.).
Resultaten:
• We faciliteren medewerkers binnen VRHM (ambassadeurs) zodat zij zich ontwikkelen in
kennis, competenties en vaardigheden. We maken gebruik van landelijke ontwikkelingen zoals
de ‘Basismodule Brandveilig Leven’ en borgen dit in de VRHM-academie.
• We hebben een intern communicatieplan ter ondersteuning en voeren die uit.
• We hebben een netwerk met lokale vertegenwoordigers op kazernes en alle onderdelen in de
organisatie.
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Speerpunt 8. Ontwikkelen en uitbouwen data-analyse

We kennen de risico’s en doelgroepen en stemmen daar onze
activiteiten op af. We gebruiken data-analyse om de scoop van
Veilig Leven te bepalen en we hebben kennis van gedrag.

De veranderende maatschappij, nieuwe trends en risico’s vragen ons om gerichtere keuzes te
maken. Er is ook behoefte om focus aan te brengen, omdat we maar een bepaalde capaciteit hebben
die we zo efficiënt mogelijk in willen zetten.
Dit doen we door in 2020 te starten met het ontwikkelen van een doelgroepbenadering waarin we op
basis van ervaringen (landelijk en regionaal) onderzoeksrapporten, data, beschrijven hoe we
doelgericht veiligheid gaan stimuleren.
Om goed te kunnen inspelen op (nieuwe) risico’s beschreven in het regionaal risicoprofiel, stellen we
samen met de afdeling Risicoduiding, het team Brandonderzoek, de afdeling Informatiemanagement
en de sector Brandweerzorg een ontwikkelplan op voor data-analyse ten behoeve van Veilig Leven.
We verzamelen informatie op basis van data, voor een gerichte aanpak op thema’s en doelgroepen
binnen onze regio. Ook maken we gebruik van het landelijke netwerk en rapporten van het IFV.
We zetten de veiligheidsmonitor actief in als een onderdeel om data te verkrijgen over de
veiligheidsbeleving.
Resultaten:
• Het ontwikkelplan voor data-analyse is af. We gebruiken en verzamelen data in een cyclisch
proces rondom de veiligheidsketen.
• We gebruiken landelijke rapportages, onderzoeksrapporten en kennis uit het landelijke netwerk
actief als input voor onze strategie.
• De Veiligheidsmonitor wordt in 2021 en 2023 uitgebracht en wij haken hierbij aan.
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4.2 Randvoorwaardelijke ontwikkelingen
Hieronder noemen we een aantal randvoorwaarden die nodig zijn om de doelen te kunnen realiseren.
Capaciteit en Budget
Voor een gezonde organisatie is innovatie en de verdieping op risicogericht werken nodig.
• Dit vraagt tijd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
• Dit vraagt tijd voor persoonlijke ontwikkeling (kennis en vaardigheden).
Voor deze ontwikkelingen zijn capaciteit en budget nodig. We gebruiken hiervoor de beschikbare
formatie van de sector Risico- en Crisisbeheersing. In overleg met de sector Brandweerzorg kijken
we naar mogelijkheden om de daar beschikbare capaciteit optimaal te benutten. De financiële kaders
worden bepaald door de budgetten die beschikbaar zijn vanuit de meerjarenbegroting.
Gedragenheid en eigenaarschap
Als Veilig Leven een onderdeel moet worden van alle relevante werkprocessen in de organisatie
zoals Brandweerzorg en dit net zo vanzelfsprekend moet worden als het blussen van brand, moet er
intern en extern gedragenheid en eigenaarschap zijn.
Dit eigenaarschap gaat verder dan het team Brand Veilig Leven en sector RCB. De noodzakelijke
groei van volwassenheid op het gebied van samenwerken en de bijbehorende kwaliteitsverhoging
vraagt een andere verdeling van eigenaarschap. De afdelingen moeten actief in hun nieuwe rol van
eigenaar van Veilig Leven worden geholpen.
Dit doen we door meer en efficiënter met internen en externen te werken en door proces- en
projectmatig te werken. Verbinding op het domein van data-analyse bepaalt onder andere hoe
succesvol we daarin zijn.
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5 Financiën
Voor de uitvoering van Veilig Leven is een bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting VRHM. In dit
hoofdstuk is inzichtelijk gemaakt waar we dit bedrag aan gaan besteden.
De kosten van de afdeling Brand Veilig Leven zijn in onderstaande tabel per jaar beschreven en
worden opgedeeld in: advies/ inhuur, representatie, middelen, vergaderingen en bijeenkomsten en
overige kosten.

Bovenstaand bedrag van € 41.600 is een jaarlijks bedrag behorende bij de beleidsperiode tot 2023.
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6 Bijlage 1

Om vorm te geven aan de doelen en speerpunten zoals beschreven in het beleidsplan Veilig Leven
2020-2023, is voor Veilig Leven een uitvoeringsprogramma voor 2020-2023 opgesteld. In dit
uitvoeringsprogramma is de strategie in actiepunten uiteengezet en beschrijven we welke activiteiten
we in de komende beleidsperiode gaan doen.

Doel: Een bekwame en

Resultaat

Activiteit

Planning

veerkrachtige samenleving.
Speerpunt 1: Actieve

a) We passen actieve

We schrijven een extern communicatieplan

gedragsverandering.

gedragsverandering toe bij alle

voor (Brand)Veilig leven, waarin

uitingen van risicocommunicatie.

gedragsverandering onderdeel wordt van alle

Alle risicocommunicatie is

uitingen.

gedragen en onderbouwd door

We zoeken aansluiting bij de landelijke

kennis en actieve

brandweerwerkgroep gedragsverandering

gedragsverandering.

voor praktische kennis, tips en best practices

2020

2021

en gebruiken dit in de dagelijkse praktijk.
b) We doen mee aan vijf landelijke

We doen mee met de Brandpreventieweken,

risico-communicatiecampagnes.

de CO-campagne, we sluiten aan bij een

2020 - 2023

landelijke campagne over rookmelders en
volgen de ontwikkelingen voor andere
campagnes.
c) We voeren op basis van actuele

We sluiten aan bij initiatieven en werken

risicoanalyses thematisch

samen met Multi - werkgroepen, POC en

risicocommunicatie uit.

Risico- en Crisiscommunicatie aan relevante

2021 - 2023

thema’s.
d) De pilot nazorg is uitgebouwd

Samenwerking met brandweerzorg is

en structureel geborgd in relevante

opgestart, we werken aan een vervolgplan,

werkprocessen.

waarin borging van nazorg wordt

2020 - 2021

meegenomen.
Speerpunt 2: Generieke en

a) Alle voertuigen van de VRHM

Alle TS’ en zijn inmiddels voorzien van een

specifieke risicocommunicatie

hebben een veiligheidsboodschap.

veiligheidsboodschap.

b) We werken en denken mee bij

We nemen deel aan de werkgroep die

de ontwikkeling van de website

hiervoor is opgestart en leveren ons aandeel.

toepassen.

We stimuleren zelfredzaamheid bij

2020

2020

hollandsmiddenveilig.nl.

onze doelgroep, waaronder
risicogroepen, door te

c) Vanuit het externe

We doen aan communicatie over (nieuwe)

communiceren over (nieuwe)

communicatieplan wordt vanuit

risico’s en bouwen dit verder uit, daarbij

risico’s. We gebruiken hierbij

elke kazerne een bijdrage geleverd

gebruik makend van (nieuwe) kanalen, social

(nieuwe) middelen en kanalen.

aan risico- en crisiscommunicatie.

media, middelen en lokale netwerken op

2020 - 2023

kazerneniveau.
d) Activiteiten ontwikkelen ten

We schrijven aan een doelgroepen

behoeve van verminderd

benadering, maken daarna keuzes in

zelfredzamen.

subdoelgroepen en gaan prioriteren.
Samen met GHOR, BGC en Crisisbeheersing

2020 – 2021

2020 - 2021

zoeken we naar passende activiteiten per
doelgroep en gebruiken we conclusies uit

18

onderzoeken voor (door)ontwikkeling van
activiteiten voor verminderd zelfredzamen,

Doel: Samenwerken in een breed

Resultaat

Activiteit

Planning

netwerk.
Speerpunt 3: Netwerken bouwen

a) We werken samen met de GGD

Het onderwerp koolmonoxide valt onder het

en verstevigen.

aan het onderwerp koolmonoxide.

thema gezonde leefomgeving. We doen 2

2020 - 2023

keer per jaar mee aan de landelijke campagne
We hebben in kaart welke

over koolmonoxide.

verbindingen we moeten leggen en
investeren in deze (bestaande)
netwerken.

b) De verbinding tussen VRHM en

We zetten een nieuw netwerk op met

VvE’s en woningcorporaties is

woningcorporaties. Alle woningcorporaties zijn

versterkt.

ondertussen benaderd en hebben een brief

2020

gehad.
We zijn een themamiddag aan het

2021

voorbereiden voor woningcorporaties.
We maken een netwerkanalyse om gericht

2021 - 2023

informatie te kunnen delen en gezamenlijk
activiteiten te kunnen ontplooien.
Speerpunt 4: Veilig Leven

a) We faciliteren en ondersteunen

We werken samen met twee á drie gemeenten

verbinden met lokaal integraal

bij projecten die voortkomen uit het

per jaar aan projecten die voortkomen uit het

veiligheidsbeleid.

integrale veiligheidsplan van

IVP.

gemeenten.

Voor dit jaar en komend jaar zijn dit project

Met gemeenten kijken we waar we

‘aanpak woongebouwen’ met Alphen a/d Rijn

in samenwerking aan kunnen

en project ‘risicogestuurde veiligheid

sluiten en/of kunnen faciliteren bij

zorginstellingen’ met Leiden.

2020 - 2023

de uitvoering van het integraal
veiligheidsplan van de gemeenten.

Doel: Intern wordt iedereen

Resultaat

Activiteit

Planning

ambassadeur
Speerpunt 5: Veilig Leven

a) We faciliteren de medewerkers

We gaan de samenwerking aan met bureau

geïntegreerd in werkprocessen

van de teams Toezicht en Advies

‘Duwtje’ om gedragsverandering te leren en

Toezicht & Advies.

om zich te ontwikkelen op het

gedragsinterventies te borgen in dagelijkse

gebied gedragsverandering en

werkzaamheden. We inventariseren daarbij

gesprekstechnieken.

competenties en vaardigheden die nodig zijn

Wij dragen actief bij aan de
ontwikkeling van de teams

voor deze nieuwe manier van werken en

Toezicht en Advies. Zij zetten

adviseren hierop.

2020 - 2021

tijdens het uitvoeren van hun
werkzaamheden in op de toename
van het veiligheidsbewustzijn van
klanten. Ze passen
gesprekstechnieken toe en maken
gebruik van gedragsverandering.

b) We ondersteunen het team

We hebben een pilot basisscholen opgestart

Toezicht jaarlijks bij minimaal drie

die wordt uitgewerkt, waarin we Veilig Leven

pilots met projectmatige aanpak.

combineren met toezicht.

Deze pilots zijn in 2020 gericht op

In het project ‘risicogestuurde veiligheid

basisscholen, zorginstellingen en

zorginstellingen’ in Leiden zit een groot

kamerverhuur (deze laatste is in

component Veilig Leven.

samenwerking met DUWO).

Dit jaar is met de ElCid weken voor studenten

2020 - 2021

samen met Toezicht een campagne opgezet.
De uitkomsten gebruiken we voor de
doorontwikkeling ElCid voor komend jaar.
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Speerpunt 6: Veilig Leven als

a) Het thema Veilig Leven is

Er is samenwerking gezocht met

strategisch doel voor de sector

onderdeel van het opleidings- en

Vakbekwaamheid om het thema (Brand)Veilig

Brandweerzorg.

oefenprogramma van de sector

Leven via de ELO aan te bieden aan

Brandweerzorg.

brandweermensen. We maken hierbij gebruik

De sector Brandweerzorg omarmt

van landelijke ontwikkelingen zoals de

Veilig Leven als strategisch doel.

‘Basismodule Brandveilig Leven’ en borgen

De omvang hiervan in de

dit.

werkprocessen verschilt en dit is

b) We hebben producten

Er is gewerkt aan een productencatalogus.

vastgelegd.

ontwikkeld met drie kazernes,

Daarin staat een aantal producten en

waarmee de operationele dienst

hulpmiddelen benoemd voor de operationele

bijdraagt aan Veilig Leven. Alle

dienst die bijdragen aan Veilig Leven.

kazernes in de VRHM gebruiken

De producten worden besproken en

de opgeleverde producten.

aangescherpt waar nodig.

c) We hebben een

We gaan communiceren over de

productencatalogus

productencatalogus en het gebruik daarvan.

2020 - 2021

2020

2020 – 2021

2020 - 2021

waarin we laten zien welke
diensten en producten we kunnen
bieden aan de operationele dienst.
Speerpunt 7: De ambassadeursrol

a) We faciliteren medewerkers

Er wordt een plan van aanpak geschreven

Veilig Leven uitgewerkt en

binnen VRHM, zodat zij zich

over de rol van ambassadeur en afgestemd

ingevuld.

ontwikkelen in kennis,

met Brandweerzorg.

competenties en vaardigheden.

We gaan werven onder het personeel wie

Alle medewerkers van de VRHM

hierin geïnteresseerd is.

hebben een helder beeld van wat

We willen enthousiaste mensen inzetten en

het ambassadeurschap inhoudt en

het gedachtegoed als olievlek laten

gedragen zich daarnaar. We

verspreiden.

faciliteren ambassadeurs met

We besteden in het interne communicatieplan

kennis en middelen, zodat zij een

Veilig Leven hieraan aandacht.

bijdrage kunnen leveren.

We faciliteren ambassadeurs met kennis en

2020

2020 - 2021

2021 -2023

2021

2021 - 2023

middelen.
b) We hebben een intern

Er wordt geschreven aan een intern

communicatieplan ter

communicatieplan Veilig Leven.

ondersteuning en voeren die uit.

In dit plan krijgt de ambassadeursrol en hoe

2020 - 2021

daarover te communiceren een plek.

Doel: Gebruik data-analyse en

c) We hebben een netwerk met

We werken aan een plan om iedereen te

lokale vertegenwoordigers op

informeren en mee te nemen. Netwerk

kazernes en alle onderdelen in de

opbouwen is hierbij belangrijk, hierin zal

organisatie.

geïnvesteerd worden.

Resultaat

Activiteit

2021 - 2023

Planning

kennis over gedrag
Speerpunt 8: Ontwikkelen en

a) Het ontwikkelplan voor data-

We participeren in een ontwikkelplan voor

uitbouwen data-analyse.

analyse is af. We gebruiken en

data-analyse en sluiten aan bij de werkgroep.

verzamelen data in een cyclisch

De bedoeling is om verzamelde data te

We kennen de risico’s en

proces rondom de

gebruiken in uitingen van Veilig Leven.

doelgroepen en stemmen daar

veiligheidsketen.

2020 - 2021

2021 - 2023
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onze activiteiten op af. We

b) We gebruiken landelijke

We analyseren en gebruiken data uit de

gebruiken data-analyse om de

rapportages, onderzoeksrapporten

Veiligheidsmonitor, het onderzoek ’10 jaar

scoop van Veilig Leven te bepalen

en kennis uit het landelijke netwerk

fatale woningbranden’ en het onderzoek

en we hebben kennis van gedrag.

actief als input voor onze strategie.

‘rookverspreiding in woongebouwen’ bij

2021 - 2023

uitingen en te ontwikkelen activiteiten.
We houden nieuwe onderzoeken in de gaten

2021 - 2023

en anticiperen hierop.
c) De Veiligheidsmonitor wordt in

Resultaten uit de Veiligheidsmonitor worden

2021 en 2023 uitgebracht en wij

verwerkt in de plannen Veilig Leven. Concrete

haken hierbij aan.

uitingen en activiteiten worden nog ontwikkeld.
Eerste pilot hierbij is de resultaten meenemen

2020 – 2021

2020 – 2021

in de uitingen rondom het project ‘aanpak
woongebouwen’ in Alphen a/d Rijn.
De resultaten uit de Veiligheidsmonitor 2021

2021

worden geanalyseerd, waarna
verdiepingsvragen worden geformuleerd voor
de Veiligheidsmonitor 2023
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1. Samenvatting voorstel
De beslisnotitie heeft betrekking op het beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) VRHM. Dit
plan vormt een schakel tussen het RBP en de jaarplannen OTO en Crisisbeheersing van de VRHM.
Dit beleidsplan beschrijft de invulling van de doelen die nodig zijn op het gebied van vakbekwaamheid
voor de crisisfunctionarissen in de crisisorganisatie van de VRHM.
De ontwikkelingen op het gebied van OTO staan niet stil. Door een moderne OTO-organisatie trachten
wij crisisfunctionarissen up-to-date te houden door nieuwe risico’s, zoals Covid-19, te verwerken in ons
OTO-programma. Daarnaast zijn de crisisfunctionarissen zelf verantwoordelijk voor hun eigen
vakbekwaamheid. De VRHM ondersteunt hierin door te voorzien in een vast curriculum waarin
crisisfunctionarissen kunnen aantonen dat men vakbekwaam is. Door te werken via vastgestelde
werkwijzen tracht de VRHM voorspelbaar en eenduidig te handelen. Dit schept duidelijkheid voor onze
crisisfunctionarissen en onze partners.
De volgende algemene (gezamenlijke) doelen uit het RBP worden gediend met de plannen uit dit
document:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren;
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel);
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid;
• Wij moderniseren onze crisisorganisatie;
• Wij versterken het risicomanagement.

2. Algemeen
Onderwerp:

Beleidsplan Opleiden,
Trainen en Oefenen VRHM
2020-2023

Opgesteld door:

Afgestemd met:

VRHM
Crisisbeheersing
R. van Voorden
Hans Zuidijk
Lilian Weber
Dian Aarts
Peter Kessels
Hanneke Bergsma
22 april 2021

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

9.

Bijlage(n):

Portefeuille:
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Status:

Beleidsplan OTO
VRHM
Besluitvormend

Datum:
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Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het beleidsplan OTO van de VRHM vast te stellen en akkoord te gaan met voorgestelde
ontwikkelingen uit het beleidsplan.
2. Bij het vaststellen van het jaarplan 2022 apart stil te staan bij de voortgang van het
beleidsplan OTO.

4. Toelichting op het besluit
De VRHM is bij wet verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een multidisciplinaire
crisisorganisatie. De multidisciplinaire crisisorganisatie bestaat uit:
• De crisisteams (Commando Plaats Incident (CoPI) Regionaal Operationeel Team (ROT) en
(Regionaal) Beleidsteam(s) (R)BT);
• Leiding en Coördinatie (Calamiteiten Coördinator (CaCo), Leiders CoPI (LCoPI), Operationeel
Leiders (OL), en voorzitters beleidsteam;
• Informatiemanagement: Informatiemanager CoPI (IMCoPI), Informatiemanager ROT (IMROT),
Informatie Coördinator (IC), Geografisch Informatie Medewerker (GIM-er);
• Communicatie: Communicatie Adviseur.
Naast de structuurinrichting gaat het om het beschikbaar hebben van vakbekwame
crisisfunctionarissen en teams. In het beleidsplan OTO van de VRHM worden de verschillende
doelen beschreven die van toepassing zijn op het gebied van vakbekwaamheid voor de
crisisfunctionarissen in de crisisorganisatie van de VRHM.

5. Kader
Het beleidsplan OTO van de VRHM zorgt voor verbinding tussen het Regionaal Beleidsplan (RBP)
2020-2023 en de jaarplannen van de VRHM. Het beleidsplan beschrijft de invulling van de doelen die
nodig zijn op het gebied van vakbekwaamheid voor de crisisfunctionarissen in de crisisorganisatie
van de VRHM.

6. Consequenties
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
Na instemming op de beleidsreactie kunnen de verbeterpunten worden doorgeleid naar de multi
werkgroepen, GMK, BGC en de afdeling Crisisbeheersing voor implementatie van het beleidsplan
OTO.

9. Bijlagen
Beleidsplan OTO VRHM

10. (Historie) besluitvorming
-

14 december 2020: Veiligheidsdirectie
4 februari 2021: Dagelijks Bestuur
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Management samenvatting
Dit beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) is geschreven als nadere uitwerking van het
Regionaal Beleidsplan 2020-2023 (RBP). Dit plan vormt een schakel tussen het RBP en de jaarplannen
OTO en Crisisbeheersing van de VRHM. Dit beleidsplan beschrijft de invulling van de doelen die nodig
zijn op het gebied van vakbekwaamheid voor de crisisfunctionarissen in de crisisorganisatie van de
VRHM.
De ontwikkelingen op het gebied van OTO staan niet stil. Mede door de Covid-19 crisis blijkt weer hoe
belangrijk het is voorbereid te zijn op allerlei verschillende soorten incidenten en crises. Door een
moderne OTO-organisatie trachten wij crisisfunctionarissen up-to-date te houden door nieuwe risico’s,
zoals Covid-19, te verwerken in ons OTO-programma.
Daarnaast zijn de crisisfunctionarissen zelf verantwoordelijk voor hun eigen vakbekwaamheid. De
VRHM ondersteunt hierin door te voorzien in een vast curriculum waarin crisisfunctionarissen kunnen
aantonen dat men vakbekwaam is. Door te werken met vastgestelde werkwijzen is de VRHM
voorspelbaar en eenduidig in het handelen. Dit schept duidelijkheid voor onze crisisfunctionarissen en
onze partners.
Wij dragen met dit beleidsplan bij aan de volgende doelen uit het RBP:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren;
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel);
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid;
• Wij moderniseren onze crisisorganisatie;
• Wij versterken het risicomanagement.
Dat doen we door de drie doelen aan de rechterzijde in het plaatje te realiseren met onderstaande zeven
speerpunten.

Samen met de partners, omliggende veiligheidsregio’s en de verschillende afdelingen binnen de VRHM
geeft de VRHM uitvoering aan bovenstaande doelen en speerpunten.
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1 Inleiding
De aanleiding voor dit document is het verschijnen van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
(RBP). Daarnaast heeft de VRHM ook de wettelijke verplichting om een oefenbeleidsplan op te stellen.
Dit staat beschreven in de wet veiligheidsregio’s, paragraaf 3, artikel 14. Dit document, het beleidsplan
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de VRHM, vormt een schakel tussen het RBP 2020-2023, de
jaarplannen OTO en Crisisbeheersing van de VRHM.
De volgende algemene (gezamenlijke) doelen uit het RBP worden gediend met de plannen uit dit
document:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren;
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel);
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid;
• Wij moderniseren onze crisisorganisatie;
• Wij versterken het risicomanagement.
Waar het RBP de doelen en ambities van de VRHM uiteenzet, beschrijft dit beleidsplan de concretere
doelen die nodig zijn op het gebied van OTO voor de crisisfunctionarissen in de crisisorganisatie van
de VRHM.
De VRHM is bij wet verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een multidisciplinaire
crisisorganisatie. De multidisciplinaire crisisorganisatie bestaat uit:
• De crisisteams (Commando Plaats Incident (CoPI) Regionaal Operationeel Team (ROT) en
(Regionaal) Beleidsteam(s) (R)BT);
• Leiding en Coördinatie (Calamiteiten Coördinator (CaCo), Leiders CoPI (LCoPI), Operationeel
Leiders (OL), en voorzitters beleidsteam;
• Informatiemanagement: Informatiemanager CoPI (IMCoPI), Informatiemanager ROT (IMROT),
Informatie Coördinator (IC), Geografisch Informatie Medewerker (GIM-er);
• Communicatie: Communicatie Adviseur.
Naast de structuurinrichting gaat het om het beschikbaar hebben van vakbekwame crisisfunctionarissen
en teams in de crisisorganisatie van de VRHM. Zorgdragen voor vakbekwame crisisfunctionarissen
gebeurt voor het grootste gedeelte via kwaliteitsborging. Door kwaliteitsborging geven we invulling aan
het lerend vermogen van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Hierbij draait het zowel om het
vakbekwaam worden als het vakbekwaam houden van onze crisisfunctionarissen. Om
crisisfunctionarissen uit de hoofdstructuur¹ zo goed mogelijk te ondersteunen worden OTO-activiteiten
aangeboden. Het organiseren van OTO-activiteiten is voor de VRHM één van haar belangrijkste pijlers
omdat we als organisatie willen blijven leren en ontwikkelen. De OTO-activiteiten zijn het visitekaartje
van de VRHM. Hierin wordt direct zichtbaar en ervaren wat de VRHM betekent voor haar
crisisfunctionarissen en partners.
Waar komen we vandaan?
De VRHM heeft de afgelopen jaren onderwijskundig meer lijn en samenhang gebracht in de OTOactiviteiten. Dit is gedaan langs de volgende thema’s:
• Risico’s VRHM;
• Werkwijze crisisorganisatie;
• Werkwijze crisisteams (BOB-methodiek, scenario denken, Team Resource Management);
• Vaardigheden crisisfunctionarissen;

¹ Dit zijn crisisfunctionarissen die zitting hebben in de Gemeenlijkschappelijke Meldkamer (GMK), Commando Plaats Incident
(CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Beleidsteam (BT) of Regionaal Beleidsteam (RBT) en Team Bevokingszorg (TBZ)

9.1 bijlage Beleidsplan OTO Crisisfunctionarissen 2020-2023

Pagina 3

•
•

Persoonlijke ontwikkeling;
Operationele oefeningen.

Het resultaat hiervan is dat er meer duidelijkheid is wat de VRHM vraagt van de crisisfunctionarissen
en de crisisfunctionarissen meer gericht kunnen leren naar wat zij nodig hebben. De OTO-activiteiten
zijn vertaald in de jaarlijkse studiegids voor multi-crisisfunctionarissen. In de studiegids staan alle multiOTO-activiteiten die door de VRHM worden aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van overdracht
(transferprincipe) waarbij naast het volgen van de opleiding ook vooraf en achteraf studiemateriaal wordt
aangeboden.
Daarnaast zijn de volgende resultaten behaald:
• Kennismaking met Team Resource Management (TRM) door de crisisfunctionarissen waardoor
zij meer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat en beter de inhoudelijke expertise
inzetten;
• Informatiemanagers, Geografische informatiemedewerkers, Leiders CoPI, Operationeel
Leiders en Algemeen Commandanten Bevolkingszorg zijn opnieuw gecertificeerd volgens de
meest recente inzichten en eisen;
• De vaardigheidspaspoorten zijn opgesteld en gedeeltelijk geïntroduceerd waardoor de
crisisfunctionarissen inzicht hebben in hun vakbekwaamheid.
Waar staan we nu?
De tijd is gekomen voor het maken van een nieuwe stap. In de afgelopen beleidsperiode hebben we de
crisisorganisatie ingericht en bestendigd. De VRHM mag met trots zeggen dat we in al deze jaren de
incidenten aankonden. We hebben ervaringen opgedaan hoe de crisisorganisatie werkt en de OTOactiviteiten hebben hieraan bijgedragen. Op dit moment wordt door de ontwikkeling van
kwaliteitsborging het lerend vermogen van de organisatie beter vastgelegd. Door het leerproces te
optimaliseren zorgen we ervoor dat we leren van ervaringen om de bestrijding van incidenten in de
toekomst te verbeteren. In dit beleidsplan wordt dit verder geconcretiseerd door te focussen op:
• Kennis opdoen van nieuwe risicotypen die op ons afkomen (zie Regionaal Risicoprofiel);
• Aantonen dat elke crisisfunctionaris vakbekwaam is;
• Het werken volgens vastgestelde werkwijzen.

Leeswijzer: In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van vakbekwaamheid
beschreven. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste doelen die we ons zelf stellen voor de komende
vier jaar benoemd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de strategie behandeld die we hanteren om deze
doelen te bereiken (waaronder ook de organisatorische randvoorwaarden). Tenslotte geven we inzicht
in de kosten in hoofdstuk 5.
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2 Ontwikkelingen op het gebied van vakbekwaamheid
We behandelen in dit hoofdstuk kort de relevantste ontwikkelingen op het gebied van
vakbekwaamheid die we buiten onze organisatie zien en die ons als organisatie beïnvloedt en we
geven een duiding van die ontwikkelingen.

2.1 Ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de overheid
Wij zien de volgende ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de overheid die van invloed zijn op
de vakbekwaamheid van de VRHM:
• Nieuwe crisistypen en dreigende crises;
• Veranderende behoefte op het gebied van opschaling;
• Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen.
De afgelopen jaren doen zich nieuwe risico’s en trends voor zoals de energietransitie,
klimaatverandering, cybersecurity, dreigende crises en moedwillige verstoringen. Deze nieuwe
risicotypen en trends zijn opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel. Ook zien we een verschuiving van
incidenten van fysieke veiligheid naar meer sociaal maatschappelijke incidenten en incidenten op het
snijvlak van zorg en veiligheid zoals de COVID-19 crisis en de demonstrerende boeren tegen het
stikstofbeleid van de overheid. Deze nieuwe type incidenten vragen ook om andere vaardigheden en
competenties van zowel de crisisfunctionarissen als de VRHM.

2.2 Ontwikkelingen binnen de VRHM
Veranderende behoeften
Op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau zien we een verschuiving van behoeften van de
crisisfunctionarissen. Op operationeel niveau is behoefte om te oefenen in de regio op locaties waar
daadwerkelijke incidenten zich voor kunnen doen. Daarnaast is vanuit de kolommen behoefte aan een
verdieping op de onderwerpen TRM en scenario denken.
De crisisfunctionarissen op bestuurlijk niveau hebben behoefte aan meer realistische oefeningen. De
beleidsteams hebben gemiddeld genomen één realistische oefening in twee tot drie jaar tijd. Crises
komen zelden voor waardoor er weinig ervaring wordt opgedaan. Zij geven aan dat vaker realistisch
oefenen helpt in het versterken van hun vakbekwaamheid als crisisfunctionaris.
Onderwijskundige ontwikkelingen
De onderwijskundige ontwikkelingen staan ook niet stil. Er wordt steeds meer wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar welke methodieken en technieken wel en niet werken binnen het onderwijs. De
VRHM gebruikt de methodiek educatief ontwerp voor het vormgeven van de lesstof en de daaruit
voorvloeiende OTO-activiteiten.
De methodiek ‘educatief ontwerp’ gaat uit van kleine stappen om te komen tot het leerresultaat. Per
onderdeel wordt bepaald wat het kennisniveau is na afronding van het onderdeel. Door deze inrichting
krijgen de crisisfunctionarissen kleine (online) leerprikkels en wordt de behoefte gevoed om steeds meer
van het onderwerp te willen weten. De methodiek sluit aan bij de behoeften van crisisfunctionarissen
van meer frequente en kortere OTO-activiteiten.
Eén van de middelen voor een ‘educatief ontwerp’ is e-learning. Voor een aantal studies uit het
onderwijsprogramma worden de komende jaren e-learning modules ontwikkeld. E-learning is niet de
vervanging van de studie. E-learning wordt ingezet als aanvulling op de studie. E-learning is vooral
geschikt voor het overbrengen van kennis. E-learning wordt ingezet voorafgaand aan OTO-activiteiten
zodat tijdens de OTO-activiteiten de theorie wordt behandeld die nog onduidelijk is bij de
crisisfunctionarissen.
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Een ander middel is het meer inzetten op intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie heeft een grotere
invloed op leerprestaties dan extrinsieke motivatie1. De onderwijskundige ontwikkelingen worden
meegenomen in de uitvoering van het beleidsplan OTO.

1

PISA 2015 Results Volume III, Students’Well-Being
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3 Doelen
In het Regionaal Beleidsplan 2020 – 2023 zijn de volgende doelen geformuleerd die van belang zijn
voor vakbekwaamheid:
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen;
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren;
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel);
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid;
• Wij moderniseren onze crisisorganisatie;
• Wij versterken het risicomanagement.
In dit hoofdstuk worden deze doelen vertaald naar drie doelen voor OTO. Deze worden hieronder
toegelicht.

3.1 Moderne OTO-organisatie
Een moderne OTO-organisatie betekent dat alle functionarissen op alle niveaus via
inspirerende en moderne werkvormen worden uitgedaagd om deel te nemen aan OTOactiviteiten. De nieuwe werkvormen dienen de effectiviteit van leren te vergroten. Daarnaast
besteden we in ons OTO-aanbod aandacht aan nieuwe risico’s en crises zodat
functionarissen op de hoogte zijn van de nieuwe risicotypen en trends.
Voor de uitvoering van hun taak als crisisfunctionaris dienen crisisfunctionarissen op de hoogte te zijn
van de risico’s die zich mogelijk voor kunnen doen. In het Regionaal Risicoprofiel zijn nieuwe risicotypen
en trends opgenomen zoals klimaatverandering en energietransitie. We besteden aandacht aan deze
(nieuwe) risicotypen en risico’s in ons OTO-aanbod. Crisisfunctionarissen zijn hierdoor voorbereid op
elke type incident of crisis.
Deze ontwikkelingen vragen om een innovatief en actueel OTO-programma waarbij
crisisfunctionarissen via inspirerende werkvormen worden aangemoedigd om zich te blijven verdiepen
in (nieuwe) risico’s en trends. Naast de traditionele face tot face oefeningen willen we door middel van
het educatief ontwerp crisisfunctionarissen blijven prikkelen. Dit doen we onder meer door
ontwikkelingen op het gebied van e-learning uit te breiden en het aanbieden van online webinars. Dit
doen we in samenwerking met alle kolommen.
Dit doel dient de volgende gezamenlijke doelen uit ons RBP:
• Wij moderniseren onze crisisorganisatie;
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar
maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
Aan het einde van de beleidsplanperiode hebben we een moderne OTO-organisatie neergezet waarin
crisisfunctionarissen kennis hebben van (nieuwe) risico’s en trends die zich mogelijk voor kunnen doen.
Daarnaast bestaat ons OTO-programma uit een mix van reguliere en vernieuwende werkvormen om
crisisfunctionarissen optimaal voor te bereiden op een crisis of incident.
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3.2 Aantoonbaar vakbekwaam
Vakbekwame crisisfunctionarissen staan centraal. Daarvoor is inzicht hebben in de
vakbekwaamheid en meten van de vakbekwaamheid voor ons essentieel. Door het
gebruik van een actueel vaardigheidspaspoort kan iedere crisisfunctionaris zijn of haar
vakbekwaamheid onderhouden.
Het doel is om aan te kunnen tonen dat alle crisisfunctionarissen van de VRHM vakbekwaam zijn. Daar
willen we naartoe. In plaats van alleen een kwantitatieve registratie gaan we kwalitatief aantonen dat
elke crisisfunctionaris vakbekwaam is. Daarnaast gaan we crisisfunctionarissen de middelen geven om
aan te kunnen tonen dat men vakbekwaam is.
Dit betekent voor ons dat de registratie van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen anders dient
te worden ingericht. Met behulp van het kwalificatieprofiel en het daaruit ontwikkelde
vaardigheidspaspoort verkrijgen we dit inzicht. Het online registratiesysteem biedt crisisfunctionarissen
handvatten waaraan men dient te voldoen. Dit past in de ontwikkeling om, naast de prestaties van het
team, meer op het individu te gaan registreren. Elke crisisfunctionaris krijgt inzicht in zijn of haar eigen
geoefendheid en is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar vakbekwaamheid.
Dit doel dient het volgende gezamenlijke doel uit ons RBP:
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
Aan het einde van de beleidsplanperiode hebben wij als VRHM dat de crisisfunctionaris inzicht heeft in
zijn/haar vakbekwaamheid. Ook tonen wij aan het Algemeen Bestuur aan hoe het staat met de
vakbekwaamheid van de crisisorganisatie.

3.3 Voorspelbaar in werkwijze
Voorspelbaar betekent dat we op eenzelfde manier werken ongeacht de
samenstelling van het crisisteam. Deze voorspelbaarheid van werken komt ook tot
uiting in de samenwerking met en richting partners.
Crisissituaties kenmerken zich door een hoge mate van onzekerheid. Om in deze onzekere
omstandigheden te werken is het goed om werkwijzen te hanteren die herkenbaar zijn en die kunnen
inspelen op deze hoge mate van onzekerheid. De BOB-methodiek is een van de voorbeelden hiervan.
De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met de werkwijze Team Resource Management en Scenario
Denken. De werkwijzen hebben aangetoond dat zij voldoen aan de behoeften en daarom worden deze
werkwijzen de komende jaren verder uitgewerkt en geïmplementeerd als standaardwerkwijzen
waarmee de herkenbaarheid en voorspelbaarheid binnen het optreden wordt vergroot.
Tevens is er ruimte om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Deze ontwikkeling zal grotendeels
samenhangen met onze voorbereiding op nieuwe crisistypen. Voor de nieuwe crisistypen wordt
onderzocht of aanvullende werkwijzen nodig zijn.
Aan het eind van de beleidsplanperiode hebben we de BOB-methodiek bij alle crisisfunctionarissen
onder de aandacht gebracht. Daarnaast bouwen wij verder aan de werkwijze TRM en de werkwijze
Scenario Denken. Beide werkwijzen worden doorontwikkeld en nieuwe inzichten worden meegenomen.
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3.4 Doelen in samenhang
De hierboven beschreven doelen zijn opeenvolgend en zijn een aanvulling op elkaar.
•

•

•

•

•

•

De moderne OTO-organisatie maakt het mogelijk dat
crisisfunctionarissen aantoonbaar vakbekwaam zijn.
Door nieuwe crisistypen en trends op een innovatieve
manier aan te bieden zijn crisisfunctionarissen
voorbereid en vakbekwaam.
Dit doel gaat over het benutten van de mogelijkheden
die er zijn voor een actueel en innovatief aanbod van
OTO-activiteiten.
Aantoonbaar vakbekwaam zijn draagt bij aan het doel
van een moderne OTO-organisatie. Door kwalitatieve
registratie op team- en individueel niveau tonen
crisisfunctionarissen aan dat men voorbereid is op elke
type incident.
Het aantoonbaar vakbekwaam zijn betekent dat
crisisfunctionarissen zelf hun verantwoordelijkheid
pakken om hun geoefendheid aan te kunnen tonen.
Voorspelbaar in werkwijze geeft aan dat de VRHM
werkt volgens vastgestelde plannen en procedures.
Deze afspraken zijn zowel intern als extern bekend bij
onze partners en andere veiligheidsregio’s.
Door voorspelbaar zijn in onze werkwijze weten onze
crisisfunctionarissen ook waar men aan toe is. Nieuwe
werkwijzen worden ontwikkeld en dragen bij aan de
vakbekwaamheid van onze crisisfunctionarissen.
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4 Strategie
Dit hoofdstuk beschrijft de strategie, de manier waarop we onze doelen gaan behalen.
De drie hoofddoelen uit het vorige hoofdstuk worden in dit hoofdstuk vertaald in speerpunten voor de
periode 2020-2023. Daarnaast worden een aantal kritische succesfactoren benoemd.

4.1 Speerpunten
Hieronder worden de speerpunten in relatie tot de doelen getoond.

In de volgende paragrafen worden de speerpunten verder uitgewerkt.
Speerpunt 1. Een actueel en innovatief OTO-programma
Door nieuwe crisistypen en trends te implementeren in ons OTO-programma zorgen we dat
crisisfunctionarissen op verschillende manieren worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen.
Het OTO-aanbod wordt actueel gehouden en door gebruik te maken van nieuwe innovatieve
leermethodes worden crisisfunctionarissen op meerdere manieren uitgedaagd om te blijven leren.
Aan het einde van de beleidsperiode ligt er een gevarieerd en innovatief OTO-programma dat mee gaat
met zijn tijd.
Aandacht zal liggen op de digitale doorontwikkeling van het OTO-programma. De geleerde lessen van
de Covid-19 crisis op het OTO-aanbod worden hierin meegenomen.
Resultaten:
- Binnen het OTO-aanbod zijn nieuwe werkvormen geïntroduceerd om crisisfunctionarissen op
verschillende manieren te laten leren;
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Speerpunt 2. Kennis over (nieuwe) risico’s verwerkt in het OTO-aanbod
Naast een actueel en innovatief OTO-programma is aandacht voor nieuwe risico’s en trends in het OTOprogramma een ander speerpunt dat bijdraagt aan een moderne OTO-organisatie.
Naast de traditionele flitsramp besteden we in het OTO-aanbod aandacht aan nieuwe soorten
crisis en behandelen we de nieuwe risico’s die in het Regionaal Risicoprofiel staan.
Aan het einde van de beleidsperiode hebben we alle nieuwe risico’s behandeld uit het Regionaal
Risicoprofiel en zijn deze verwerkt in het OTO-aanbod. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan
andere soorten type crisis, naast de traditionele flitsramp.
Resultaten:
- Alle risicotypen uit het Regionaal Risicoprofiel zijn behandeld in het OTO-aanbod;
- Het borgen van de monitoring van trends en ontwikkelingen van nieuwe type risico’s en deze
verwerken in het OTO-aanbod.
Speerpunt 3. Vast curriculum geborgd in de studiegids binnen de VRHM-academie
In de afgelopen beleidsperiode is de jaarlijkse studiegids ontwikkeld. In de komende beleidsperiode
wordt de studiegids doorontwikkeld naar een online leeromgeving met als naam de VRHMacademie. Op de VRHM-academie staat het curriculum voor de crisisfunctionarissen. Daarnaast
bevat de VRHM-academie een bibliotheek met incidentevaluaties, planvormingsproducten en
instructievideo’s.

Het ontwikkelen van de VRHM-academie zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen op een centrale plek
inzicht hebben waar men als crisisfunctionaris aan dient te voldoen. Daarnaast biedt de VRHMacademie een overzicht van alle relevante informatie om hun piketfunctie zo goed mogelijk te kunnen
uitvoeren. Deze leeromgeving draagt daarnaast voor een gedeelte bij aan het realiseren van een
moderne OTO-organisatie.
Aan het einde van de beleidsperiode is de VRHM-academie een praktisch en goed ogende online
leeromgeving waar de functionaris automatisch naar toe gaat voor alle informatie over zijn vakgebied
en zijn vakbekwaamheid.
Resultaten:
- De VRHM-academie is geïmplementeerd;
- De studiegids is doorontwikkeld naar een online leeromgeving;
- Een persoonlijk OTO-aanbod voor alle crisisfunctionarissen.
Speerpunt 4. Actueel vaardigheidspaspoort & registratie vakbekwaamheid
In de afgelopen beleidsperiode zijn de vaardigheidspaspoorten ontwikkeld en vastgesteld door de
Veiligheidsdirectie van de VRHM. De vaardigheidspaspoorten zijn gebaseerd op de
kwalificatieprofielen van het IFV. In de komende beleidsperiode worden de eerder vastgestelde
vaardigheidspaspoorten geactualiseerd en het gebruik gestimuleerd.

De komende beleidsperiode wordt een softwarepakket gekozen en ingericht voor de uitvoering van
het online registratiesysteem. De criteria uit de vaardigheidspaspoorten, de multi-evaluaties en
prestaties van de crisisteams worden vastgelegd in dit online registratiesysteem. Daarnaast worden
de prestaties van de crisisfunctionarissen en crisisteams in het registratiesysteem verwerkt.
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De crisisfunctionaris gebruikt het vaardigheidspaspoort voor het opstellen van zijn of haar leerdoelen,
voor het kiezen van de studies en voor het opstellen van leerdoelen bij de operationele oefeningen. De
piketcoördinator speelt hierin een belangrijke rol.
Om deze rol beter te borgen dienen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
piketcoördinator (of de daartoe aangewezen functionaris) te worden uitgewerkt. Hierdoor is de rol van
de piketcoördinator sterker verankerd binnen de organisatie. Jaarlijks bespreken de piketcoördinator en
de crisisfunctionaris hoe de crisisfunctionaris zijn of haar leerdoelen kan bereiken. Crisisfunctionarissen
geven binnen dit gesprek ook hun oefen- en trainingsbehoefte aan. Als signalen daar toe aanleiding
geven dan kan de piketcoördinator de crisisfunctionaris aanspreken op zijn of haar handelen tijdens een
optreden.
Naast de versterkte rol van de piketcoördinator gaan we als VRHM de komende vier jaar met behulp
van het vaardigheidspaspoort inzicht krijgen in de kwalitatieve prestaties van de crisisfunctionarissen.
Het registeren van de eigen vakbekwaamheid wordt vaak beleefd als extra werk en in veel gevallen zijn
er weinig geschikte momenten voor het invullen van een systeem. Het is daarom van belang dat het
vastleggen van de prestaties zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt voor de crisisfunctionarissen. Het
belangrijkste uitganspunt is dat een softwarepakket gebruiksvriendelijk is voor de crisisfunctionarissen,
zodat de crisisfunctionarissen niet afhaken op het registratiesysteem.
Naast het vastleggen van alle prestaties van crisisfunctionarissen wordt door de afdeling
crisisbeheersing jaarlijks een rapportage opgeleverd over de OTO-activiteiten (inclusief systeemtest),
inzetevaluaties en prestaties van de crisisteams. De uitkomsten van de rapportage worden aangeboden
aan de Veiligheidsdirectie en dienen mede als input voor het daaropvolgende jaar.
Resultaten:
- Het vaardigheidspaspoort is herijkt;
- Een online registratiesysteem is ontwikkeld;
- Jaarlijks een rapportage voor de VD opstellen over
crisisfunctionarissen en crisisteams.

de geoefendheid van alle

Speerpunt 5. Leren van incidenten
De afdeling crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de inzetevaluaties van de GRIP-incidenten.
De leerpunten uit de inzetevaluaties worden in de komende beleidsperiode standaard gebruikt bij
het ontwikkelen van studies en het OTO-programma.

Naast het evaluatieonderzoek wordt ook ingespeeld op de actualiteit. Wanneer de crisisorganisatie
is ingezet bij een incident wordt onderzocht of op korte termijn de eerste indrukken en ervaringen
van de inzet kan worden gedeeld door lunchbijeenkomsten en/of andere werkvormen.

Aan het einde van de beleidsperiode is een vast stramien ontwikkeld waardoor evaluaties van (GRIP)
incidenten als input worden gebruikt voor het OTO-programma.
Resultaten:
- Uitkomsten uit evaluaties van (GRIP) incidenten worden gebruikt als input voor het OTOaanbod.
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Speerpunt 6. Handelen volgens vastgestelde werkwijzen
Voor de alarmering van de crisisorganisatie wordt de GRIP-procedure gebruikt. Zodra de
crisisteams opgekomen zijn, vinden de overleggen plaats aan de hand van de vergadermethodiek
Beeld, Oordeel en Besluitvorming, kortweg BOB genoemd. De BOB-methodiek wordt in de
komende beleidsperiode binnen alle crisisteams verder onder de aandacht gebracht.
In deze beleidsperiode worden werkwijzen ontwikkeld voor Team Resource Management (TRM) en
scenario denken. Ook worden actuele ontwikkelingen gevolgd voor het verbeteren van de werkwijze
van de crisisorganisatie. Vaststelling van nieuwe werkwijzen vindt plaats in de Veiligheidsdirectie.

De implementatie van de werkwijze scenario denken en de doorontwikkeling van de werkwijze TRM zijn
twee voorbeelden waarmee in 2020 is gestart. De werkwijze TRM wordt verder doorontwikkeld voor
crisisfunctionarissen van de VRHM. Hiermee geven we een vervolg aan een van de doelstellingen die
in het vorige beleidsplan zijn gesteld.
Aan het einde van de beleidsperiode zijn crisisfunctionarissen op de hoogte van werkwijzen die in de
VRHM van toepassing zijn en maakt men van deze werkwijzen gebruik tijdens een crisis of incident.
Resultaten:
- De BOB-methodiek is binnen alle crisisteams geborgd;
- De werkwijze Scenario Denken is ontwikkeld;
- De werkwijze Team Resource Management is verder doorontwikkeld.
Speerpunt 7. Eenduidige manier van samenwerken met partners
De VRHM wil de komende jaren met de omliggende veiligheidsregio’s actief aan de slag op het
gebied van OTO-activiteiten. Het organiseren van gezamenlijke OTO-activiteiten en uitwisselen
van kennis dient te worden gestimuleerd. Vanuit de VRHM geeft de afdeling crisisbeheersing hier
uitvoering aan.

Samenwerking in crises is essentieel. De VRHM voert de meeste werkzaamheden in een crisis in
gezamenlijkheid uit met zijn partner(s). Het curriculum komt mede tot stand door inbreng van de
partners. In geval van grootschalige multidisciplinaire oefeningen worden de partners uit het
partnerprofiel tijdig geïnformeerd en de oefeningen in gezamenlijkheid ontwikkeld.

Aan het einde van de beleidsperiode hebben we als VRHM een nog betere relatie hebben opgebouwd
met partners uit het partnerprofiel en andere veiligheidsregio’s. Beide partijen weten ons en wij hen op
het juiste moment te vinden om gezamenlijk te oefenen.
Resultaten:
- Partners zijn bekend met onze werkwijze;
- Partners uit het partnerprofiel worden actief benaderd om gezamenlijk te oefenen.
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4.2 Kritische succesfactoren
Om bovenstaande doelen te bereiken zijn een aantal kritische succesfactoren noodzakelijk. Zonder
aandacht voor deze succesfactoren worden bovenstaande doelen niet behaald.
Tijdsinvestering piketfunctie
De VRHM werkt met crisisfunctionarissen vanuit verschillende kolommen. Uitgangspunt is dat deze
crisisfunctionarissen monodisciplinair een opleiding en diploma hebben behaald om hun piketfunctie uit
te kunnen voeren. De aandacht die elke opleiding besteedt aan het multidisciplinaire aspect van de
piketfunctie verschilt per kolom. Hier ligt een uitdaging voor de VRHM om hier zo goed mogelijk mee
om te gaan.
Naast de monodisciplinaire opleiding is ook een tijdsinvestering nodig vanuit de crisisfunctionarissen
zelf. Het vakbekwaam blijven als crisisfunctionaris vraagt om een gemiddelde tijdsinvestering van 40
uur per jaar per crisisfunctionaris. Voor elke piketfunctie geldt een andere tijdsinvestering. De
crisisfunctionaris kan alleen investeren in zijn vakbekwaamheid als hij/zij daarvoor ook de tijd neemt en
krijgt van de eigen leidinggevende. De minimale tijdsinvestering kan op meerdere manieren worden
ingevuld, zoals het volgen van het curriculum, het geven van trainingen uit het curriculum, scenario’s
ontwikkelen voor operationele oefeningen of tegenspel geven bij oefeningen.
In de komende beleidsperiode ontwikkelen wij handvatten en richtlijnen zodat wij als VRHM
beter invulling geven aan deze behoeften. Tot slot vragen moderne leermiddelen en –methoden
om een andere faciliteiten dan nu voorhanden is. Hoe die er precies uitzien is nu nog niet
bekend, maar dit zal op termijn wel een voorwaarde zijn voor het welslagen van een groot deel
van de OTO-inspanningen.
Verkenning aantal crisisfunctionarissen vs. capaciteit uitvoering doelen beleidsplan
In de huidige crisisorganisatie is een grote variatie in omvang van de verschillende piketgroepen. De
grootte van piketgroep varieert van 6 tot meer dan 40 crisisfunctionarissen. Een verkenning is nodig om
te komen tot een OTO-aanbod, waarbij de VRHM voldoende in staat is om een nader te bepalen omvang
van een piketgroep op te leiden, te trainen en een minimumaantal oefenmomenten aan te bieden. In
deze verkenning zal zowel gekeken moeten worden naar alternatieve mogelijkheden voor het OTOaanbod, als naar de omvang van de piketgroepen. Uiteindelijk wil de VRHM richting een slanke en
sterke crisisorganisatie met vakbekwame crisisfunctionarissen.
Voor het bijhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid zou elke functionaris aan meerdere
oefeningen per jaar moeten deelnemen. Als norm zou een minimum van twee oefenmomenten per jaar
kunnen worden vastgesteld. In de afgelopen beleidsperiode was de VRHM niet in staat in het
organiseren van voldoende OTO-activiteiten voor het vakbekwaam blijven van alle crisisfunctionarissen
door grote aantallen crisisfunctionarissen in enkele piketgroepen.
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5 Financiën
De hiervoor beschreven doelen en strategie hebben ook een financiële kant.
In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt: hoe de kosten van de vakbekwaamheid van de
crisisfunctionarissen te plaatsen zijn in de context van de VRHM en de maatschappij. Vervolgens wordt
weergegeven wat het nieuwe beleid (‘nieuwe tijd’) financieel betekent, wat de totale kosten zijn, en hoe
dit in capaciteit wordt weggezet.

5.1 Overzicht Budget Vakbekwaamheid Crisisfunctionarissen
Voor de uitvoering van het beleidsplan Vakbekwaamheid Crisisfunctionarissen VRHM is in principe een
vast budget toegekend. In de jaarlijkse werkplannen staat per jaar de uitwerking van het budget
toegekend aan de jaarlijkse activiteiten die gebaseerd zijn op dit beleidsplan.
In onderstaande tabellen staat aangegeven welke budgetten bij de verschillende partijen (MDOTO,
BGC en afdeling crisisbeheersing) beschikbaar zijn. De verwachting is dat we de komende vier jaar
voldoende budget hebben om de reguliere OTO-activiteiten uit te kunnen voeren.
Opbouw jaarlijks budget MDOTO

Kostenraming

Uitvoering studiegids en ontwikkeling van onderwijs, zoals:
• CoPI oefeningen;
• ROT-oefeningen;
• BT-oefeningen;
• TRM opleiding en trainingen;
• Scenario Denken opleiding en trainingen;
• Trainingen mentale weerbaarheid.

€ 97.000, =

Systeemtest
Totaal
Opbouw jaarlijks budget Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement

€ 20.000, =
€ 117.000, =
Kostenraming

OTO-activiteiten voor Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement
Totaal
Opbouw jaarlijks budget Bevolkingszorg - Multifunctionarissen

€ 26.500, =
Kostenraming
€ 4.000, =

OTO-activiteiten voor multi functionarissen Bevolkingszorg
Totaal

€4.000, =

Incidentele kosten

Kostenraming

Aanschaf online registratiesysteem*
Opzetten en inrichten van een online VRHM-academie*
Extern laten ontwikkelen van e-learning modules*

€ 15.000, =
€ 5.000, =
€ 15.000, =

*Bij iedere nieuwe investering wordt deze aanvraag eerst aan de VD voorgelegd
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5.2 Beschikbare capaciteit
De werkgroep MDOTO is het platform voor de visievorming en uitvoering van het multidisciplinair
opleiden, trainen en oefenen voor crisisteams en voor algemene thema’s voor individuele
crisisfunctionarissen van alle disciplines binnen de VRHM. De capaciteit voor de uitvoering ligt primair
bij de afdeling crisisbeheersing, op onderdelen aangevuld met capaciteit vanuit de disciplines.
Daarnaast zijn de disciplines verantwoordelijk voor de uitvoering van de mono vakbekwaamheid van de
eigen crisisfunctionarissen. Voor de uitvoering van het werkplan van de werkgroep MDOTO is de
volgende capaciteit beschikbaar gesteld.
Discipline

Overleguren

Projecturen

Totaal uren

Afdeling crisisbeheersing
(Voorzitter & Secretaris + 2 leden)
Brandweer
GHOR
Politie
BGC/Gemeenten
GMK

144

2300

2475

36
36
36
36
36

600
600
600
600
600

650
650
650
650
650

Naast de werkgroep MDOTO zijn voor de specifieke multi-crisisfunctionarissen aparte
vakbekwaamheidsprogramma’s ontwikkeld. Dit betreft onder meer de crisisfunctionarissen voor
Informatiemanagement, Leiding en Coördinatie en Communicatie. Hiervoor is de volgende capaciteit
beschikbaar.
Onderdeel

Totaal aantal uren beschikbaar

Risico- en crisiscommunicatie
Leiding en Coördinatie en Informatiemanagement

465
410
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10.

1. Samenvatting voorstel
Klimaatadaptatie is één van de speerpunten uit het Regionaal Risicoprofiel. Daarbij is het de rol van
de veiligheidsregio om een vertaling te gaan maken van klimaatadaptatie naar de gevolgen voor
risico- en crisisbeheersing. En om samen met gemeenten en andere partners te onderzoeken hoe de
impact van klimaatverandering, volgens het principe van meerlaagse veiligheid, verder kan worden
verkleind. Vanuit het programma waterveiligheid wordt één belangrijk aspect van klimaatadaptatie
opgepakt. Aangezien er sprake is van overlap in netwerk en doelstelling en we het thema
klimaatadaptatie graag meer in samenhang willen uitvoeren, is het voorstel om het programma
waterveiligheid te verbreden naar het programma ‘klimaatadaptatie’.

2. Algemeen
Onderwerp:

Van Waterveiligheid naar
Klimaatadaptatie

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum
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Bijlage(n):

Portefeuille:

M. van der Velde-Menting
(DB)
L. Weber (VD)
-

Status:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Directie risico- en
crisisbeheersing:
Josine Vos
18 februari 2021

Besluitvormend

Datum:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het programma ‘waterveiligheid’ te verbreden naar het programma ‘klimaatadaptatie’;
2. De (bestuurlijke) portefeuille ‘waterveiligheid’ te integreren en één geheel te maken met
‘klimaatadaptatie’.

4. Toelichting op het besluit
De wereldwijde klimaatverandering heeft nogal wat gevolgen, ook in Nederland. Het KNMI geeft
bijvoorbeeld aan dat hittegolven frequenter en extremer worden, dat het waarschijnlijk is dat er meer
zware neerslag (clusterbuien) zal vallen en dat perioden van droogte toenemen. Klimaatverandering
verhoogt het risico op natuurrampen (overstromingen, extreem weer, natuurbranden), grootschalige
ziektegolven (andere organismen) en verstoring van vitale infrastructuur.
Vanuit het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan is klimaatadaptatie dan ook niet voor
niets één van de geduide trends en speerpunt om de komende jaren op te pakken. Daarbij is het de
rol van de veiligheidsregio om de vertaling te gaan maken van klimaatadaptatie naar de gevolgen
voor risico- en crisisbeheersing. En om samen met gemeenten en andere partners te onderzoeken
hoe de impact van klimaatverandering, volgens het principe van meerlaagse veiligheid, verder kan
worden verkleind.

Het programma waterveiligheid houdt zich binnen VRHM al een aantal jaar bezig met één onderdeel
van klimaatadaptatie, namelijk de schade die gepaard kan gaan met overstromingen te beperken. Zo
maakt het programma risicoanalyses voor de hoogwater dreigingen, worden bijbehorende
handelingsperspectieven en risico- en crisiscommunicatieplannen uitgewerkt, werkt het aan overige
planvorming en OTO activiteiten en geven wij vanuit het Samenwerking Crisisbeheersing
Overstroming Randstad invulling aan de coördinerende rol bij overstromingen vanuit de kust.
De afgelopen twee jaar zien we dat ook andere klimaatgerichte thema’s binnen VRHM worden
opgepakt, zoals droogte. Daarbij wordt vaak van hetzelfde netwerk gebruik gemaakt en is er zekere
overlap met de activiteiten vanuit het programma waterveiligheid. Zo zijn we aangesloten bij de
klimaatstresstesten van gemeenten, maken wij risicoanalyses en prepareren wij ons op andere
klimaat gerelateerde risico’s zoals droogte en zijn wij aangesloten bij het provinciaal programma ‘een
weerkrachtig Zuid-Holland’.
Om deze activiteiten beter in samenhang te kunnen uitvoeren is het voorstel om het programma
waterveiligheid te verbreden naar een programma klimaatadaptatie.
Het programma klimaatadaptatie gaat zich de komende jaren onder andere bezighouden met:
- Uitwerken impactanalyse dreigingsbeeld primaire keringen, inclusief uitwerking bijbehorend
handelingsperspectief en risico- en crisiscommunicatieplan;
- Een bijdrage leveren aan gemeentelijke stresstesten/risicodialogen;
- Een bijdrage leveren aan provinciaal programma ‘Een Weerkrachtig Zuid-Holland’ en de
provinciale risicodialogen;
- N.a.v. de gemeentelijke klimaatstresstesten en provinciale risicodialogen een regionaal beeld
schetsen;
- Een bijdragen leveren aan Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden, project ‘vitaal en
kwetsbaar’;
- Een partnerprofiel opstellen voor het thema extreem weer;
- Verkennen/opstellen informatiekaart voor extreem weer;
- Onderzoeken voor de mogelijkheden voor dataopbouw t.b.v. klimaatadaptatie (zowel t.b.v.
risicoduiding als crisisbeheersing).
Vanuit het programma Klimaatadaptatie wordt ieder jaar een planning gemaakt van de activiteiten die
dat jaar worden uitgevoerd (analoog aan andere jaarplannen van VRHM).

5. Kader
Vanuit het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan is klimaatadaptatie één van de
speerpunten.

6. Consequenties
Financieel:
Reeds opgenomen in de reguliere begroting.
Capaciteit:
Is opgenomen in de jaarplannen voor 2021 en verder (komt uit bestaande formatie).
Materieel:
n.v.t.
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Juridisch:
n.v.t.
Overig:
Bij het veranderen van het programma waterveiligheid naar het programma klimaatadaptatie, wordt
ook de portefeuille in het Bestuur aangepast van waterveiligheid naar klimaatadaptatie.

7. Aandachtspunten / risico’s
Aandachtspunt: Het is belangrijk om de aandacht en energie die zit in het huidige programma
waterveiligheid te behouden en te borgen binnen het programma klimaatadaptatie. Hier mag geen
afbreuk aan worden gedaan.

8. Implementatie en communicatie
In de nieuwsbrief van VRHM wordt een artikel opgenomen met de verandering van de naam en een
toelichting op de activiteiten waar het programma klimaatadaptatie zich mee bezig gaat houden.

9. Bijlagen
-

10. Historie besluitvorming
Hoofdenoverleg 7 december 2020: Akkoord
Veiligheidsdirectie 14 december 2020: Akkoord
Dagelijks Bestuur 4 februari 2021: Akkoord
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11.

1. Samenvatting voorstel
Op 19 november 2020 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de afwijkende procedure voor de
vaststelling van de jaarstukken 2020 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en
deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) en resultaatbestemming GHOR. Deze procedure blijkt
niet nodig te zijn. Het Algemeen Bestuur VRHM wordt verzocht in te stemmen met de jaarstukken
2020 GHOR en deelprogramma IZB en resultaatbestemming programma GHOR voor finale
vaststelling door het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 30 juni 2021.
Het jaarrekeningresultaat 2020 voor het programma GHOR bedraagt €128.000,- positief.
De onttrekking uit de bestemmingsreserve Instroom nieuwe Officieren van Dienst Geneeskundig
(OvDG’en) bedraagt €28.000. Op 31 december 2020 bedraagt de algemeen reserve GHOR €94.000
en de bestemmingsreserve €101.000.
Voorgesteld wordt dat het Algemeen Bestuur van de VRHM een besluit neemt over het resultaat van
€128.000. De programmabegroting GHOR is onderdeel van de begroting van RDOG Hollands
Midden. Aan het Algemeen Bestuur RDOG zal worden voorgesteld om het resultaat van €128.000
niet te restitueren naar deelnemende gemeenten, maar toe te voegen aan de algemene reserve
RDOG Hollands Midden. Deze toevoeging is de bijdrage vanuit het programma GHOR aan het
programma RDOG2024, dat voor een deel ook ten goede komt aan GHOR. Deze bijdrage verlaagt
de claim op gemeenten voor het programma RDOG2024 van RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarstukken 2020 programma
GHOR en deelprogramma IZB
en bestemming resultaat
programma GHOR

Opgesteld door:

M. Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

E. Valk concerncontroller RDOG HM
N. Wille RVE manager
RDOG HM
22 april 2021
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Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:

Datum:

1. Vaststelling jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB en kennis te nemen van
het resultaat 2020 voor het programma GHOR.
2. Besluit te nemen om het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te vragen het resultaat 2020
toe te voegen aan de algemene reserve van RDOG Hollands Midden voor financiering van het
programma RDOG2024.
4. Toelichting op het besluit
4.1 Programma GHOR
Proces jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
Eén van de afspraken in de bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (2016)
is het vaststellen van de jaarstukken van het programma GHOR en deelprogramma IZB en
resultaatbestemming programma GHOR door het algemeen bestuur VRHM voordat het algemeen
bestuur RDOG Hollands Midden deze finaal vaststelt.
De jaarstukken 2020 RDOG Hollands Midden met deelprogramma IZB en hoofdlijnen van het
programma GHOR worden ter vaststelling geagendeerd in het algemeen bestuur RDOG Hollands
Midden van 30 juni 2021.
Resultaatbepaling jaarstukken 2020 vóór resultaatbestemming
Het boekjaar 2020 voor het programma GHOR is met een positief resultaat vóór resultaatbestemming
afgesloten van €128.000. In de bijlage Jaarverslag 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB is
een toelichting en analyse op dit resultaat opgenomen.
Het programma GHOR beschikt over een eigen algemene reserve en een bestemmingsreserve. De
algemene reserve van het programma GHOR bedraagt op 31 december 2020 €94.000. Het
algemeen bestuur heeft op 18 april 2019 bij vaststelling van de jaarstukken 2018 programma GHOR
besloten de bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG’en te handhaven voor de beleidsperiode
2019-2023. In 2020 zijn drie nieuwe crisisfunctionarissen GHOR geworven en opgeleid. De initiële
kosten van €28.000 zijn onttrokken uit deze bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve bedraagt
op 31 december 2020 €101.000.
Resultaatbestemming 2020 en reserves
De bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG’en heeft een voldoende saldo voor de financiering
van kosten van nieuwe crisisfunctionarissen GHOR in de periode 2020-2023, mede door lagere
kosten van de noodzakelijke opleidingen.
Het totaal te bestemmen resultaat bedraagt €128.000. Het algemeen bestuur RDOG Hollands
Midden kan besluiten om dit bedrag te restitueren, maar het bestuur zal worden voorgesteld om het
resultaat van €128.000 toe te voegen aan de algemene reserve RDOG Hollands Midden. Deze
toevoeging is de bijdrage vanuit het programma GHOR aan het programma RDOG2024, dat voor een
deel ook ten goede komt aan het programma GHOR. Het programma RDOG2024 is erop gericht om
van de RDOG Hollands Midden een toekomstbestendige organisatie te maken. Gemeenten gaan dit
merken doordat raden en colleges meer grip krijgen op de koers van de RDOG Hollands Midden.
Inwoners gaan dit merken door merkbaar betere, modernere dienstverlening.
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4.1 Deelprogramma IZB
Het deelprogramma IZB is naast voorbereiding en bestrijding van A-ziekten belast met (wettelijke)
taken voor de infectieziektebestrijding uit de Wet publieke gezondheid. Het deelprogramma is
onderdeel van het programma GGD Hollands Midden.
De beleidsbegroting en financiële begroting van het programma GGD Hollands Midden zijn, naast die
van het programma GHOR en programma RAV Hollands Midden, onderdeel van de begroting RDOG
Hollands Midden.
Binnen het programma GGD wordt in de financiële begroting rekening gehouden met de eisen uit het
wijzigingsbesluit BBV. Toerekening van overhead, ook aan het deelprogramma IZB, vindt plaats
binnen het programma GGD Hollands Midden. De taken uitgevoerd in het deelprogramma IZB
behoren tot het taakveld 7.1 Volksgezondheid.
Financiële verantwoording van het deelprogramma IZB vindt plaats in de jaarstukken 2020 RDOG
Hollands Midden. De werkzaamheden voor corona bestrijding zijn volledig bekostigd door het
ministerie van VWS.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor
het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en jaarrekening van het programma GHOR en het deelprogramma IZB, en van de
resultaatbestemming programma GHOR. Het bestuur RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het
advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.
De jaarstukken 2020 zijn afgewikkeld binnen het wettelijk kader en rekening houdend met de
controleverordening RDOG Hollands Midden.

6. Consequenties
7. Aandachtspunten en risico’s
7.1 Programma GHOR
De risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR en algemene reserve van €94.000 zijn in het
Algemeen Bestuur van 16 april 2020 vastgesteld.
In de risicoanalyse 2020-2023 is als één van de belangrijke financiële risico’s voor het programma
GHOR opgenomen een langdurend incident of crisis zoals bijvoorbeeld een pandemie en/of
gelijktijdige incidenten. Deze leggen een zware druk op de GHOR-crisisorganisatie, die met
uitzondering van OvDG’en en ODPG’en, bestaat uit bureaumedewerkers. Ook gelijktijdige uitstroom
en/of langdurig zieken bij de GHOR van twee of meer GHOR-medewerkers kan leiden tot verlies van
specialistische dossierkennis en discontinuïteit in relatiemanagement in het GHOR-netwerk. Externe
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inhuur ter ondersteuning van het GHOR-team zal leiden tot niet begrote kosten in de begroting
GHOR.
7.2 Deelprogramma IZB
Het landelijk tekort aan opgeleide en beschikbare infectieziekte artsen en verpleegkundigen is een
kritische situatie die nauwlettend wordt gevolgd.

8. Implementatie en communicatie

9. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen bestuur

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

9 februari 2017

Dagelijks bestuur

Procedure vaststelling jaarstukken programma
GHOR en deelprogramma IZB

27 juni 2019

Algemeen bestuur

Programmabegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB

16 april 2020

Algemeen bestuur

Risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR

20 februari 2020

Algemeen bestuur

Regionaal beleidsplan 2020-2023 VRHM met
programmataak GHOR

20 februari 2020

Algemeen bestuur

Jaarplan 2020 VRHM met programmataak GHOR

25 juni 2020

Algemeen bestuur

1ste Begrotingswijziging 2020 programma GHOR

25 juni 2020

Algemeen bestuur

Voorjaarsrapportage 2020 VRHM met
programmataak GHOR en deelprogramma IZB

19 november 2020

Algemeen bestuur

Najaarsrapportage 2020 VRHM met programmataak
GHOR en deelprogramma IZB

19 november 2020

Algemeen bestuur

Procedure vaststelling jaarstukken 2020 programma
GHOR en deelprogramma IZB (ter informatie)

25 maart 2020

Dagelijks Bestuur

Jaarstukken 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB en bestemming resultaat
programma GHOR
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Voorlopig jaarverslag 2020
programma GHOR en
deelprogramma IZB

Voorwoord
Wij kijken terug op een bijzonder jaar dat 2020 was. GHOR Hollands Midden heeft in 2020 voor
COVID-19 een uitzonderlijke rol gespeeld. In de eerste fase van de crisis is, samen met GHOR
Haaglanden en het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West (ROAZ), coördinatie en distributie van
schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen opgepakt. In korte tijd heeft een speciaal team de
distributie van 2,5 mln producten over meer dan 250 organisaties verzorgd. Tot de dag van vandaag
heeft GHOR, als het gaat om corona, nauw contact met haar zorg- en veiligheidspartners om samen
voorbereid te zijn op de gevolgen van COVID-19.
Voor Infectieziektebestrijding (IZB) heeft de COVID-19 pandemie geleid tot het uitvoeren van haar
taken op grootschalig niveau zoals testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie. COVID-19 heeft
ook in onze regio hard toegeslagen, met een piek van ca. 3.500 testen per dag en ca. 18% positieve
testresultaten net voor de kerst. Door extra medewerkers aan te nemen konden de reguliere taken
voor een groot deel doorgang vinden.
In dit voorlopig jaarverslag 2020 leg ik verantwoording af over het programma GHOR en het
deelprogramma IZB. Beide programma’s worden uitgevoerd door de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden.

Sjaak de Gouw
Directeur Publieke Gezondheid
Regio Hollands Midden
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1.

Inleiding

1.1

Verantwoording

De verantwoordelijkheid voor programma GHOR en deelprogramma IZB is geborgd door afspraken
tussen de gemeenschappelijke regelingen van de veiligheidsregio en RDOG Hollands Midden. Deze
afspraken gaan over advisering met betrekking tot begroting, reserves, jaarbericht en takenpakket en
de gezamenlijke besluitvorming over de benoeming van de directeur Publieke Gezondheid (DPG).
De verantwoordelijkheid voor de GHOR-taak is wettelijk belegd bij de veiligheidsregio. Deze GHORtaak wordt uitgevoerd door de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) Hollands Midden,
onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid (DPG).
De ontwerpbegroting 2020 voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB zijn vastgesteld in
de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden van 27 juni 2019.
Het algemeen bestuur heeft het bestuur RDOG Hollands Midden geadviseerd deze begroting finaal
vast te stellen. Het bestuur RDOG heeft dit gedaan in de vergadering van 3 juli 2019.
Op 20 februari 2020 is het regionaal beleidsplan 2020-2023 van de veiligheidsregio vastgesteld. Als
één van de vijf taken van de veiligheidsregio is in dit beleidsplan ook het beleid van het programma
GHOR opgenomen. De ontwerpbegroting 2020 is de laatste begroting die het programma GHOR
afzonderlijk heeft ingediend bij het bestuur van de veiligheidsregio. Vanaf het begrotingsjaar 2021 zijn
begroting, jaarplan en voortgangsrapportages van het programma GHOR integraal onderdeel van de
voorstellen die de veiligheidsregio voorlegt aan het bestuur. De verantwoording over het programma
GHOR in de jaarstukken blijft onderdeel van het jaarverslag RDOG Hollands Midden; controle op de
jaarstukken GHOR en deelprogramma IZB wordt immers uitgevoerd door de accountant van RDOG
Hollands Midden.

1.2

Controleverklaring

Hoofdlijnen van de jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB zijn onderdeel van de
jaarstukken 2020 RDOG Hollands Midden. RDOG Hollands Midden verwacht dat de accountant in
april 2021 de controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid zal verstrekken. Dit jaarverslag
heeft daarom een voorlopig karakter.

1.3

Opzet van de jaarstukken

Hoofdstuk twee gaat over de verantwoording van het programma GHOR; hoofdstuk drie betreft de
verantwoording over het deelprogramma IZB.
De beleidsverantwoording programma GHOR volgt de indeling van het regionaal beleidsplan 20202023 en het jaarplan 2020 VRHM als volgt:
•
•
•

Wat gaan wij oppakken: geeft richting aan nieuwe of veranderende werkzaamheden door
ontwikkelingen en veranderende risico’s.
Wat gaan wij verbeteren: draagt bij aan het verbeteren van onze huidige taak.
Wat wij continueren: betreft ons dagelijks (24/7) functioneren.
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2.

Programma GHOR

2.1

Uitgangspunten van beleid

Wij dragen bij aan de gezamenlijke doelen uit het regionaal beleidsplan 2020-2023 van de
Veiligheidsregio Hollands Midden:
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio
• Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen
voor de hele veiligheidsketen.
• Wij bevorderen de zelfredzaamheid van burgers en richten ons op risicogroepen.
• Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
• Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
• Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
• Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
• Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.
Doelen voor GHOR (in het vernieuwen)
• Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie.

2.2

Opdracht

Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) hebben wij als opdracht coördinatie, aansturing en regie
van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en
adviseren wij andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Wij hebben vooral een regisserende, adviserende en ondersteunende rol. Onder reguliere
omstandigheden omvat deze rol het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de mate van
voorbereiding van zorginstellingen, het eventueel doen van verbetervoorstellen, en planvorming.
De Wvr regelt verder dat de geneeskundige keten over haar voorbereiding op haar taken in de
geneeskundige hulpverlening rapporteert aan het bestuur van de veiligheidsregio, dat op haar beurt
dient te beoordelen of de inrichting van de geneeskundige keten kwalitatief verantwoord is toegerust.
Wij opereren op het grensvlak van zorg en veiligheid. In onze regio is de positie op dit snijvlak
vormgegeven door de GHOR-taak in te bedden in de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
(RDOG) Hollands Midden, samen met GGD Hollands Midden en RAV Hollands Midden.
Voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening maken en onderhouden wij schriftelijke
afspraken met GGD Hollands Midden, RAV Hollands Midden, ziekenhuizen, huisartsen, meldkamer
ambulancezorg en partners die psychosociale hulp verlenen.
Het aanbieden van verantwoorde zorg is een verantwoordelijkheid van iedere individuele
zorgaanbieder. Bij zorgcontinuïteit draait alles om het waarborgen van de zorg aan de cliënt, die te
allen tijde gecontinueerd moet worden. Onder zorgcontinuïteit wordt de planvorming en handelingen
verstaan die zorginstellingen verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na een ramp of crisis om de
verantwoorde zorg die zij leveren aan hun cliënten te continueren.
De Wvr stelt eisen waaraan deze afspraken moeten voldoen. De DPG draagt er tevens zorg voor dat
bekwaam personeel (crisisfunctionarissen GHOR) tijdens een ramp of crisis in leiding en coördinatie
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van de geneeskundige hulpverlening voorziet. De wijze van uitvoering van taken en prestaties van
GHOR zijn vastgesteld in het regionaal crisisplan (deel 2 Geneeskundige zorg) en het jaarplan.

2.3

Meerwaarde en missie

De meerwaarde van het programma GHOR voor zorgpartners is onze kennis van de voor hen
ingewikkelde crisisstructuur, inbreng van onze overall blik en verbinding naar partners en openbaar
bestuur. Wij vervullen een scharnierfunctie tussen deze twee werelden.
Voor de veiligheidsregio zit onze meerwaarde vooral in onze relatie met zorgpartners. Ook kennis van
hun processen en de vaardigheid die kennis te gebruiken voor de organisatie van de geneeskundige
hulpverlening is voor de veiligheidsregio van belang. Kernbegrippen zijn verbinden van de netwerken
zorg, veiligheid en bestuur, informatie delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en
coördinatie bij daadwerkelijke crises.
Onze missie is ‘het verbinden van het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur,
waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening en
zorgcontinuïteit in de regio’.

2.4

Ontwikkelingen

COVID-19 crisis
Deze crisis heeft geleid tot een langdurige inzet van de crisisorganisatie GHOR en heeft aangetoond
dat wij wendbaar en flexibel kunnen acteren. Een aantal geplande activiteiten uit het GHOR-jaarplan
2020 is door de COVID-19 crisis niet doorgegaan. Wij hebben de vrijgevallen capaciteit ingezet voor
onze crisistaken, voor uitbreiding en intensivering van relaties in het zorgnetwerk en voor nieuwe
taken (zoals ketenregie en advisering noodverordeningen).
In de eerste fase van de COVID-19 crisis hebben wij, samen met GHOR Haaglanden en het
Regionaal Overleg Acute Zorg regio West (ROAZ), een voor ons uitzonderlijke rol gespeeld bij
coördinatie en de distributie van de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wij hebben
in een korte tijd een PBM-team opgericht voor de distributie van 2,5 mln producten over meer dan 250
organisaties en verwachtingen gemanaged naar de zorgpartners in de verdeling van het schaarse
aanbod. In mei 2020 is besloten het opgerichte regionale PBM-team af te schalen en ons te beperken
tot het monitoren van ontwikkelingen in de PBM en het beheer van de noodvoorraad. Het opgerichte
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), belast met inkoop en distributie van PBM, heeft onze rol
daarin overgenomen.
Tijdens de COVID-19 crisis hebben wij onze samenwerking met bestaande zorgpartners
geïntensiveerd, hebben wij verbinding gelegd tussen zorgpartners die onder normale omstandigheden
niet met elkaar samenwerken en zijn wij relaties met nieuwe zorgpartners (onder meer voor PBM)
aangegaan. Ons relatienetwerk met verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg
hebben wij effectief kunnen inzetten en ook binnen die organisaties zijn onze relaties uitgebouwd.
Ook is de relatie met GGD Hollands Midden door de continue samenwerking intensiever geworden. In
maart 2020 is het GGD-crisisteam gestart, waaraan wij zijn aangesloten vanuit onze verbindende rol
naar de zorgketen en de veiligheidsregio. Deze rol is voortgezet in de RVE Coronabestrijding.
Samen met zorgpartners hebben wij ons op noodscenario’s voorbereid, zoals overbelaste
ziekenhuizen en tekort aan bedden.
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Wij hebben in de verschillende crisisteams van de veiligheidsregio continuïteit van de
zorgketen gemonitord en samen er alles aangedaan om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo
hebben wij bijgedragen aan noodverordeningen en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Wij
hebben ook geadviseerd over noodscenario’s en ingezet op maatschappelijke thema's zoals opvang
van kwetsbaren (waaronder daklozen, asielzoekers en arbeidsmigranten).

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
In het definitieve evaluatierapport Wvr van 4 december 2020 constateert de evaluatiecommissie dat
de Wvr niet duidelijk is over de taken voor de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing. Door
overlap van taken tussen veiligheidsregio, GGD, ROAZ en het overleg niet-acute zorg staat de
meerwaarde van 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.
De DPG’en georganiseerd in GGD GHOR Nederland zijn kritisch over de uitkomsten van het rapport
voor wat betreft het onderdeel geneeskundige hulpverlening.
Het kabinet wil de evaluatie van de pandemie door de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten.
Deze evaluatie zal een scherper beeld geven van het functioneren van crisisbeheersing in de zorg
waaronder de rol van GHOR. Het kabinet onthoudt zich op dit moment van een standpunt.

2.5

Wat wij nieuw hebben opgepakt

Doel

Introductie netcentrisch werken
in het acute zorgnetwerk met
gebruik van LCMS geneeskundig
(gz).

Uitgevoerd pilot in netcentrisch
samenwerken.
Verkennende fase afgerond
gebruik LCMS gz door
huisartsenposten en RAV/MKA.
Organisaties met LCMS gzervaring ingezet voor de
introductie in zorgnetwerk met
netcentrisch werken.

Realisatie
t.o.v.
planning

Resultaten

•

+

Ervaringen opgedaan door COVID-19
crisis.
• Netwerk opgebouwd in acute zorg en
GHOR Haaglanden.
• IFV heeft LCMS-gz software voor coronainzet beschikbaar gesteld.
Pilot met focus op corona crisis informatie.

-

Niet uitgevoerd.

+

Uitgevoerd.

+
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2.6

Wat wij hebben verbeterd

Doel

Samen met veiligheidspartners:
visie opgesteld voor bevorderen
zelfredzaamheid van burgers.

Realisatie
t.o.v.
planning
+/-

Inventarisatie van organisaties
met gegevens verminderd
zelfredzame burgers.
Positie GHOR binnen de
veranderende omgevingen en
netwerken (o.a. ROAZ) opnieuw
geduid.
Risico’s en thema’s in het
regionaal risicoprofiel nader
gespecifieerd voor zorgnetwerk.

-

Parate crisisorganisatie GHOR

+

2.7

-

-

Resultaten

•

Samenwerking opgezet binnen
veiligheidsregio.
• Bijgedragen aan ontwikkelen visie en
aanpak bevorderen van zelf- en
samenredzaamheid van burgers, bedrijven
en instellingen.
• Niet volgens planning uitgevoerd.
• Aangesloten op het IFV-landelijke netwerk
zelfredzaamheid.
Inzet COVID-19 laat overlap zien tussen rol
GGD, ROAZ, veiligheidsregio en GHOR.
Noodzaak tot heldere positionering en
benoemen meerwaarde.
• Beperkte uitvoering.
• Met zorgpartners noodscenario’s voorbereid,
w.o. overbelaste ziekenhuizen en
beddentekort.
Wisselende samenstelling crisisorganisatie
GHOR bij COVID-19 inzet en continuïteit in
kennis verbeterd door werken in tandemorganisatie.

Wat wij hebben gedaan

Doel

Bestuurlijke rapportage 20182019 vastgesteld over voorbereid
zijn zorgketen op hun taken in
geneeskundige hulpverlening.
Blijvende waardering als
adviseur met een overall blik en
verbinder tussen zorg, veiligheid
en openbaar bestuur.
Netwerkmanagement in
zorgnetwerk.

Realisatie
t.o.v.
planning
+

Resultaten

Later dan gepland door COVID-19 crisis.

-

•
•

+

•
•

Onderzoek niet uitgevoerd.
Feedback partners positief over onze
bijdrage. Feedback ook: onduidelijke positie
t.o.v. GGD, ROAZ en veiligheidsregio.
Nieuwe relaties en intensieve contacten door
COVID-19.
E-learning GHOR ontwikkeld voor
zorgnetwerk om verwachtingen te managen
over onze mogelijkheden.
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Doel

Kennisbijeenkomsten met
zorgnetwerk georganiseerd.
Communicatiemiddelen ingezet.

Realisatie
t.o.v.
planning
+
+

Crisisplannen van zorgpartners
sluiten aan op de operationele
voorbereidingen van VRHM (v.v.)
Adviezen evenementenveiligheid
verstrekt.

+

Bijgedragen aan integrale
advisering ruimtelijke planning

-

Nooddistributie Jodiumprofilaxe
georganiseerd.

+

Bijgedragen aan VRHMevaluaties.
Uitvoering jaarplan 2020
Opleiden Trainen Oefenen
(OTO).

+

Monitoring crisisfunctionarissen
GHOR.
Beschikbaarheid crisisorganisatie
GHOR
GHOR-inzetten geanalyseerd en
lessen geborgd.
Externe audit uitgevoerd.
Bedrijfscontinuïteit gehandhaafd.

2.8

+

+/-

+
+

+
+

Resultaten

Andere uitvoering dan gepland. Door COVID-19
zijn contacten geïntensiveerd.
Nieuwsberichten en coronaspecial voor
zorgnetwerk met ROAZ en GHOR Haaglanden
over inzet COVID-19.
Regionaal crisisplan deel 2 Geneeskundige zorg
sluit aan op crisisplannen zorgpartners.
•
•

Gewijzigde advisering door COVID-19.
Voldaan aan alle operationele prestatie
afspraken m.b.t evenementen advisering.
• VRHM-planning beperkt uitgevoerd.
• Bijgedragen en afgestemd met zorgnetwerk
m.n. waterveiligheid, energietransitie en
klimaatadaptie.
• VRHM-projectorganisatie gestart met GHOR
als projectleider.
• Besluit voor opslag decentrale noodvoorraad
in de regio.
• Opslag van 1ste levering.
Volgens afspraken uitgevoerd.
•

Jaarplan 2020 OTO GHOR is afgestemd op
het VRHM-plan.
• Beperkt uitgevoerd en deels in een andere
dan geplande opzet.
• Vakbekwaamheid op peil door inzet COVID19.
Jaargesprekken ACGZ uitgevoerd; overige
jaargesprekken uitgesteld.
Werving, selectie en opleiding van 3
crisisfunctionarissen
• Volgens planning uitgevoerd.
• Tussenevaluatie eerste golf corona
uitgevoerd en lessen geborgd.
Positieve waardering auditor.
Actieve monitoring.

Bedrijfsvoering GHOR

Realisatie van de jaardoelen GHOR is beïnvloed door inzet van het GHOR-team voor de COVID-19
crisis, het nog niet invullen van een vacature door de reorganisatie bij RDOG Hollands Midden en
langdurend ziekteverzuim bij het GHOR-team. In 2020 is externe ondersteuning ingehuurd en deze
wordt in 2021 voortgezet. Vanaf maart 2020 is ingezet om van vanuit huis te kunnen werken door het
GHOR-team en wel op een verantwoorde, plezierige en veilige manier.
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Op 21 december 2020 heeft de tweede opvolgingsaudit voor ISO op afstand uitgevoerd. Conclusie:
GHOR is ook tijdens de COVID-19 crisis een essentiële schakel tussen veiligheidsregio, zorgwerkveld
en openbaar bestuur om de keten aan één te sluiten. Uit de opvolgingsaudit kwamen als sterke
punten naar voren: onder bijzondere omstandigheden heeft GHOR haar dienstverlening continue
goed aangepast, zich gepositioneerd in de keten en heeft oog voor nazorg van medewerkers. Het
GHOR-team heeft er voor gekozen COVID-19 te prioriteren en heeft daarvoor een goede
taakverdeling gemaakt. Het GHOR-team is sterk en professioneel ingericht. Dit uit zich dan ook in
veerkracht en flexibiliteit van de medewerkers.
Vanaf 1 juni 2019 werkt het GHOR-team als een zelf organiserend team met een strategisch adviseur
die de DPG adviseert op strategisch niveau en zorgt voor terugkoppeling naar het GHOR-team. Door
de reorganisatie binnen RDOG Hollands Midden vanaf 1 januari 2021 is het GHOR-team
ondergebracht bij de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Gezondheidsbescherming, Toezicht &
GHOR met duaal management. DPG en strategisch adviseur blijven inhoudelijk het aanspreekpunt
voor de veiligheidsregio. Vanaf 1 januari 2021 start een RVE-manager met aandachtsgebied GHOR in
combinatie met een gewijzigde opzet van de zelforganisatie.

2.9

Kengetallen

Kengetallen 2020-2019

31-12-’20

31-12-‘19

Kantoor personeel in fte

11

12

Kantoor personeel in aantal personen

13

13

Aantal crisisfuncties GHOR

6

8

Aantal crisisfunctionarissen GHOR

30

30

5

5

Adviezen vergunningverlening risicovolle evenementen
(B+ en C)

18

52

Adviezen vergunningverlening reguliere evenementen
(A en B-)

102

244

8

n.v.t.

Aantal piketvoertuigen

Adviezen Tijdelijke wet maatregelen
Op tijd versterkte adviezen evenementenveiligheid

➢

95%

>95%

Kennisbijeenkomsten partners

0

1

Aantal door GHOR aangeboden trainingen en oefeningen

74

119

Inzetten door crisisfunctionarissen GHOR

159

157

6

12

>95%

>95%

2

3

GRIP-inzetten door crisisfunctionarissen GHOR
Tijdige opkomst gealarmeerde crisisfunctionarissen GHOR
Aantal door GHOR geëvalueerde inzetten
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2.10

Financieel

Hieronder is het financieel overzicht opgenomen van baten en lasten 2020 voor het programma
GHOR, onderverdeeld naar economische categorieën (volgens Besluit Begroting Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), zonder overhead).

Toelichting
Het gerealiseerde resultaat is €128.000 positief. Dit is €28.000 hoger dan de raming in de 2e berap.
Een verschil in de salariskosten is ontstaan door de uitbetaling van bonussen van medewerkers.
Als gevolg van minder dan verwachte kosten voor inzetten door de Officieren van Dienst
Geneeskundig (OvDG’en) van RAV is aan GHOR lagere kosten hiervoor doorbelast en verantwoordt
onder de post tijdelijk personeel. Als gevolg van het voortduren van de COVID-19 hebben de
activiteiten voor opleiden trainen oefenen beperkt en deels in een andere dan geplande opzet
uitgevoerd. De minderkosten worden verrekend met de Coronadeclaratie aan het Rijk, zodat hiervoor
geen voordeel voor GHOR optreedt in het resultaat.
De kapitaallasten komen hoger €14.000 uit dan geraamd door inhaalafschrijvingen als gevolg van
vervanging van telefoons. Tevens is hardware aangeschaft waar geen rekening mee was gehouden in
de begroting.
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De organisatiekosten komen €93.000 lager uit als gevolg van uitstel van de introductie netcentrisch
samenwerken voor de vernieuwing van de informatiedeling tussen het zorgnetwerk en de
crisisorganisatie van de veiligheidsregio.
Daarnaast is de inzet voor opleiden trainen oefenen van de crisisfunctionarissen GHOR door de
tweede golf van de COVID-19 crisis lager dan eerder nog was geraamd. Bij het opstellen van de 2e
berap was nog onzeker of door COVID-19 deze activiteiten doorgang zouden vinden.
Baten en lasten per taakveld
In de volgende tabel zijn baten en lasten per taakveld opgenomen.
(€ 1.000)

Baten

Lasten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Verschil

0.7

Algemene en overige uitkeringen

2.097

0

2.097

2.097

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-122

1.421

-1.543

-1.589

46

1.975

1.421

554

508

46

Mutatie reserves

28

0

28

-70

98

Programma GHOR

28

0

28

-70

98

Ondersteuning organisatie (overhead)

1

455

-454

-438

-16

Programma GHOR incl. Overhead

2.004

1.876

128

0

128

Subtotaal voor mutatie reserves

0.10

0.4

Baten en lasten na verdeling van overhead over taakvelden
De toerekening van de overhead vindt plaats aan taakveld 1.1 Crisisbeheersing. Het saldo bij het
taakveld 0.7 Algemene en overige uitkeringen is de BPI/BPK.
In het volgend overzicht staan de saldi per taakveld na verdeling van de overhead.
(€ 1.000)

Baten

Lasten

0.7

Algemene en overige uitkeringen

2.097

1.1

Crisisbeheersing en brandweer
Subtotaal voor mutatie reserves

0.10 Mutatie reserves
0.4

Ondersteuning organisatie (overhead)
Programma GHOR incl. Overhead

Realisatie Begroting

Verschil

2020

2020

0

2.097

2.097

0

-121

1.876

-1.997

-2.027

30

1.976

1.876

100

70

30

28

0

28

-70

98

0

0

0

0

0

2.004

1.876

128

0

128
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De bijdrage Rijk is als gevolg van de minderkosten van uitvoering activiteiten als een negatieve bate
van €135.000 verantwoordt. Hiervoor is gekozen omdat alle meerkosten, gemiste baten en
minderkosten worden gesaldeerd en als declaratie ingediend bij het Rijk.
Algemene reserve
In de door het bestuur vastgestelde risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR zijn
beleidsuitgangspunten voor de algemene reserve vastgelegd. De algemene reserve van het
programma GHOR bedraagt op 31 december 2020 €94.000. Dit bedrag is tevens het afgesproken
niveau voor het programma GHOR conform het besluit van het algemeen bestuur van 16 april 2020.
Bestemmingsreserve
Het algemeen bestuur VRHM heeft op 18 april 2019 bij vaststelling van de jaarstukken 2018
programma GHOR besloten de bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG’en te handhaven voor
de beleidsperiode 2019-2023. In 2020 zijn drie nieuwe crisisfunctionarissen GHOR geworven en
opgeleid. De initiële kosten van €28.000 zijn onttrokken uit deze bestemmingsreserve.
De bestemmingsreserve bedraagt op 31 december 2020 €101.000.
Te bestemmen resultaat
Het te bestemmen resultaat is €128.000.
Resultaatbestemming programma GHOR
De bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG’en heeft een voldoende saldo voor de financiering
van kosten van nieuwe crisisfunctionarissen GHOR in de periode 2020-2023, mede door
kostenverlaging van in te kopen opleidingen.
Het totaal te bestemmen resultaat bedraagt €128.000. Het algemeen bestuur RDOG kan besluiten om
dit bedrag te restitueren, maar het bestuur zal worden voorgesteld om het resultaat van €128.000 toe
te voegen aan de algemene reserve RDOG Hollands Midden. Deze toevoeging is de bijdrage vanuit
het programma GHOR aan het programma RDOG2024, dat voor een deel ook ten goede komt aan
het programma GHOR. Het programma RDOG2024 is erop gericht om van RDOG Hollands Midden
een wendbare, moderne en klantgerichte bestendige organisatie te maken. Gemeenten gaan dit
merken doordat raden en colleges meer grip krijgen op de koers van RDOG Hollands Midden.
Inwoners gaan dit merken door merkbaar betere, modernere, dienstverlening.
De bijdrage van het programma GHOR aan de reserves van RDOG Hollands Midden verlaagt de
claim op gemeenten voor het programma RDOG2024 van RDOG Hollands Midden.
Hieronder staat het verloop van de reserves GHOR.
x €1.000
Algemene reserve programma

31-12-2020

Bestemming

01-01-2021

94

0

94

101

0

101

Onverdeeld resultaat

-128

-128

0

Totaal reserves

195

0

195

GHOR
Bestemmingsreserve Instroom
nieuwe OvDG’en
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2.11

Weerstandsvermogen en risico’s

Conform het BBV wordt het weerstandsvermogen en risicobeheersing van het programma GHOR in
de jaarstukken geactualiseerd.
In de programmabegroting 2020 is aangekondigd de risicoanalyse 2018-2019 van het programma
GHOR in 2019 te actualiseren voor de planperiode 2020-2023. Dat is gebeurd met de binnen RDOG
Hollands Midden gangbare werkwijze. Deze periode is dan gelijk aan de geactualiseerde nota
reserves VRHM. Deze risicoanalyse met voorstel om de algemene reserve GHOR van €94.000 voor
de periode 2020-2023 te handhaven is in het algemeen bestuur van 16 april 2020 vastgesteld.
In de risicoanalyse 2020-2023 is als één van de belangrijke financiële risico’s voor het programma
GHOR opgenomen een langdurend incident of crisis en/of gelijktijdige incidenten. Deze leggen een
zware druk op de GHOR-crisisorganisatie, die met uitzondering van OvDG’en en operationeel
directeuren publieke gezondheid (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 GHORnetwerk. Externe inhuur ter ondersteuning van het programma GHOR leidt dan tot niet begrote kosten
in de begroting.
Onderstand is het weerstandsvermogen van het programma GHOR aangegeven.
.
Weerstandscapaciteit
(x €1000) op 01-01

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve

94

94

94

94

Onvoorzien

19

19

19

19

Totaal

113

113

113

113
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3.

Deelprogramma Infectieziektebestrijding

3.1

Opdracht

Infectieziektebestrijding (IZB) is een wettelijke taak van het college van B&W, die wordt uitgevoerd
door de GGD. Deze taak is opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het bestuur van de
veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van
infectieziekten uit groep A, evenals op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus,
waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de
veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een infectieziekte uitbraak uit groep A of een
directe dreiging daarvan (Wpg artikel 6 lid 4).

3.2

Beleid en ambities

Als gevolg van de wettelijk taak van het bestuur van de veiligheidsregio wordt in deze context met IZB
bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigersen technische hygiënezorg.
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begroting 2020 van het
deelprogramma IZB. Het deelprogramma IZB heeft de volgende ambities:
• Blijven voldoen aan de landelijke normen (VISI-2- norm) voor een kwalitatief verantwoorde
uitvoering van IZB. VISI-2 staat voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In samenwerking
tussen VNG, VWS, RIVM en GGD GHOR Nederland is deze norm afgesproken waaraan de
formatie van artsen, verpleegkundigen en administratieve ondersteuning in een regio moet
voldoen om de taken van de infectieziekte bestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te
voeren.
• Sterke samenwerking in het regionale netwerk met ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars,
vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR en wijkteams.
• Inzet aan het voorkómen van infectieziekten en een goede hygiëne.
• Intensieve samenwerking met academische werkplaatsen en het RIVM.

3.3

Ontwikkelingen

Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. De infectieziektebestrijding is in de afgelopen jaren
veranderd: de complexiteit is toegenomen en vaker wordt een beroep gedaan op de GGD’en. Het
aantal ouderen neemt toe, waardoor het aantal personen vatbaar voor infectieziekten ook toeneemt.
De toename van de wereldbevolking en van het reisgedrag, en klimaatveranderingen zorgen voor een
grotere en snellere verspreiding van infectieziekten, getuige de huidige pandemie.
COVID-19
In 2020 is duidelijk geworden dat een wereldwijde nieuwe (A-)ziekte is ontstaan, Sars-COVID-19,
kortweg corona. Het ziet er naar uit dat we jarenlang te maken hebben met dit virus, die onze zorg,
burgers en economie zwaar belast. Om de taak van infectieziekten bestrijding goed op te kunnen
pakken is conform het GGD-crisisplan vanaf maart 2020 de crisisorganisatie opgeschaald. Op de
DPG is als portefeuillehouder Infectieziekten bij GGD GHOR Nederland beroep gedaan in landelijke
beleidsvorming. In de loop van 2020 blijken de corona-taken zeer groot. Besloten is de
crisisorganisatie van GGD Hollands Midden in de zomer 2020 tot een eigenstandige tijdelijke
organisatie-eenheid te vormen. In deze RVE Coronabestrijding zijn vier productgroepen
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ondergebracht: Testen, Bron- en Contactonderzoek (BCO), Vaccineren en Sociaal maatschappelijke
impact. GGD probeert zo de ziekte te begrijpen en bestrijden.
Aanvankelijk zijn de Corona-taken met eigen medewerkers uitgevoerd, die door de eerste lockdown
de eigen werkzaamheden niet of beperkt hebben uitgevoerd. Vanaf 1 juni toen iedere inwoner van
Nederland zich kon laten testen zijn extra medewerkers aangenomen voor het callcenter, het testen
en het bron- en contactonderzoek dat volgde op positief geteste personen. De tweede golf kwam
aanmerkelijk sneller dan verwacht. Eind 2020 zijn zo'n 400 meest tijdelijke krachten ingezet om dit
werk uit te voeren. In de gehele periode is het daardoor gelukt om de gestelde doelen rondom testen
en traceren te realiseren. Ook al heeft COVID-19 in onze regio hard toegeslagen, met een piek van
ca. 3.500 testen per dag en ca. 18% positieve testresultaten net voor de kerst. Door extra
medewerkers aan te nemen, konden de reguliere taken voor een groot deel doorgang vinden.

3.4

Resultaten

De landelijke maatregelen gericht op het inperken van het coronavirus hebben ook een groot effect
gehad op het voorkomen van verspreiding van andere infectieziekten. Bij bijna alle meldingsplichtige
ziekten is een daling te zien ten opzichte van 2019. In totaal betrof het 188 meldingen in 2020
tegenover 436 in 2019. GGD heeft daarnaast 77 meldingen ontvangen van instellingen in het kader
van artikel 26 van de WPG, een afname van 50% t.o.v. 2019.
Doel

Voldaan aan landelijke norm voor
kwalitatief verantwoorde IZB.
Samenwerking in regionaal
zorgnetwerk
Inzet voorkómen infectieziekten
en goede hygiëne
Samenwerking met academische
werkplaatsen en RIVM.

Realisatie
t.o.v.
planning
+/-

+
+
-

Resultaten

•
•

Instroom van twee basisartsen.
Schaarse capaciteit in Nederland van
opgeleide artsen.
Door COVID-19 crisis is samenwerking versterkt
met aantal organisaties.
Activiteiten uitgevoerd, mede aandacht hiervoor
door COVID-19.
Niet uitgevoerd.

COVID-19
1. In eerste instantie zijn alleen risicogroepen getest op corona door een tekort aan aantal testen. Wij
hebben de testcapaciteit voortdurend uitgebreid. Vanaf 1 juni 2020 is het mogelijk voor iedere burger
om zich te laten testen met klachten.
2. Het infectieziekteteam is in korte tijd gegroeid van 18 naar ruim 160 medewerkers.
3. De RVE Coronabestrijding bestond eind 2020 uit ca. 400 (parttime) medewerkers. Verwacht wordt
dat wij in begin 2021 verdubbelen naar ca. 800 medewerkers dankzij het vaccineren.
4. De winterproof testlocatie op de Plesmanlaan in Leiden is uitgebreid naar een XL testlocatie: 12
testlanen plus een laan voor minder-valide mensen, wat een dagelijkse capaciteit betekent van 2500
tests per dag. Daarmee is de teststraat in Leiden op dat moment de grootste testlocatie van
Nederland.
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5. Het bron- en contactonderzoek (BCO) is vanaf de Parmentierweg in Leiden uitgevoerd en
coördinatie en uitvoering ligt lange tijd bij de GGD zelf. Na de zomer komt steeds meer landelijke
bijstand voor BCO.
6. De inzet van extern personeel is uitgebreid. De coronaorganisatie, waaronder het callcenter samen
met het BCO-team en de corona- en infectieziekte-artsen zijn verhuisd naar een etage bij Zilveren
Kruis Achmea met ruim 70 werkplekken met overlegruimte.
7. Sinds 1 juni 2020: 250 000 testen uitgevoerd; ruim 300 000 inwoners in één van de overige GGD
teststraten in het land getest.
8. De gemiddelde tijd voor het maken van een afspraak in 2020 was 23,5 uur; de gemiddelde tijd voor
het bekend worden van de uitslag was 21,5 uur.
9. Het gemiddeld aantal positief geteste inwoners was 280 per 100.000 inwoners. Ruim 44.000
inwoners zijn sinds 1 juni 2020 besmet geraakt. Hier zitten ook inwoners bij uit verpleeghuizen en
personen die elders getest zijn, bijvoorbeeld met een sneltest.
10. Van 868 inwoners is bekend dat zij vanaf 1 juni 2020 in het ziekenhuis zijn opgenomen in verband
met corona; 486 inwoners is bekend dat zij aan corona zijn overleden.
11. Vanaf week 12 tot eind 2020 heeft het GGD-callcenter bijna 57.000 vragen beantwoord.

3.5

Financieel

Het deelprogramma IZB is naast voorbereiding en bestrijding van A-ziekten belast met (wettelijke)
taken voor de infectieziektebestrijding uit de Wet publieke gezondheid. Het deelprogramma is
onderdeel van het programma GGD Hollands Midden.
De beleidsbegroting en financiële begroting van het programma GGD Hollands Midden zijn, naast die
van het programma GHOR en programma RAV Hollands Midden, onderdeel van de begroting RDOG
Hollands Midden.
Binnen het programma GGD wordt in de financiële begroting rekening gehouden met de eisen uit het
wijzigingsbesluit BBV. Toerekening van overhead, ook aan het deelprogramma IZB, vindt plaats
binnen het programma GGD Hollands Midden. De taken uitgevoerd in het deelprogramma IZB
behoren tot het taakveld 7.1 Volksgezondheid.
Financiële verantwoording van het deelprogramma IZB vindt plaats in de jaarstukken 2020 RDOG
Hollands Midden.
COVID-19
De werkzaamheden voor corona bestrijding zijn volledig bekostigd door het ministerie van VWS.

3.6

Aandachtspunten en risico’s

Het landelijk tekort aan opgeleide en beschikbare infectieziekte artsen en verpleegkundigen is een
kritische situatie die nauwlettend wordt gevolgd.
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12.

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (2016) regelen dat het bestuur
RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van
het programma GHOR en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB).
De begroting programma 2022 GHOR is onderdeel van de programmabegroting 2022 VRHM. Het
deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden.
Het Algemeen Bestuur VRHM stemt in met de ontwerpbegroting 2022 deelprogramma IZB en deze te
voorzien van een positief advies ter finale vaststelling aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2022
deelprogramma IZB

Opgesteld door:

M. Roosjen
Strategisch adviseur
GHOR

Afgestemd met:

N. Wille RVE manager
RDOG Hollands Midden
E. Valk controller
RDOG Hollands Midden
22 april 2021

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

12.

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Besluitvormend

Datum:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerpbegroting 2022 voor het deelprogramma IZB vast te stellen en deze te voorzien van
een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
4.1 Eisen vanuit de wet- en regelgeving
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W. Deze taak wordt uitgevoerd
door de GGD. Aan deze taak zijn in de Wet publieke gezondheid (Wpg) 41 artikelen gewijd. Het
bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie
van infectieziekten behorende tot groep A, evenals op de bestrijding van een nieuw subtype humaan
influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De

voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een infectieziekte uitbraak
behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan (Wpg artikel 6 lid 4).
4.2 Ontwikkelingen
Infectieziekten zijn altijd in ontwikkeling. De infectieziektebestrijding is in de afgelopen jaren
veranderd: de complexiteit is toegenomen en vaker wordt een beroep gedaan op de GGD’en. Het
aantal ouderen neemt toe, waardoor het aantal personen vatbaar voor infectieziekten ook toeneemt.
De toename van de wereldbevolking en van het reisgedrag
en klimaatveranderingen zorgen voor een grotere en snellere verspreiding van infectieziekten,
getuige de huidige pandemie.
4.3 Beleid en speerpunten
Als gevolg van de wettelijk taak van het bestuur van de veiligheidsregio wordt in deze context met IZB
bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigersen technische hygiënezorg.
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begroting 2020 van het
deelprogramma IZB.
Ambitie voor de komende periode voor het deelprogramma IZB is het blijven voldoen aan de
landelijke normen (VISI-2 norm) voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering van IZB. VISI-2 staat
voor Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In samenwerking tussen VNG, VWS, RIVM en GGD
GHOR Nederland is deze norm afgesproken waaraan de formatie van artsen, verpleegkundigen en
administratieve ondersteuning in een regio moet voldoen om de taken van de infectieziekte
bestrijding op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren. Het deelprogramma IZB wil een sterke
samenwerking in het regionale netwerk met ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars,
vrijwilligersorganisaties, verpleeghuizen, thuiszorg, mantelzorgers, GHOR en wijkteams. IZB is
gericht op het voorkómen van infectieziekten en een goede hygiëne. IZB streeft naar een intensieve
samenwerking met academische werkplaatsen en het RIVM.
De verwachting is dat corona weer een ‘gewoon’ onderdeel zal zijn van AIB werkzaamheden.
De werkzaamheden het testen en vaccineren blijft mogelijk een grote klus op langere termijn.
Tenslotte zijn uit de corona pandemie belangrijke lessen geleerd voor de toekomt en wordt bij GGD
GHOR Nederland gewerkt aan een projectplan om de infectieziektebestrijding bij de GGD’en te
versterken.
4.4 Post corona: versterken deelprogramma IZB
Naar aanleiding van de corona pandemie wordt een landelijk project opgestart door GGD GHOR
Nederland dat tot doel heeft:
- het ontwerpen van nieuwe veldnormen/landelijke standaard op basis van de ervaringen met
corona;
- het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen voor artsen;
- het vergroten van de instroom in de opleiding infectieziektebestrijding van artsen,
verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie;
- het creëren van meer stageplaatsen bij GGD’en;
- het vergroten van het aantal opleiders in de infectieziektebestrijding;
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het in dienst nemen, door afzonderlijke GGD’en, van artsen die nu in een bijdrage leveren aan
‘corona (‘binden en boeien’);
het creëren van een vereveningsfonds van alle GGD’en, zodat zij collectief bijdragen aan het
opleiden van artsen (dit fonds zou zich ook moeten uitstrekken over de medische milieukunde en
de tuberculosebestrijding);
een structurele toevoeging aan het gemeentefonds voor het versterken van de
infectieziektebestrijding.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het deelprogramma IZB is onderdeel
van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt
dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
5.2 Beleidskader
Beleidsuitgangspunten zijn missie en visie RDOG Hollands Midden en begroting 2021 van het
deelprogramma IZB.
5.3 Financieel kader
Voor de ontwerpbegroting 2022 voor het deelprogramma IZB is de indexeringsmethodiek gebruikt
zoals opgenomen in de begrotingsuitgangspunten 2022 RDOG Hollands Midden, zijnde de
methodiek van de werkgroep financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen.
De gemeentebijdrage 2022 voor het deelprogramma IZB, onderdeel van de begroting RDOG
Hollands Midden, stijgt met 1,34% ten opzichte van 2021.
Het uitgangspunt is dat afbouw van de corona activiteiten plaats vindt tot eind 2021, en geen
activiteiten meer plaats gaan vinden in 2022. Er zijn geen kosten opgenomen voor corona activiteiten.
Wel is er een reserve opgenomen voor eventuele frictiekosten. Blijkt in de toekomst toch extra kosten
te ontstaan naar aanleiding van post corona ontwikkelingen dan komt er een voorstel voor een
begrotingswijziging.

6. Consequenties
6.1 Financiële begroting
De gemeentebijdrage 2022 voor het deelprogramma IZB stijgt met 1,34% ten opzichte van 2021.
6.2 Overige
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Een risico is de krapte op de arbeidsmarkt voor gespecialiseerde professionals.
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8. Implementatie en communicatie
Na een positief advies van het dagelijks bestuur VRHM vindt finale vaststelling van de
ontwerpbegroting 2022 deelprogramma IZB plaats in het dagelijks bestuur RDOG Hollands Midden
op 7 april 2021, waarna de ontwerpbegroting 2022 deelprogramma IZB als onderdeel van de
ontwerpbegroting 2022 RDOG Hollands Midden aan de gemeenteraden voor hun zienswijzen wordt
aangeboden.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen Bestuur

25 juni 2020

Algemeen Bestuur

Bestuurlijke afspraken over de relatie tussen het bestuur
VRHM en bestuur RDOG Hollands Midden
Ontwerpbegroting 2021 deelprogramma IZB

18 februari 2021

Algemeen Bestuur

Begrotingsuitgangspunten 2022 deelprogramma IZB

25 maart 2021

Dagelijks Bestuur

Ontwerpbegroting 2022 deelprogramma IZB
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GMK Den Haag

Meldkamerbeeld Okt 2020 - Feb 2021

Inleiding
Het Meldkamerbeeld is bestemd voor de Bestuurlijke Stuurgroep van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Den Haag (hierna aangeduid als GMK Den Haag). Twee keer per jaar wordt in
opdracht van de Ambtelijke Stuurgroep een informerend beeld geschetst met de belangrijkste
gebeurtenissen en ontwikkelingen op het gebied van de meldkamerfuncties en de
multidisciplinaire samenwerking in de meldkamer. Daarbij wordt een vaste ‘kapstok’
gehanteerd.

Inhoudsopgave
▪
▪
▪

Continuïteit Meldkamer
Landelijke Meldkamer Samenwerking
Operationeel Nieuws

Continuïteit Meldkamer
De wereldwijde gezondheidscrisis heeft in het meldkamerdomein het onderwerp continuïteit
hoog op de agenda gezet. In afstemming met de LMS werken de meldkamers aan (de
verbetering van) hun continuïteitsplannen op meldkamerniveau; doen aan visitatie
meldkamers/collegiale toetsing en beoefenen uitwijk en fallbackprocedures op de meldkamer.
Daarnaast werkt de LMS aan een continuïteitsmonitor.

Continuiteitsplan
Het continuïteitsplan is niet alleen bedoeld voor uitval van personeel tijdens een pandemie,
maar ook bij uitval van een of meerdere meldkamers in het geval van een grote technische
verstoring. Voor de GMK Den Haag zijn de continuïteitsplannen van de deelnemende
disciplines gebundeld en met een technische uitwijkprocedure aangevuld. Deze bundeling is
ter collegiale toetsing aangeboden en goedgekeurd. Het blijft overigens een continue proces
om het plan up-to-date te houden.

Collegiale Toetsing
Een collegiale toetsing is uitgevoerd door Meldkamer Utrecht en het verslag is besproken in
het MMO. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De conclusie is dat de meldkamer
voldoende is voorbereid op eventualiteiten.

Uitwijk en Fallback
Meldkamers Den Haag en Rotterdam zijn elkaars uitwijk locatie. In de afgelopen periode
heeft meldkamer Rotterdam deels gebruik gemaakt van de uitwijk in Den Haag, vanwege een
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GMS en telefonie storing. De uitgifte heeft wel op de meldkamer in Rotterdam kunnen
plaatsvinden. Den Haag heeft geen uitwijk gehad naar Rotterdam. Na het opheffen van de
maatregelen wordt weer een uitwijkoefening gepland.

Landelijke Meldkamer Samenwerking
Sinds 1 januari 2020 is de Landelijke meldkamer Samenwerking (hierna aangeduid als LMS)
verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet. Buiten de
scope van het beheer vallen: operationele leiding en operationele processen van de
meldkamerfuncties, meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator.
Een aantal van deze onderwerpen komt verderop in deze nieuwsbrief aan de beurt.

Landelijke Standaarden
Dynamisch routeren
De 1-1-2 meldkamer in Driebergen is vorig jaar gestart met dynamisch routeren. Dynamisch
routeren houdt in dat meldingen die bij grote drukte niet tijdig kunnen worden aangenomen op
de regionale meldkamers door Driebergen worden gerouteerd naar een andere meldkamer,
waar de wachttijden lager zijn. Uitgifte blijft een taak van de meldkamer van het betreffende
verzorgingsgebied. De ervaring met dynamisch routeren tijdens de jaarwisseling zijn
voornamelijk positief. De techniek heeft goed gefunctioneerd. Wanneer gerouteerd wordt náár
de GMK Den Haag wordt door Driebergen eerst contact opgenomen, zodat er rekening mee
kan worden gehouden door uitschakelen van de multi-overloop. Wanneer de wachttijden op
de GMK Den Haag (teveel) oplopen, worden spoedmeldingen door Driebergen gerouteerd
naar andere meldkamers. Ook dat gaat in gezamenlijk overleg. Cijfers over dynamisch
routeren tijdens de jaarwisseling zijn op het moment van dit schrijven nog niet beschikbaar.

IV en ICT
Onder het beheer vallen o.a. de IV & ICT infrastructuur, de ICT systemen en alle
gebruikersapplicaties die door de GMK Den Haag werden overgedragen aan de LMS. De
ononderbroken en ongestoorde werking van de IV en ICT en tijdige vernieuwing/vervanging
van systemen is een randvoorwaarde voor de continuïteit en doorontwikkeling van de
meldkamerfuncties en wordt daarom hieronder behandeld.
Verstoringen
In de afgelopen periode zijn er geen grote verstoringen geweest op de GMK Den Haag welke
impact hebben gehad op de hulpverlening. In Q4 van 2020 hebben we een 100% uptime
gerealiseerd. (SLA norm is 99,9%). Het contract met de ICT dienstverlener Ordina is door de
LMS met 1,5 jaar verlengd.
Life Cycle Management
Er heeft een significante uitbreiding plaatsgevonden van de IT omgeving van de GMK Den
Haag zonder noemenswaardig kosten. Dit was mogelijk door het hergebruik van de hardware
uit een andere meldkamer (de betreffende meldkamer is dit jaar aangesloten op de LMS
infrastructuur en hierdoor is de hardware vrij gekomen). Deze uitbreiding zorgt ervoor dat we
zonder verdere kosten weer een aantal jaar vooruit kunnen met de huidige apparatuur en dat
de performance en stabiliteit van de systemen sterk is verbeterd.
In oktober is de afdeling BMKD wederom ISO 9001gecertificeerd.
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Aansluiting meldkamer op IV & ICT Infra LMS
De vier meldkamers die op het rekencentrum van de LMS zijn aangesloten zijn: Alkmaar,
Rotterdam, Bergen op Zoom en Den Bosch. De voorbereidingen voor de aansluiting van de
GMK Den Haag op de IV & ICT Infra van de LMS lopen weliswaar door maar het besluit tot
aansluiting wordt pas genomen nádat de continuiteit van alle meldkamers (waaronder reeds
aangesloten meldkamers) vertrouwenwekkend geborgd is. Naar verwachting vindt aansluiting
plaats in 2022 en komt het onderwerp van de aansluitplanning in 2021 ter besluitvorming op
de agenda van het ASG en BSG. De aansluiting op de LMS infrastructuur heeft een directe
link met de voorgenomen herinrichting/verbouwing van de meldkamer.Zie hieronder.

Huisvesting
Herinrichting/verbouwing Meldkamer Verdiepingen
Naar verwachting zal in 2022 in nauwe samenwerking met de LMS de herinrichting/
verbouwing van de meldkamer verdiepingen op de Yp zijn beslag krijgen. Het aansluiten op
de IV & ICT infra van de LMS vergt een andere meldtafel, waardoor de huidige ruimte niet
meer voldoet en er verbouwd moet worden. Met deze verbouwing en met de aansluiting op
de landelijke omgeving wil de GMK Den Haag ingericht zijn als de meldkamer van de
toekomst. Hiertoe wordt een extern projectleider aangetrokken.
Herinrichting/verbouwing 9e verdieping Yp
In 2021 zal herinrichting/verbouwing van de 9e etage van de Yp zijn beslag krijgen. De
primaire gebruiker van de 9e verdieping is de regionale crisisorganisatie van de VRH (RCCruimten) en het SGBO van de politie. Het RCC van de VRH fungeert straks tevens als
uitwijklocatie voor VRHM. De herinrichting heeft als doel: efficiënter ruimtegebruik, faciliteiten
up-to-date brengen, innovaties doorvoeren en herijken van afspraken m.b.t. beheer &
dubbelgebruik. Het betreft een deelproject, onderdeel van het grotere verbouwingsproject
Meldkamer Verdiepingen (zie hierboven) en wordt uitgevoerd onder regie van de GMK Den
Haag in afstemming met de LMS in de rol van ‘huisbaas’ van de 9e verdieping. De ASG heeft
aangegeven te willen optreden als stuurgroep.

Rampenbestrijding- en crisisbeheersing
Calamiteitencoördinator
In 2020 is een project uitgevoerd om de organisatie van de calamiteitencoördinator (hierna
aangeduid als Caco) kwantitatief en kwalitatief op orde te brengen. De Caco is de
medewerker op de meldkamer die de coördinatie van het primaire proces verzorgt ten tijde
van de opschaling. De Caco start ook de opschaling op de meldkamer en dient derhalve 24/7
aanwezig te zijn op de meldkamer. Deze functie is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s.
Knelpunten bij de GMK Den Haag lagen in de bezetting: het bleek onmogelijk om op alle
delen van het rooster in een goed opgeleide en vrijgestelde Caco te voorzien. Dit was voor de
ASG en hoofd meldkamer aanleiding een project te starten met als doel om zo snel als
mogelijk een zodanig kwantitatief en kwaliteit aanbod van Caco’s te hebben dat 100%
bezetting van het rooster gegarandeerd kan worden. De organisatie van de Caco-bezetting is
daartoe aangepast. Voorheen werd gewerkt met een bestand van 20-30 flexibel in te zetten
medewerkers die de rol van de Caco konden vervullen. Die organisatie was weliswaar
flexibel, maar bleek in de praktijk te vrijblijvend en droeg onvoldoende bij aan het opbouwen
van vakbekwaamheid. De huidige organisatie gaat uit van 4 vaste Caco’s en 10 flexibele
Caco’s, ook wel ‘neventakers’ genoemd. Inmiddels zijn alle Caco’s geworven en aangesteld.
Dit systeem leidt per 1 april (zodra alle Caco’s hun opleiding hebben afgerond) tot een 100%
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bezetting van het rooster. Deze omzetting kan worden uitgevoerd zonder extra kosten voor
de samenwerkende partners in de de GMK. De ASG en het hoofd meldkamer kijken terug op
een geslaagd project en zijn tevreden met het resultaat.

Operationeel Nieuws
COVID-19
2020 was een bijzonder jaar door de uitbraak van COVID-19 virus en ook in 2021 houdt de
pandemie aan. We bevinden ons thans in de tweede (verlengde) lockdown. De anderhalve
meter afstand, het handen wassen, het dragen van mondkapjes buiten de werkplek en het
weren van bezoek op de meldkamer zijn maatregelen die door alle partijen worden nageleefd.
De meldkamer maakt nog steeds gebruik van de thuiswerkplekken om op afstand 112 intake
te kunnen uitvoeren. Aanvullende maatregelen zijn: looproutes en medewerkers met broze
gezondheid werken thuis of op de 9e verdieping. Tot op heden is geen sprake van grote
aantallen besmettingen onder meldkamerpersoneel. De avondklok heeft tot nu toe geen
problemen opgeleverd voor de collega’s op de meldkamer in onregelmatige dienst. De
werkgeversbrieven ‘vitale functie’ zijn uitgegaan. Daarmee is de continuïteit van de
meldkamerfuncties niet in het geding geweest. Uiteraard wordt deze situatie nauwgezet
gemonitord door het management.

GRIP-incidenten
Meldingen waarbij volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure is gewerkt.
Onderstaand overzicht geeft de datum, de GRIP-fase, het soort incident en de plaats van het incident
weer. Systeemtesten zijn hier niet in opgenomen.
Naast de langdurige GRIP 4 wegens COVID-19, in beide veiligheidsregio’s, hebben in de
afgelopen zes maanden de onderstaande GRIP-situaties plaatsgevonden.
Datum
13-10-2020
29-10-2020
14-11-2020
21-11-2020
30-12-2020
31-12-2020

GRIP-fase
1
1
1
1
1
1

Soort incident
Aanvaring
Gaslek
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Gaslek
Explosie (vuurwerkbom)

Plaats
Valkenburg
Den Haag
Noordwijkerhout
Rijswijk
Den Hoorn
Alphen aan den Rijn

Jaarwisseling 2020-2021
Uit onderstaande tabel blijkt dat 2020-2021 weer een drukke jaarwisseling is geweest. Deze
jaarwisseling was bovendien bijzonder vanwege de interne en externe gevolgen van COVID19. Zo moest er voor voldoende werkafstand uitgeweken worden naar de 8e verdieping op de
Yp van de VRH, waar in korte tijd een multi intake werkvloer op anderhalve meter is
neergezet.
Buiten was de jaarwisseling eveneens anders dan voorgaande jaren, met een grote
onvoorspelbaarheid. De incidenten door het vuurwerkverbod, het verbod op evenementen,
vuren en feesten maakte dat in samenwerking met de veiligheidsregio’s op allerlei scenario’s
werd voorbereid. De nacht bleek echter ondanks de vele telefonie, gelukkig nog beheersbaar

Meldkamerbeeld Okt 2020 – Feb 2021

pag. 4

GMK Den Haag
qua grote incidenten. Overdag bleek er echter een heftig incident met exploderend illigaal
vuurwerk in een flat in Alphen wat tot een GRIP situatie heeft geleid.
De multi-overloop is tijdens de jaarwisseling effectief gebleken. Er is in goed overleg met de
medewerkers van Driebergen afgestemd over dynamisch routeren zodra de wachttijden
teveel opliepen. Op het moment van dit schrijven zijn de uitkomsten van de evaluatie van de
jaarwisseling nog niet opgeleverd.

T.o.v. van het jaar ervoor, in het tijdvak van 31 december 19:00 uur tot 1 januari 7:00 uur (12
uur), is sprake van een lichte daling van het aantal spoedmeldingen met 2%. In het tijdsvak
van 31 december 10:00 uur tot 1 januari 10:00 uur (24 uur) is de daling 7,3%.
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Bijlage 1: Cijfermatige weergave
Behorende bij: Bestuurlijke Informatierapportage Q4-2020
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Intake totale telefonie
Toelichting
Het totaal aantal betreft de inkomende telefoonlijnen, ongeacht de prioriteit, weergegeven in een
grafiek per discipline en de gehele GMK. Onder inkomende lijnen wordt verstaan: alle urgente
hulpvragen van burgers en professionele partners (1-1-2, Particuliere alarmcentrales, Rijkswaterstaat,
openbaar vervoerbedrijven, huisartsenposten, etc.), alle backofficelijnen (vanuit de eigen organisaties
of professionele partners buiten de organisaties) en alle zorglijnen.
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AantalCalls
10.000

5.000

0
19.058
18.483
17.028
19.658
17.434
19.889
18.736
20.246
18.507
19.331
18.666
19.834

Feb
18.162
18.025

Jan
18.333
16.664

6.909
5.831
6.224
5.463
5.633
6.524
5.274
5.634
6.207
5.209
5.672
5.164
6.020

5.000

Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2019

2019

8.631

5.728
5.667

0
6.031
4.521

1.000
5.474
4.581

Feb

19.081
16.008

Jan
5.163
6.385

2.000

18.307
18.421

17.347
16.570

3.000
6.535
6.871

4.000

18.206
18.140

AantalCalls

Intake brandweer totaal

10.000
9.000

8.000

7.000

6.000

2020

Intake MKA totaal

25.000

20.000

15.000

Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2020

3

Intake spoedmeldingen telefonie
Toelichting
De aantallen betreffen de inkomende telefoonlijnen die gelabeld zijn als spoedlijnen. Hieronder vallen
alle urgente hulpvragen van burgers en professionele partners (1-1-2, Particuliere alarmcentrales,
Rijkswaterstaat, openbaar vervoerbedrijven, huisartsenposten, etc.), weergegeven in een grafiek voor
de gehele GMK en uitgesplitst per discipline.
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Gemiddelde Opnametijd
Toelichting
De gemiddelde opnametijd is de gemiddelde tijd vanaf het overgaan tot het aannemen van de
spoedlijn, weergegeven in seconden.
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gem opnametijd mka
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Overloop 112-gesprekken naar andere
disciplines
Toelichting
In het verleden kon het voorkomen dat een 112-melder in de wacht kwam, doordat alle lijnen van de
discipline waar de melder naartoe werd doorverbonden, bezet waren. De disciplines in de meldkamer
werken steeds meer samen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat als alle centralisten van een
discipline in gesprek zijn, de melder wordt doorgeleid naar een centralist van een andere discipline. Wij
noemen dit de multi-overloop.
De brandweer heeft het laagste aantal meldingen van de drie disciplines in de meldkamer. Hierdoor
neemt de brandweer een groot deel van de meldingen in de overloop aan. Aan de andere kant zien we
dat bij grote branden of ernstige weersomstandigheden de brandweercentralisten veel steun hebben
van de twee andere disciplines in de meldkamer.
De GMK Den Haag is er trots op dat sinds de inregeling van de multi-overloop het veel minder vaak
voorkomt dat een melder in de wacht komt te staan en ook het aantal onbeantwoorde
telefoonoproepen sterk is gedaald.
In de tabellen staat weergegeven in hoeveel procent van alle inkomende spoedlijnen per kolom er
sprake is geweest van aanname door een andere discipline.
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Aantal incidenten en aantal met inzet
Toelichting
Alle meldingen prioriteit 1 en 2 (politie en brandweer) en A1 en A2 (MKA) die via de telefoniekoppeling
GMS zijn aangemaakt, afgezet tegen de incidenten met dezelfde prioriteit waarbij een eenheid
gekoppeld is geweest.
Het verschil tussen het totaal aantal meldingen en het aantal incidenten waarop inzet is gepleegd is
derhalve het aantal incidenten waarop geen inzet is gepleegd. Inzet plegen staat niet gelijk aan het ook
daadwerkelijk ter plaatse gaan.
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Aantal GRIP-incidenten
Toelichting
Meldingen waarbij volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure is gewerkt.
Onderstaand overzicht geeft de datum, de GRIP-fase, het soort incident en de plaats van het incident
weer.
Datum
01-01-2020
01-01-2020
22-04-2020
25-04-2020
04-05-2020
10-05-2020
11-05-2020
18-05-2020
16-06-2020

GRIP-fase
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27-06-2020
31-07-2020
13-10-2020
29-10-2020
14-11-2020
21-11-2020
30-12-2020
31-12-2020

1
1
1
1
1
1
1
1

Soort incident
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Stankoverlast
Zeer grote brand
Persoon te water
Middelbrand
Brand / Incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen (middel)
Zeer grote brand
Persoon te water
Aanvaring
Gaslek
Zeer grote brand
Zeer grote brand
Gaslek
Explosie (vuurwerkbom)

Plaats
Zoetermeer
Den Haag
Alphen aan den Rijn
Zoetermeer
Honselersdijk
Den Haag
Den Haag
Bodegraven
Nootdorp
Alphen aan den Rijn
Monster
Valkenburg
Den Haag
Noordwijkerhout
Rijswijk
Den Hoorn
Alphen aan den Rijn
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1. Samenvatting voorstel
In de position paper geeft het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een
overkoepelend beeld over de uitdagingen en ervaringen van de regionale crisisorganisaties gericht op
de coronacrisis met daarbij een vooruitblik naar de komende maanden.
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3. Toelichting
Het COT heeft in de afgelopen periode in veertien veiligheidsregio’s een reflectie uitgevoerd op de
regionale crisisorganisaties gericht op de coronacrisis. Het COT heeft de uitkomsten van de
verschillende reflecties (geanonimiseerd) samengebracht in een position paper. De position paper is
een overkoepelend beeld van uitdagingen en ervaringen van de regionale crisisorganisaties.
Daarnaast geeft het COT in de position paper een vooruitblik op de komende maanden en kansen
(ook na afloop van de crisis) die er liggen voor crisisbeheersing.
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Inleiding
De coronacrisis heeft grote impact op de hele samenleving. In het
afgelopen jaar hebben de veiligheidsregio’s een belangrijke rol vervuld in
de beheersing van deze crisis. Wij hebben in deze periode veertien van de
vijfentwintig regio’s mogen ondersteunen bij het (tussentijds) leren van de
crisis en van de wijze waarop er wordt samengewerkt tussen crisispartners.1
Graag delen we in deze beknopte position paper de ervaringen die we
hebben opgedaan en de leerpunten die we in de loop van de tijd hebben
verzameld. Iedere veiligheidsregio kan deze punten benutten als input
voor de eigen reflectie op het afgelopen jaar.
In dit position paper benoemen we de kenmerken van de coronacrisis en
beschrijven we kort de lokale en regionale opgave van de regionale crisisorganisatie daarbij. De kern van deze position paper wordt gevormd door
enkele overkoepelende ervaringen uit de afgelopen periode, inclusief de
aspecten die soepel verliepen of juist lastig bleken. Vervolgens geven we
een beknopte vooruitblik op de komende maanden en we sluiten af met
kansen die er – ook na afloop van de crisis – liggen voor het vakgebied
crisismanagement.

1 In één van de regio’s volgen we het proces vanaf het begin van de crisis. In enkele regio’s hebben we
meerdere keren tussentijds gereflecteerd en in de andere regio’s hebben we nu één keer geëvalueerd.
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Kenmerken van de coronacrisis
Tijdens een grootschalige crisissituatie heeft de regionale crisisorganisatie een
bepaalde opgave en rol. Wat die opgave en rol precies zijn, wordt bepaald door
de kenmerken van de crisis, die in iedere situatie anders zullen zijn.
De coronacrisis kenmerkt(e) zich door:
- het feit dat het ging om een onbekend virus. Het onderzoeken van het virus en
het bestrijden ervan liepen (en lopen soms nog steeds) parallel;
- de veelal landelijke besluiten en aansturing;
- de lange duur;
- de combinatie van crises op diverse terreinen. Er is sprake van een infectieziektecrisis,
zorgcrisis, economische crisis en sociale crisis;
- de grote, brede en maatschappelijke impact. Iedereen wordt in meerdere of
mindere mate geraakt;
- de vorming van nieuwe wijzen van organiseren en landelijk coördineren.
Dit geldt zowel binnen de zorg (bijvoorbeeld rond persoonlijke beschermingsmiddelen en patiëntenspreiding) als bijvoorbeeld voor de warme rol van het 		
Veiligheidsberaad en de vorming van het Landelijk Operationeel Team Corona
(LOT-C).

t

Vorige pagina

De regionale crisisorganisatie en corona
Reflectie op een jaar crisis en leerpunten voor de toekomst

Volgende pagina

u

4 van de 13

De lokale en regionale opgave
van de regionale crisisorganisatie
Anders dan bij rampen en enkele andere crisisvormen, had
de veiligheidsregio bij de coronacrisis geen grote rol in de
hulpverlening. De hulp werd vooral geboden door de zorgsector. De infectieziektebestrijding lag grotendeels bij de
GGD. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio (GHOR) moest, als onderdeel van de veiligheidsregio,
zorgen voor verbinding tussen de zorgsector, de infectieziektebestrijding en de multidisciplinaire crisisbeheersing/ het
algemeen bestuur. Politie en gemeenten hadden een grote
rol bij toezicht en handhaving. En de hulpdiensten moesten
zorgdragen voor de reguliere hulpverlening, eventuele
andere crises en de eigen continuïteit. Besluiten over de
aanpak werden vooral landelijk genomen.
Al die verschillende werelden kwamen samen in de regionale
crisisorganisatie, waarbij de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG) een belangrijke verbindende schakel vormde.
De nadruk lag op afstemming, informatiemanagement en
communicatie. De aansturing van de infectieziektenbestrijding en de zorg waren niet de verantwoordelijkheid van
de regionale crisisorganisatie. In het figuur hiernaast vindt u
een overzicht van de hoofdthema’s en de verantwoordelijken.
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Ervaringen en leerpunten
Er zijn in het afgelopen jaar veel relevante en interessante ervaringen
opgedaan in de regionale crisisbeheersing. Hieronder lichten we enkele van
deze ervaringen toe. Vervolgens geven we een overzicht van de zaken die
goed liepen en lichten we enkele van deze ervaringen toe.
Specifieke uitdagingen
Tijdens de eerste coronagolf waren er grote verschillen tussen de regio’s, niet
alleen door het aantal besmettingen, maar ook door de mate van verspreiding
binnen de regio. Iedere regio had zijn eigen specifieke uitdagingen, die onder
andere samenhingen met de samenstelling van de lokale bevolking. Voorbeelden
hiervan zijn grotere clusters van besmettingen in die eerste golf, de impact op
de acute zorg, oplopende aantallen besmettingen onder arbeidsmigranten en/of
studenten en het aantal demonstraties binnen de regio.
Een atypische crisis met veel eerste keren
De coronacrisis was atypisch voor de regionale crisisorganisatie, door zaken als
de landelijke besluiten, de afstemming tussen alle regio’s en de lange duur van
de crisis. Daar waar normaal gesproken de informatie vanuit het veld bij de crisisorganisatie binnenkomt en van het Regionaal Operationeel Team (ROT) naar het
Regionaal Beleidsteam (RBT) stroomt, kwam er nu veel informatie juist ‘top down’;
van het Rijk via het bestuur. Voor het ROT betekende dit een deels andere
invulling van hun rol. Maar ook breder in de crisisorganisatie en -aanpak waren
er veel ‘eerste keren’ in deze crisis en moest een nieuwe werkwijze worden
gevonden.

t
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Wijze van organiseren
Met het opschalen van de coronacrisis naar de GRIP4-fase is in alle veiligheidsregio’s een vergelijkbare
basisorganisatie gerealiseerd, die bestond uit een RBT en een ROT. Ook werden er veelal teams voor
bevolkingszorg en communicatie ingericht. Door de opgaven waar de veiligheidsregio’s mee te maken
kregen, hebben zij ervaring opgedaan met een aangepaste manier van organiseren. Denk bijvoorbeeld
aan het inrichten van aanvullende deelteams of het wijzigen van teamsamenstellingen. Niet altijd
vastgelegd in een plan of protocol, maar wel passend bij het ‘flexibel opschalen‘ en acteren als
crisisorganisatie in een dergelijke situatie.
Voorbeelden hiervan zijn:
- het werken met een (multi-)scenarioteam;
- het werken met een (multi-)informatie
knooppunt en/of een duidingsteam;
- het werken met een staf/ ondersteuning
van de Operationeel Leider (OL);
- het (op momenten) aansluiten van de
voorzitter van het Regionaal Overleg Acute
Zorg (ROAZ) bij het RBT;
- het benutten van het RBT als een
‘regionale driehoek’ om kaders af te
stemmen en besluiten te nemen vanuit
de bevoegde gezagen. Dit gebeurde
bijvoorbeeld rond demonstraties, Oud
en Nieuw en de (dreigende) ongeregeldheden naar aanleiding van het instellen
van de avondklok;
- het werken met extra bestuurlijk overleg
na het RBT, voor onderwerpen die niet
direct aan de bevoegdheden van de
t
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voorzitter waren gekoppeld. Soms was dit
een informeel extra deel van het bestaande
overleg en soms een apart overleg met
een eigen agenda;
het organiseren van een gecombineerde
vergadering van burgemeesters en 		
zorg-wethouders vanuit het GGD-bestuur;
het werken met een team dat zich specifiek
richt op de intergemeentelijke samenwerking rond de maatschappelijke impact
van de crisis (sociaal/ economisch);
de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio die vanuit haar reguliere rol
aansloot bij de ‘warme crisisorganisatie’.
Hiermee kregen lijnsturing, preventie en
repressie een nieuwe dynamiek. En zo
hadden de directeuren veiligheidsregio
en het brandweercommandantenoverleg
hun eigen invloed(cirkel) en afstemming;
overleg tussen Operationeel Leiders, in
De regionale crisisorganisatie en corona
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klein regioverband of breder met alle OLen in Nederland. Hetzelfde geldt voor de
25 DPG-en. Zo zijn er nog vele andere
functie- of reguliere (koude) overleggen
die gebruikt worden voor het delen van
informatie en voor afstemming.
Rond de invoering van de Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19 hebben enkele
regio’s de organisatie veranderd. De rode
draad hierbij is het vergroten van de rol
van gemeenten en het verkleinen van de
rol van het ROT. Er is veelal wel sprake
van enige operationele afstemming en er
is nog steeds bestuurlijk overleg, soms in
de vorm van een formeel RBT en soms als
burgemeestersoverleg. Andere regio’s
hebben (vooralsnog) weinig tot niets
veranderd aan de structuur.
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Samenstelling van het Regionaal
Beleidsteam (RBT)
Tijdens de coronacrisis hebben de regio’s
op verschillende manieren vorm en inhoud
gegeven aan de bestuurlijke afstemming.
Varianten zijn:
- een RBT met alle burgemeesters uit de
regio;
- een RBT met hierin een kleiner aantal
burgemeesters die de andere collega’s
vertegenwoordigden en informeerden.
Soms was er het onderscheid tussen een
‘klein/ kern RBT’ en een ‘groot RBT’,
of werden overige burgemeesters
geïnformeerd in het Algemeen Bestuur
(AB);
- Een RBT met alleen de voorzitter en
vicevoorzitter, waarbij de andere
burgemeesters werden geïnformeerd
en bijgepraat in het AB.
Naarmate de crisis langer duurde, is in alle
regio’s intensiever afgestemd met alle
burgemeesters. Het RBT was niet zozeer een

t

Vorige pagina

crisisteam waarin met name besluiten werden
genomen, maar meer en meer een plek voor
onderlinge afstemming en het delen van
informatie.
Beperkte lokale ruimte
Een bijzonderheid voor burgemeesters was,
dat zij lokaal maar beperkt invloed hadden op
de landelijke keuzes, of ruimte om daar zelf
(anders) invulling aan te geven.
Deze invloed was er alleen via de voorzitter
van de veiligheidsregio in lokale en regionale
overleggen. Die voorzitter had bevoegdheden
vanuit de Wet publieke gezondheid en vanuit
de Wet veiligheidsregio’s en was het bevoegd
gezag voor de noodverordeningen. Met de
inwerkingtreding van de Wet tijdelijke
maatregelen covid-19 veranderden
verantwoordelijkheden en kwam een deel
van de verantwoordelijkheden (weer) bij
de burgemeester te liggen. In de praktijk was
de impact hiervan nog beperkt, omdat er
vooral landelijke maatregelen volgden met
weinig tot geen lokale ruimte.
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Informatiedruk(te)
Ook in deze crisis was de behoefte aan
informatie groot. De behoefte aan duiding
was nog groter. Er zijn regionaal en landelijk
nieuwe informatieproducten ontwikkeld,
waarbij verschillende werelden moesten
worden samengebracht. Bijvoorbeeld de
informatie uit de zorgsector of informatie over
besmettingen, maar ook monitoring van de
handhaving. Het verzamelen van voldoende
gegevens om informatiegestuurd te acteren
of te kunnen/ willen besluiten was niet
eenvoudig. Er is veel informatie opgehaald
en gedeeld: van het vullen van het Landelijk
Crisis Management Systeem (LCMS) en het
werken met dashboards tot aan het opzetten
van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, mailings en
appgroepen om bestuurders, colleges B&W,
raden, enzovoorts, te betrekken en te
informeren.
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Reflectie: wat werkte goed en wat werkte belemmerend?
Er zijn heel veel ervaringen gedeeld in de evaluaties/ reflecties.
Onderstaand een opsomming van onderwerpen die hierin als ‘rode draden’ naar voren kwamen.

Wat ging soepel?

✓ De afstemming tussen burgemeesters in het RBT.
✓ De rol van de voorzitter veiligheidsregio. Na enig zoeken werkte

✓
✓
✓
✓

t

het prettig dat de voorzitter kon besluiten. Ook het landelijk
inbrengen van vragen en aandachtspunten via de voorzitter in het
veiligheidsberaad werd breed gewaardeerd.
De samenwerking tussen de regionale crisispartners verliep – na 		
een zoektocht bij de start – over het algemeen soepel, waarbij de
houding van ‘willen samenwerken’ vaak doorslaggevend was.
De afstemming in het Veiligheidsberaad met het kabinet via de 		
minister van Justitie en Veiligheid en soms de minister van Volks-		
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Het werken met een landelijk model noodverordening dat bijdroeg
aan uniformiteit in de aanpak: het werken als ‘één overheid’.
De samenwerking met het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie
(NKC) en het gebruik kunnen maken van nationale middelen en 		
uitingen (op sociale media, met landelijke publiekscampagnes, en
dergelijke).
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✓ De vraagbaakfunctie van het LOT-C en de ontwikkelde dashboards
✓
✓

✓
✓
✓

voorzagen in een behoefte.
Afstemming tussen de regio’s onderling, via directeuren
veiligheidsregio, tussen Operationeel Leiders en tussen
communicatieprofessionals.
De regionale samenwerking rond toezicht en handhaving,
waaronder de samenwerking tussen de buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie. Landelijke kaders vanuit
onder andere de politie gaven hier duidelijkheid.
De ervaren (deels passieve) steun voor de aanpak vanuit
de gemeenteraden.
Het werken met dedicated teams of personen in plaats van steeds
wisselende samenstellingen.
De wisselwerking met andere (vitale) sectoren en partners.
Afstemming en samenwerking via de diverse netwerken.
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Wat was lastig?

✘

✘

✘

✘
✘

✘

t

Het moeten zoeken naar een passende rolverdeling tussen de
functionele en algemene kolom. Afstemming en besluitvorming in
de zorg waren niet voor iedereen bekend. Zorgorganisaties
hebben eigen verantwoordelijkheden die buiten de regionale 		
crisisaansturing vallen. De aansturing van de Directeuren Publieke
Gezondheid liep rechtstreeks vanuit de minister van VWS en staat
los van afstemming in het Veiligheidsberaad.
De grote druk vanuit de crisisorganisatie op het leveren van actuele
cijfers vanuit de zorg (vooral ic-capaciteit) en de vele vragen over
de infectieziektebestrijding zetten veel druk op de GHOR. In een
aantal regio’s is de GGD toegevoegd aan het ROT en/of is de
afstemming tussen GHOR en GGD geïntensiveerd.
Er zat relatief veel tijd tussen de aankondiging van maatregelen 		
en het beschikbaar zijn van de concept aanwijzing en
noodverordening en de vele – korte termijn – beleidswijzigingen.
Dit ging wel steeds soepeler.
De uitlegbaarheid van enkele landelijke keuzes; vooral rond
versoepelingen in en na de zomer en rond vaccinatie.
Beeldvorming over regionale maatregelen en het ontstane beeld
dat er regionaal maatwerk mogelijk was. Er was in werkelijkheid 		
weinig tot geen ruimte om regionaal en lokaal andere besluiten te
nemen.
De ontheffingsmogelijkheid zonder duidelijke kaders; en de hieruit
voortkomende verschillen tussen veiligheidsregio’s in waar wel of
geen ontheffing voor kwam.
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✘

✘

✘

✘

✘

Toen na 24 juni 2020 de crisisorganisatie overging naar een
landelijke projectorganisatie, werd de aansluiting met de
veiligheidsregio’s (en de burgemeesters) veel minder goed en een
stuk ondoorzichtiger. Dit is in oktober 2020 hersteld.
Regionaal verminderde activiteit in de zomer, ook als het gaat om
de voorbereiding op de periode erna. Het idee bestond dat er nog
voldoende tijd was, omdat de tweede golf pas later in het jaar 		
werd verwacht.
Het informatiemanagement was een uitdaging vanwege de vele 		
informatiestromen en de grote dynamiek. Het LCMS raakte
vervuild met verouderde gegevens. Bovendien bleek het moeilijk
om de informatie te duiden: hier zijn in afzonderlijke regio’s
specifieke afspraken over gemaakt.
Het werken met scenario’s lukte niet goed. Er werd gewacht op 		
landelijke scenario’s; de dynamiek van de crisis was groot en de
actualiteit leidde voortdurend af. Veel regionale (en landelijke)
scenario’s zijn niet of nauwelijks benut in de crisisorganisatie. 		
Daarbij was de behoefte tussen de bestuurlijke organisatie en de
mensen in de operatie verschillend en dat zorgde voor botsingen.
De lange duur van de crisis, de oplopende werkdruk en
vermoeidheid bij crisisprofessionals die voor een belangrijk deel
niet volledig waren vrijgemaakt voor de crisistaken. De crisis 		
vergde veel van de crisisfunctionarissen en leidde ook tot achter-		
standen op andere dossiers.
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Uitdagingen in de komende maanden
De regionale crisispartners zullen ook in de komende maanden veel werk hebben als gevolg
van de coronacrisis.
Enkele uitdagingen:
- Het uitvoeren van aangepaste landelijke 		
maatregelen, waarbij het accent zal liggen 		
op (geleidelijke) versoepeling.
Dit in combinatie met een grote communicatieve uitdaging, om de nuances toe te 		
lichten van wat er wel en niet mag en om bij
te dragen aan draagvlak voor/ naleving van 		
de maatregelen.
- Het alert blijven op en voorbereiden van de
mogelijkheid van onverwachte escalaties 		
qua aantallen besmettingen, maar ook 		
maatschappelijk ongenoegen.
- Het richten van de aandacht op het omgaan
met de maatschappelijke impact van
de crisis, vooral op lokaal niveau (qua
werkeloosheid, uitdagingen in het onderwijs,
eenzaamheid, en dergelijke) met een actieve
rol voor het college van B&W en de
gemeenteraad.
- Er zal kritiek blijven op de aanpak.
Demonstraties en protesten blijven
aandacht vragen; vanuit het democratische 		
t
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proces (stimuleren van de dialoog, vrijheid
van meningsuiting) en vanuit openbare 		
orde en veiligheid. Dit zal voor het gevoel
soms bijten.
Het nadenken over de nafase, zonder dat er
al een ‘eindpunt’ in zicht is voor de crisis. 		
Hoe moeten we omgaan met nazorgthema’s
waarvan al zeker is dat ze (gaan) spelen?
Het maken van keuzes hoe om te gaan met
achterstallig werk, afgewogen tegen de 		
groeiende vermoeidheid van en de impact 		
van de crisis op crisisprofessionals?
Het goed laten verlopen van de verkiezingen
in coronatijd: veilig, ongestoord en
rechtsgeldig.
Oog houden voor mogelijke andere crises, 		
zoals een cybercrisis of terrorisme.
Met inwoners, sectoren en andere partners
zoeken naar nieuwe energie om samen
goed om te gaan met de ruimte die ontstaat
bij versoepeling van de maatregelen.
En anticiperen op de situatie die ontstaat als
de crisis voldoende onder controle is.
De regionale crisisorganisatie en corona
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Kansen om vast te houden na de crisis
Ook na de coronacrisis bieden de opgedane ervaringen kansen als het gaat om
het versterken van het crisismanagement in de regio:
-

-

-

t

Het gegroeide/ bestendigde onderlinge vertrouwen in de
regionale samenwerking biedt kansen voor de toekomst.
Het flexibel omgaan met de structuur en de wisselwerking
tussen de ‘koude’ en ‘warme’ organisatie. Dit gaat verder dan
het denken in GRIP-fases.
Het inrichten van ondersteuning voor de Operationeel Leiders
(een vorm van staf) om zo ook de bestuurlijke advisering te
versterken.
De mogelijkheid van interregionale afstemming.
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Het verbreden van de aandacht van – vooral – bevolkingszorg
naar maatschappelijke impact en de samenwerking met
maatschappelijke en private organisaties.
Het werken met een scenarioteam.
Het werken met een informatieknooppunt en/of duidingsteam.
Het borgen en benutten van de vele opgedane contacten met
maatschappelijke organisaties.
Het benutten van de bekendheid met de veiligheidsregio om
ook bij andere crisistypen de maatschappelijke dialoog over
risico’s te voeren.
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Tot slot
In deze position paper hebben wij enkele indrukken
en rode draden gedeeld. Er is nog veel meer te
zeggen over de opgedane ervaringen. En met elkaar
gaan we nog veel meer ervaring opdoen. Ook volgt
de evaluatie vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OVV) nog. Wij blijven werken aan tussentijdse
reflecties en we blijven inzichten delen. Hierbij zullen
we onze aandacht steeds meer richten op de impact
van de coronacrisis en alles wat te maken heeft met
veerkracht, nazorg en herstel.
Voor meer informatie zie www.cot.nl.

t
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15.

1. Samenvatting voorstel
Vanuit de SMWO1 is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun verzorgingsgebied een
impactanalyse hoogwater uitvoeren. In de bijgesloten risicoanalyse wordt een totaal regionaal beeld
m.b.t. regionale keringen geschetst. Dit is een vervolg op de in mei 2019 opgeleverde impactanalyse
regionale keringen, waarbij als pilot vier polderclusters waren uitgediept. In de risicoanalyse
hoogwater regionale keringen zijn nu ook het handelingsperspectief en samenredzaamheid
uitgewerkt. Het handelingsperspectief beschrijft de (on)mogelijkheden van handelen van hulpdiensten
en burgers bij een dreigend of ondergelopen poldercluster. Het deel samenredzaamheid geeft
concrete handvaten voor risico- en crisiscommunicatie.
De risicoanalyse is een eerste duiding van wat er bij dit type overstroming op ons pad komt. Naast
het vergroten van bewustwording biedt de risicoanalyse bovendien een goed handvat voor het verder
uitwerken van concrete operationele planvorming waarmee in 2021 een start wordt gemaakt. Tevens
kan vanuit deze bewustwording meer ingezet worden op het verkleinen/verminderen van effecten van
een overstroming door middel van risicoadvisering.
In 2021 zullen ook de risicoanalyses voor de waterdreigingen kust, rivier en gemengd scenario
(kust/rivier), de zogenaamde primaire keringen, worden uitgewerkt.

2. Algemeen
Onderwerp:

Risicoanalyse Hoogwater
Regionale keringen VRHM

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Programma
Waterveiligheid
Ingrid van den Berg,
Rogier van Voorden en
Ingrid Nieuwenhuis
22 april 2021
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Bijlage(n):

1

Portefeuille:

K.M. van der Velde (DB)
L. Weber (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Aanleiding
Vanuit de SMWO is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun verzorgingsgebied een
impactanalyse hoogwater uitvoeren. Het Programma Klimaatadaptatie geeft hier binnen onze
veiligheidsregio invulling aan. Vanuit het landelijke Programma WAVE2 worden vervolgens de
verschillende impactanalyses naast elkaar gelegd zodat een bovenregionaal beeld ontstaat.
Immers, overstromingen houden zich niet aan (gemeente/provincie/veiligheidsregio) grenzen!

1 Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) is de waterautoriteit op het gebied van preparatie op
watercrises. De stuurgroep bestaat uit diverse partners waaronder RWS, Waterschappen, VR’s, Ministerie van infrastructuur
en Waterstaat, Ministerie van J&V en WMCN. De stuurgroep zorgt voor de verbinding tussen de crisispartners in de
waterkolom en de algemene kolom. De SMWO heeft een strategische agenda opgesteld. Het opstellen van (bovenregionale)
impactanalyses maakt hier onderdeel vanuit.

Binnen VRHM hebben wij met verschillende waterdreigingen te maken. Ons gebied kan vanuit zee,
rivier, zee/rivier of vanuit regionale keringen overstromen. In mei 2019 is al eerder een impactanalyse
regionale keringen opgesteld, waarbij als pilot vier polderclusters onder de loep zijn genomen.
In de bijgesloten risicoanalyse wordt nu een totaal regionaal beeld m.b.t. regionale keringen
geschetst. Daarbij zijn dit keer ook het handelingsperspectief en samenredzaamheid uitgewerkt. Het
handelingsperspectief beschrijft de (on)mogelijkheden van handelen van hulpdiensten en burgers bij
een dreigend of ondergelopen poldercluster. Het deel samenredzaamheid geeft concrete handvaten
voor risico- en crisiscommunicatie. Tevens kan vanuit deze bewustwording meer ingezet worden op
het verkleinen/verminderen van effecten van een overstroming door middel van risicoadvisering.
Hoewel dit nog een vrije nieuwe ontwikkeling is zal vanuit de VRHM dit steeds vaker meegenomen
worden bij advisering van risico’s. Hoe kun je bijvoorbeeld door middel van ruimtelijke ordening je
beter beschermen tegen de effecten van een overstroming. Ook de GHOR heeft aangegeven deze
impactanalyse te kunnen gebruiken voor gesprekken met hun achterban om niet alleen voorbereiden
op de effecten van een overstroming (bijvoorbeeld evacuatie), maar ook hoe je maatregelen kunt
nemen om effecten te verkleinen (hoe houdt je zo lang mogelijk ‘droge voeten’ of hoe zorg je ervoor
dat de stroomvoorziening minder kwetsbaar is voor uitval door hoog water.
Doelstellingen risicoanalyse hoogwater regionale keringen
Met deze risicoanalyse willen wij in kaart brengen wat ons binnen ons verzorgingsgebied op gebied
van hoogwater bij regionale keringen kan gebeuren. Het is een eerste duiding van wat er bij dit type
overstroming op ons pad komt. Naast het vergroten van bewustwording biedt de risicoanalyse
bovendien een goed handvat voor het verder uitwerken van concrete operationele planvorming.
Doelstellingen risicoanalyse hoogwater regionale keringen zijn:
• Inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van het VRHM gebied bij overstromingsscenario’s
hoogwater regionale keringen;
• Inzicht krijgen in de directe en indirecte gevolgen die met een overstroming regionale
keringen gepaard gaan;
• Input geven aan klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van het Deltaplan moeten
uitvoeren;
• Bestuurders en hulpdiensten informeren over de evacuatiemogelijkheden en de
handelingsperspectieven bij een overstroming regionale keringen;
• Input voor nadere uitwerking operationele planvorming;
• Bestuurders, (communicatieadviseurs) gemeenten, partners en hulpdiensten informeren over
de communicatiestrategie bij hoogwater regionale keringen zodat bij een (dreigende)
overstroming sneller kan worden geschakeld.
• Inzichten gebruiken bij risicoadvisering om effecten van overstromingen/hoog water te
verkleinen. Dit kan door diverse partijen op verschillende manieren opgepakt worden: op
gemeentelijk/lokaal niveau, risicoadvisering door de VRHM, GHOR richting zorgpartijen
(verminderen van de kwetsbaarheid van instellingen), etc..

4. Implementatie en communicatie
De risicoanalyse hoogwater regionale keringen staat zoals gezegd niet op zichzelf. Ook voor de
andere waterdreigingsbeelden (kust en gemengd zee/rivier scenario) zal in 2021 door de
veiligheidsregio een risicoanalyse worden gemaakt, inclusief handelingsperspectief en risico- en
crisiscommunicatie. Deze risicoanalyses worden meegenomen in de Samenwerking Coördinatie
Overstroming Randstad (SCOR) en het programma WAVE, waar een bovenregionale impactanalyse
zal worden opgesteld.

2
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Het handelingsperspectief is nu op hoofdlijnen uitgewerkt en biedt handvaten voor het verder
uitwerken van het thema evacuatie. Daarbij zullen ook de andere waterdreigingsbeelden worden
meegenomen. Dit zal in Q3/Q4 2021 verder opgepakt gaan worden.
Naast de bovenregionale planvorming dient de risicoanalyse ook als input voor het opstellen van
planvorming voor de verschillende hulpdiensten op regionaal niveau. Met deze planvorming kunnen
hulpdiensten zich ook voorbereiden wat men nog wel of niet meer kan doen tijdens een doorbraak
van een regionale kering. Met de ontwikkeling van deze planvorming wordt in 2021 gestart.
De handvaten voor risico- en crisiscommunicatie worden actief gedeeld met de
communicatieadviseurs van gemeenten binnen onze regio, evenals met de communicatieadviseurs
van de Waterschappen. Op de risico- en crisiscommunicatie website hollandsmiddenveilig.nl worden
concrete handelingsperspectieven geplaatst, zodat burgers zich beter kunnen voorbereiden op een
mogelijke overstroming.
Tijdens het Thema AB van 14 oktober 2021 zal in samenwerking met de waterschappen worden
ingegaan op de bestuurlijke voorbereiding bij dit type overstroming.

5. Bijlagen
-
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Vanuit de SMWO1 is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun verzorgingsgebied een
impactanalyse hoogwater uitvoeren. Het Programma Waterveiligheid geeft hier binnen onze
veiligheidsregio invulling aan. Vanuit het landelijk programma WAVE worden vervolgens de
verschillende impactanalyses naast elkaar gelegd zodat een bovenregionaal en landelijk beeld
ontstaat. Immers, overstromingen houden zich niet aan (gemeente/provincie) grenzen!
Binnen VRHM hebben wij met verschillende waterdreigingen te maken. Ons gebied kan vanuit de
kust, rivier, combinatie kust/rivier of vanuit regionale keringen overstromen. In deze analyse wordt de
waterdreiging regionale keringen uitgewerkt. De uitwerking van primaire keringen (kust, rivier,
gemengd rivier/kust) volgt in een separate analyse. Een overstroming vanuit primaire keringen heeft
immers een andere impact en handelingsperspectieven.
In mei 2019 is al eerder een impactanalyse regionale keringen opgesteld, waarbij als pilot vier
polderclusters onder de loep zijn genomen. In onderhavige risicoanalyse wordt een totaal regionaal
beeld m.b.t. regionale keringen geschetst. Daarbij zijn dit keer ook het handelingsperspectief en
samenredzaamheid uitgewerkt. Het handelingsperspectief beschrijft de (on)mogelijkheden van
handelen van hulpdiensten en burgers bij een dreigend of ondergelopen poldercluster. Het deel
samenredzaamheid geeft concrete handvaten voor risico- en crisiscommunicatie. Zelfredzaamheid is
het vermogen van mensen om zichzelf te redden bij hoog water en overstromingen. Mensen die
weten wat ze moeten doen zijn alert op anderen in hun omgeving die dat niet zijn. Zo zijn zij
‘samenredzaam’.

1.2 Doelstelling risicoanalyse hoogwater regionale keringen
Met deze risicoanalyse willen wij in kaart brengen wat ons binnen ons verzorgingsgebied op gebied
van hoogwater regionale keringen kan gebeuren. Het is als het ware een eerste duiding van wat er bij
dit type overstroming op ons pad komt. Naast het vergroten van bewustwording biedt de risicoanalyse
bovendien een goed handvat voor het verder uitwerken van concrete operationele planvorming.
Doelstellingen risicoanalyse zijn:
- Inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van het VRHM gebied bij overstromingsscenario’s hoogwater
regionale keringen;
- Inzicht krijgen in de directe en indirecte gevolgen die met een overstroming regionale keringen
gepaard gaan;
- Input geven aan klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van het Deltaplan moeten
uitvoeren;
- Bestuurders en hulpdiensten informeren over de evacuatiemogelijkheden en de
handelingsperspectieven bij een overstroming regionale keringen;
- Input voor nadere uitwerking operationele planvorming;
- Bestuurders, (communicatieadviseurs) gemeenten, partners en hulpdiensten informeren over de
communicatiestrategie bij hoogwater regionale keringen zodat bij een (dreigende) overstroming
sneller kan worden geschakeld.

1 Landelijke Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO)

1.3 Falen van regionale keringen

Figuur 1. Waterbeheer en veiligheid
Regionale waterkeringen zijn bijvoorbeeld boezemkaden, polderkaden, keringen langs regionale
rivieren, kanalen en compartimenteringsdijken. Regionale keringen staan onder toezicht van de
Provincie, maar worden beheerd door de Waterschappen. De veiligheid van de regionale
waterkeringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Provincie en Waterschappen werken daarbij
nauw samen.
De faalkans2 wordt in het algemeen gesteld op 1:100 jaar (graslandpolders) of op 1:1.000 jaar
(stedelijk gebied). Het betreft dus in principe een kleine kans maar het is anderzijds niet ondenkbaar
dat een bres in de regionale kering ontstaat.
Factoren voor het bezwijken van een regionale waterkering zijn:
- Afname stabiliteit;
- Aanwezigheid van ‘niet waterkerende objecten’ als leidingen en bomen;
- Kwel / piping3;
- Zettingen / scheurvorming;
- Botsing van schip dat uit koers raakt en kade raakt;
- Verkeersbelasting (zwaar transport);
- Opzet (vandalisme, aanslag).
Aan de hierboven genoemde factoren valt af te lezen dat het bezwijken van een regionale kering niet
altijd te voorspellen is. In hoofdstuk vier, paragraaf twee wordt hier verder op ingegaan.

2 Per dijkvak wordt de faalkans berekend. Falen wil nog niet zeggen dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm
wordt overschreden, vanaf dat moment kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In zijn algemeenheid geldt dat er een
factor 5 tot 10 tussen falen en bezwijken zit.
3 Kwel is grondwater dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grondwaterspiegels door dijken of doorlatende
ondergrond in polders terecht komt. Dit is op zich een vrij normaal verschijnsel en komt vaak voor bij aangrenzende polders
met hoogteverschil. Piping is een specifieke vorm van kwel waarbij gronddeeltjes zoals zand met het kwelwater worden
meegevoerd. Kwel en met name piping bedreigt de stabiliteit van de dijken.

1.4 Partners
Partners
Brandweer
Defensie

Gemeenten

GHOR

Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC)
Nutsbedrijven

Rol tijdens en na een overstroming*
Hulp bij evacuatie
Redden van burgers uit het gebied
Ondersteunen bij evacuatie
Leveren van capaciteit voor diverse processen (afhankelijk van
de behoefte)
Evacueren van inwoners
Opvangcentra inrichten
Communicatieboodschap richting inwoners in samenwerking
met veiligheidsregio
Aanspreekpunt bij schade en herstel na een overstroming
De coördinatie en ondersteuning bij uitvoering van het vervoer
van hulpbehoevenden.
Zorg voor slachtoffers en redden van niet zelfredzame mensen
Risico’s voor volksgezondheid in kaart brengen (gevaarlijke
stoffen, kadavers (veeteelt), gezondheidsrisico’s).
Leveren van bijstand
-

Het af- en aansluiten van gas-, water- en elektriciteitstoevoer in
en naar het betreffende gebied
Politie
Verkeersregulering
Begeleiden van de evacuatie
Beveiligen en bewaken van het betreffende gebied
Handhaving van de openbare orde en rechtsorde
Reddingsbrigade
Redden van burgers uit het gebied
(Nationale Reddingsvloot)
Inzetten van materiaal
Rijkswaterstaat
Monitoren actuele waterstanden
Reguleren van scheepvaartverkeer
Vervoersbedrijven
Ondersteunen bij evacueren door burgers te vervoeren
Waterschappen
Dichten van de bres
Compartimentering
Bewaken en repareren van het watersysteem
Het watervrij maken van de polder
De watersystemen monitoren
Veiligheidsregio
Coördinatie van de gezamenlijke inzet
Adviseren van het bestuur
*De rol van partners in de nafase is slechts op hoofdlijnen benoemd.

1.5 Scenario’s
In deze risicoanalyse wordt zoals gezegd het dreigingsbeeld “hoogwater regionale keringen”
uitgewerkt. Binnen dit dreigingsbeeld hoogwater regionale keringen kunnen zich verschillende
scenario’s (breslocaties) voordoen. De Waterschappen hebben de verschillende (maatgevende)
breslocaties bepaald, deze locaties vormen de basis voor de uitwerking van deze analyse. Er zijn
echter tientallen variaties op een scenario mogelijk. Dit hangt samen met de locatie van de bres, de
grootte van de bres, de oorzaak van de bres, de mogelijkheden om te compartimenteren en/of in te
dammen, etc.. Daarmee zijn de hier uitgewerkte scenario’s een reëel scenario, maar niet per se altijd
de vorm waarin het falen van een regionale kering plaatsvindt.
Met de risicoanalyse schetsen we vooral een globaal regionaal beeld. In vergelijking met de pilot van
de vier poldercluster, is deze risicoanalyse dan ook minder gedetailleerd. Het eerder uitgewerkte
detailniveau bleek namelijk niet van meerwaarde te zijn voor de generiekere doelstellingen. Om meer
algemene conclusies te kunnen trekken hebben we de polderclusters in vijf categorieën ingedeeld.

1.6 Leeswijzer
Deze risicoanalyse is voor verschillende doelgroepen geschreven. Om de gevolgen van een
overstroming van regionale keringen zo compleet mogelijk in kaart te kunnen brengen, hebben we er
voor gekozen om alle informatie in één document te bundelen.
Hoofdstuk 2 ‘Regionaal beeld’ geeft per categorie een samenvattend en overall beeld van zowel
(keten)effecten, handelingsperspectief als handvaten voor risico- en crisiscommunicatie. In de
hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt vervolgens per thema meer informatie en toelichting gegeven.
Hoofdstuk 3 gaat in op de effecten van een overstroming. Wat zijn de directe- en keteneffecten, welke
maatregelen kunnen genomen worden om de effecten te beperken, wat betekent watervrij maken en
herstel van een overstroomd gebied en in wat verstaan we onder leefbaarheid?
Hoofdstuk 4 geeft meer achtergrond over de verschillende handelingsperspectieven en welke
factoren hierop invloed hebben. Ook vind je hier een uitwerking van zogeheten sleutelbesluiten die
zijn opgesteld om bestuurders handvatten te bieden en thema’s te benoemen die mogelijk van
toepassing zijn bij een doorbraak van een regionale kering.
In hoofdstuk 5 wordt het deel samenredzaamheid nader toegelicht. Het hoofdstuk gaat in op de
voorbereiding van risico- en crisiscommunicatie met partners en publiek. Welke niveaus te
onderscheiden zijn en wie welke rol hierin heeft. Ook geeft het hoofdstuk concrete handvatten voor
een communicatiestrategie, communicatieboodschap-, middelen en kanalen. Tenslotte wordt de
communicatie in de nafase behandeld.

2 Regionaal beeld
2.1 Algemene omschrijving regionale keringen gebied VRHM
Kenmerkend voor het VRHM gebied is het
grote aaneengesloten boezemstelsel. Een
nadeel van dit stelsel is dat er bij een
overstroming veel water het gebied in kan
blijven stromen. Water houdt zich niet aan
gemeentelijke/regio grenzen. Een bres vanuit
onze regio kan ook gevolgen hebben voor een
buurregio en vice versa.
Hieronder volgt een korte beschrijving van het
gebied VRHM gezien vanuit de
Waterschappen.
Rijnland gebied
Hoogheemraadschap Rijnland beheert het
grootste deel van onze regio. Binnen dit gebied
vallen de kustplaatsen (Katwijk, Noordwijk) en
de hierachter gelegen gebieden (HLT, Leiden,
Figuur 1. De boezemstelsels binnen VRHM zijn in het
Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Kaag &
blauw aangegeven.
Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk ,
Waddinxveen en een deel van Gouda). Het is
een gebied met een mix van diepe en ondiepe polders met dorpskernen en landelijk gebied en
stedelijk gebied. Het gebied grenst aan Veiligheidsregio Kennemerland en Haaglanden.
Waternet gebied
Waterschap Waternet is grotendeels actief in de provincie Utrecht en verzorgt maar een klein deel
binnen VRHM. Voor onze regio heeft Waternet 3 relevante breslocaties aangegeven. Het betreft
doorbraaklocaties aan de Westveense kade bij het Woerdense Verlaat, kade Zevenhoven ten
noorden van het Noorden en de Drechtkade nabij Leimuiden. Het is een gebied met een mix van
diepe en ondiepe polders, voornamelijk met landbouw en kleine dorpskernen (Noorden, Zevenhoven,
Nieuwveen). Het gebied grenst aan Veiligheidsregio Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.
Stichtse Rijnlanden gebied
Het gebied bestaat voornamelijk uit landelijk gebied met kleine dorpskernen (Woerdens Verlaat,
Nieuwerbrug aan den Rijn, deel van Bodegraven-Reeuwijk en Driebruggen). In het zuiden grenst het
aan de Krimpenerwaard gebied met daarin de Vlist als regionale kering en de rivier de Lek. Dit gebied
grenst aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Schieland en Krimpenerwaard gebied
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard hebben voor het Schieland gebied die binnen
onze veiligheidsregio vallen 16 mogelijke breslocaties aangegeven. De breslocaties zijn voornamelijk
vanuit de Ringvaart Zuidplas, De Gouwe en de Rotte. Het is een gebied met diepe polders met zowel
landbouw als stedelijke gebieden waaronder Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moordrecht
en een deel van Gouda. Ook het natuur- en recreatiegebied de Eendragtspolder valt binnen dit
gebied. Voor het gebied Krimpenerwaard is het meest relevante scenario een dijkdoorbraak vanuit de
Vlist. De waterdreiging komt in de Krimpenerwaard verder voornamelijk vanuit de rivieren (Lek en
IJssel) en vanuit het gecombineerd scenario van de primaire keringen. Dit is uitgewerkt in de
impactanalyse Krimpenerwaard 2016. Het gebied grenst aan Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond
en de VRU.

Figuur 2. Regionaal overzicht met categorieën en gemeentegrenzen

2.2 Conclusies per categorie
Voor deze risicoanalyse zijn de verschillende
polderclusters in 5 categorieën verdeeld (A t/m E).
In figuur 2 hierboven wordt aangegeven welke gebieden
bebouwd zijn. In bijlage 1 is een hoogtekaart van het
VRHM opgenomen. Hiermee wordt duidelijk waarom
gebieden in een bepaalde categorie vallen.
Hieronder worden per categorie de (keten)effecten,
handelingsperspectief en belangrijkste communicatiestrategie uitgewerkt. Om een algemeen
handelingsperspectief per categorie te kunnen geven, wordt zowel een dreigende als een acute
situatie per categorie beschreven.
Een groot deel van de communicatieboodschap blijft in de categorieën hetzelfde, een deel van de
communicatieboodschap is specifiek voor de geldende wateroverlast. Voor de
communicatieboodschap worden de vier niveaus toegepast: informeren, alerteren, waarschuwen,
alarmeren. Bij elk niveau is de dreiging van de overstroming groter en past de boodschap bij dit
dreigingsniveau.
2.2.1 Categorie A, geen inundatie
De gebieden in categorie A zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering niet onder water komen te staan; deze gebieden blijven droog. Het betreft hier vooral de kust
en duingebieden en Leiden. Deze gebieden zijn immers ook hoger gelegen.
Inwoners van deze polder hoeven zich dus geen zorgen te maken over inundatie. Wel kunnen
inwoners uit andere polders naar deze polder worden geëvacueerd. Afhankelijk van de situatie in
aangrenzende polders kan een mobiliteitsprobleem ontstaan en kunnen burgers de polder niet
verlaten. Deze beslissing is afhankelijk van de situatie en kan per polder verschillen.
Leefbaarheid

Men ervaart overlast

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Er zijn in deze gebieden geen verstoringen van vitaal en kwetsbare functies.
Indien omliggende polderclusters overstromen kunnen de gebieden in categorie A
wel overlast ervaren (bijvoorbeeld beperkte uitval van elektriciteit).

Handelingsperspectief

Burgers komen naar deze polder toe omdat hier geen sprake is van inundatie.

Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren4

Nadruk ligt op inwoners in de polder erop wijzen dat inwoners van
buurgemeenten opgevangen kunnen worden in hun wijk.
Nederland is goed beschermd tegen water. De natuur is grillig en
ondanks alles wat wij als gemeente samen met het waterschap
doen om het gebied veiliger te maken, kan het toch een keer
misgaan in. U woont in een gebied dat droog blijft. Uw buurtpolder
[naam] kan wel onder water lopen. Als mensen uit dat gebied weg
moeten, dan staan wij samen, u en wij, klaar hen op te vangen. Als
dat gebeurt, dan hoort u dat tijdig van ons.

4 Communicatie bij overstromingsrisico’s onderscheidt vier niveaus: informeren, op het moment dat er nog niets aan de hand
is (risicocommunicatie). Alerteren, waarschuwen en alarmeren naarmate de ernst van de situatie (crisiscommunicatie). Zie
paragraaf 5.3 Niveaus risico- en crisiscommunicatie

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

U heeft vast gehoord dat inwoners uit onze buurtpolder [naam] hun
huis en gebied uit moeten. De meeste mensen zullen naar familie
en vrienden gaan. De mensen die niet bij iemand kunnen blijven,
willen wij samen met u opvangen. De gemeente heeft hiervoor
[specifiek toevoegen wat de gemeente doet]. Helpt u ook mee?
Heeft u ruimte vrij om tijdelijk mensen op te vangen, laat het weten.

2.2.2 Categorie B, minder dan 0,5 meter waterdiepte
De gebieden in categorie B zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering maximaal een halve meter onder water komen te staan. De meeste gebieden in deze
categorie lopen overigens tot maximaal 0,20 centimeter onder water. Het betreft hier voornamelijk
gebieden aan de grenzen van onze regio aan de oostzijde en het Schieland gebied.
Leefbaarheid

Gebied is leefbaar. Men ervaart overlast en/of er is met noodmaatregelen goed te
overleven.

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Elektriciteit

Gas

Drinkwater

Oppervlaktewat
er en afwatering
ICT / Telecom

-

30 centimeter: verwachting dat elektriciteit blijft functioneren.
Echter bij huizen waar stopcontacten op 20-30 cm hoogte
zitten, valt de stroom door aardlek uit. Het laagspanningsnetwerk werkt nog wel.
- 30 – 50 centimeter: situatie afhankelijk of stroom uitvalt of
niet.
- Lage druk gasnet (30-100 mbar) in woonwijken: vanaf 30
centimeter ontstaan inwaterende lekken met uitval van
gaslevering als gevolg.
- Hoge druk gasnet (>200 mbar): praktisch geen last van
inwaterende lekken en dus minder kans op uitval levering
gas.
- Pompstationslocaties die overstromen schakelen in
aanraking met water automatisch uit. Betreft in onze regio
de distributiepompstations5 Zoeterwoude, Hazerswoude
(voorziet Leiderdorp), Den Hoorn (Alphen aan den Rijn) en
suppletiepompstation6 Gouda. Dit heeft in principe effect op
de onderbreking van levering drinkwater, zeker als de
hersteltijd langer duurt. Waterbedrijven kunnen voor een
bepaalde tijd op alternatieve wijze drinkwater leveren.
- Risico op onderbreking productie drinkwater is nihil.
Winningsgebieden en pompstations in Katwijk zijn namelijk
hoger gelegen. Zuiveringsstation Rodenhuis bij
Bergambacht is een belangrijke asset. Het levert schoon
drinkwater aan de grootste transportleiding (slagader) van
Oasen. Rodenhuis kan in onze regio eventueel door een
overstroming vanuit de regionale kering de Vlist worden
getroffen. Echter het duurt een aantal dagen voordat het
water Rodenhuis bereikt, waardoor er ondertussen
passende maatregelen genomen kunnen worden.
Geen gevolgen.
Geen gevolgen.

5 Distributiepompstations ontvangen drinkwater en pompen vervolgens het water met een hogere druk richting de klanten van
drinkwaterbedrijven.
6 Hier wordt het water tijdelijk opgeslagen in een reservoir. Tijdens piekuren (’s ochtends en ’s avonds) kan hier gebruik
gemaakt van worden.

Bereikbaarheid

-

Bij <10 cm gemiddelde waterdiepte op een wegdeel is de
weg nog goed begaanbaar.
Tussen 10-20 cm is de weg verminderd begaanbaar
Bij > 20 cm water gemiddelde waterdiepte op een wegdeel
wordt de weg tijdelijk onbegaanbaar. Het wordt bij deze
waterdiepte lastig om de weg goed te kunnen
onderscheiden.
Mobiliteitsproblematiek i.v.m. drukte op de wegen.

-

Handelingsperspectief

Dreigende
situatie
Acute situatie

-

Mogelijke preventieve evacuatie als dit mogelijk is;
Verlaat de polder of blijf uit de polder weg.
Vanwege de verschillen in waterdiepte is het op sommige
plekken in de polder wel mogelijk om de polder te verlaten
en op andere plekken niet. Dit is afhankelijk van de situatie;
Hulpdiensten kunnen worden ingezet om verminderd
zelfredzamen te evacueren of te redden.

-

Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren
Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

Duidelijk maken dat het gebied kan overstromen en dat mogelijk
niet iedereen tijdig het gebied kan verlaten.
Algemene boodschap, zie hoofdstuk 5.8.1.
Algemene boodschap, zie hierboven 5.8.2.

2.2.3 Categorie C, tussen 0,5 en 1,5 meter waterdiepte
De gebieden in categorie C zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering maximaal 1,5 meter onder water komen te staan. De meeste polders van het VRHM gebied
vallen in deze categorie.
Leefbaarheid

De situatie bij een overstroming zit tussen leefbaar en onleefbaar in (met
noodmaatregelen goed te overleven/potentieel levensbedreigend)

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Elektriciteit

-

Gas

-

Drinkwater
Oppervlaktewater
en afwatering

-

-

>80 cm water: volledige uitval distributienet, mede doordat
randapparatuur uitvalt. Uit onderzoek van de elektra
partners is gebleken dat de stroom uitval zich beperkt tot
het getroffen poldercluster.
Gas valt uit.
Zie categorie B.
Geen/nauwelijks drinkwater als gevolg van leidingbreuken
en/of het uitvallen van hydroforen. Zie ook categorie B.
Hygiëne problemen bij mensen die thuis moeten schuilen.
Ongezuiverd afvalwater loopt over in oppervlaktewater.
Het effectgebied van de uitval van de riolering kan groter
zijn dan het brongebied. Door uitval van een
afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) worden ook
rioleringsgebieden buiten het brongebied getroffen. Hierdoor
kan ook in deze gebieden ongezuiverd afvalwater via de
overstorten in het oppervlaktewater terecht komen.
Poldergemaal valt uit, leegpompen van de polder zal op
alternatieve wijze moeten gebeuren.

ICT / Telecom

Omliggende zendmasten kunnen wellicht de vraag in het
relatief kleine poldergebied opvangen. Toch moet er rekening
mee gehouden worden dat er sprake kan zijn van een
verminderde communicatie tussen slachtoffers en hulpdiensten.
Verkeer is niet meer mogelijk, inclusief hulpdienstenverkeer.

Bereikbaarheid

Bij een dreigende situatie in categorie C is de situatie als volgt: We gaan uit van een dreigende
situatie waarbij over 1-2 dagen mogelijk sprake is van een doorbraak van een regionale kering. De
gehele polder komt mogelijk onder water te staan. Onduidelijk is of de regionale kering het gaat
begeven.
De acute situatie is als volgt: De gehele polder krijgt te maken met waterdieptes die zorgen voor een
onleefbare situatie. Dit betekent dat in de polder (grote) verschillen in waterdiepten kunnen
voorkomen.
Handelingsperspectief

Dreigende
situatie

-

Acute situatie

-

-

-

-

Bestuurders dienen bij een dreigende situatie te besluiten over
een preventieve evacuatie;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij de polder dienen
te verlaten.
Zowel burgers als hulpdiensten ondervinden problemen
vanwege de waterdiepte. Op sommige plekken in de polder is
het wel mogelijk om de polder te verlaten, op andere plekken
niet. Dit is afhankelijk van de situatie;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij verticaal dienen
te schuilen. Met deze waterdieptes is het niet meer mogelijk om
horizontaal te schuilen. Voor verminderd zelfredzamen geldt dat
men mogelijk gered dient te worden;
Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Burgers dienen verticaal te schuilen. Burgers die schuilen
dienen voorbereid te zijn langere tijd zelfredzaam te zijn;
Burgers die niet tijdig kunnen worden geëvacueerd of geen
schuilplaats kunnen vinden, dienen gered te worden. De
reguliere crisisorganisatie concentreert zich op redden in het
gebied waar de nood het hoogst is en zware verwoestende
effecten zijn opgetreden. Prioriteit van de hulpdiensten dient te
liggen bij verminderd zelfredzamen.

Kortom: De impact op de polder kan enorm zijn. Door preventief te evacueren wordt voorkomen dat
grote groepen burgers vast komen te zitten in de polder. De focus dient te liggen op de verminderd
zelfredzamen of burgers die moeilijk op tijd weg kunnen komen. Deze dienen zo snel mogelijk te
worden geëvacueerd anders gered.
Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren

Oproep dat inwoners in een gebied wonen dat diep onder water
kan lopen. Dat zij in geval van een overstroming niet allemaal
tegelijk wegkunnen en minimaal 72 uur op een droge plek moeten
kunnen blijven.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.1.
U woont in een gebied dat tijdens een overstroming diep onder
water kan lopen. U en de mensen om u heen kunnen niet allemaal
op hetzelfde moment weg uit het gebied. Is er genoeg tijd, dan
kunt u uit het gebied weg. Is dat er niet, dan moet u naar een
droge plek in uw buurt, bijvoorbeeld uw zolder. Daar blijft u dan
totdat hulpdiensten u komen halen. Dit kan een aantal dagen
duren. Bent u daarop voorbereid?

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

Aanvulling op algemene boodschap 5.11.2.
U woont in een gebied dat onder water kan lopen/loopt. De situatie
is acuut. U en de mensen om u heen kunnen nu niet meer weg.
Gas, water en stroom zullen uitvallen uit en hulpdiensten kunnen
niet bij u komen. U moet minimaal 72 uur op een droge plek
blijven. Een droge plek is uw zolder of een droog gebouw bij u in
de buurt of een schuilplaats van de gemeente.

2.2.4 Categorie D, meer dan 1,5 meter waterdiepte
De gebieden in categorie D zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering meer dan 1,5 meter onder water komen te staan. Het betreft hier de polders rondom de
Braassemermeer, Nieuwkoop/Bodegraven, Lisse en Waddinxveen/Gouda.
Leefbaarheid

Gebied is onleefbaar (acuut levensbedreigend)

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Elektriciteit
Overige
infrastructuur
Veilige
bouwlagen

- >2.00 meter: uitval transportnet, primaire componenten worden
(onherstelbaar) beschadigd. De hersteltijd is dan ook langer.
- Zie verder categorie C.
- Bij meer dan 1,5 meter kunnen er wel vaartuigen varen.
- 2 meter water: gebouwen met > 1 etage veilig
- 4 meter water: gebouwen met > 2 etages veilig
- 6 meter water: gebouwen met > 3 etages veilig

De dreigende situatie is als volgt: De gehele polder komt mogelijk onder water te staan. Onduidelijk is
of de regionale kering het gaat begeven.
De acute situatie is als volgt: In de polder ontstaan waterdieptes die zorgen voor een totale
ontwrichting van de maatschappij. Dit betekent dat in de gehele polder de situatie onleefbaar en in
sommige gevallen zelfs acuut levensbedreigend is. Daarom is nader onderzoek nodig naar de lokale
details van de impact nodig. Hierbij moet aandacht zijn voor de mogelijkheden die de direct
betrokkenen zelf hebben om de impact te verminderen.
Handelingsperspectief

Dreigende
situatie

-

Acute situatie

-

-

Bestuurders dienen bij een dreigende situatie zo snel mogelijk
te besluiten om de gehele polder preventief te evacueren;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij de polder dienen
te verlaten;
Zowel burgers als hulpdiensten kunnen vanwege de
waterdiepte niet zelf de polder in of uit;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij verticaal dienen
te schuilen. Met deze waterdieptes is het niet meer mogelijk om
horizontaal te schuilen. Voor verminderd zelfredzamen geldt dat
men mogelijk gered dient te worden;
Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Burgers dienen verticaal te schuilen. Burgers die schuilen
dienen voorbereid te zijn langere tijd zelfredzaam te zijn omdat
hulpdiensten niet meer regulier kunnen optreden;
Burgers die niet tijdig kunnen worden geëvacueerd of een
schuilplaats kunnen vinden, dienen gered te worden. De
situatie is levensbedreigend voor zowel zelfredzamen als
verminderd zelfredzamen.

Kortom: De situatie is acuut levensbedreigend. De waterdiepte heeft impact voor alle burgers van de
polder. De reguliere hulpdiensten kunnen niet meer regulier optreden. Als burgers niet tijdig de polder
hebben verlaten, dienen ze gered te worden. Hoe burgers gered moeten te worden, dient in de
operationele planvorming verder te worden uitgewerkt.
Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap

Aangeven dat gebied diep onder water loopt. Dat mensen niet
allemaal tegelijk wegkunnen. Mensen dienen bij een oproep
gelijk het gebied te verlaten en anders minimaal 72 uur op een
droge plek moeten (kunnen) blijven.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.1.
U woont in een gebied dat diep onder water kan lopen. U en
de mensen om u heen kunnen niet allemaal op hetzelfde
moment weg uit het gebied. Ook kunt u niet lang blijven, omdat
gas, water en stroom uitvallen en hulpdiensten niet bij u
kunnen komen. Hulpdiensten zullen u op tijd vragen het gebied
te verlaten. Wordt u gevraagd het gebied te verlaten, doe dit
dan.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.2.
U woont in een gebied dat diep onder water kan lopen/loopt.
De situatie is acuut. U en de mensen om u heen kunnen nu
niet meer weg. Gas, water en stroom vallen uit en hulpdiensten
kunnen niet bij u komen. U moet minimaal 72 uur op een droge
plek blijven. Een droge plek is uw zolder of een droog gebouw
bij u in de buurt of een schuilplaats van de gemeente.

Informeren

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

2.2.5 Categorie E, meer dan 1,5 meter waterdiepte (binnen 12 uur)
Het verschil met categorie D is dat deze polderclusters in korte tijd (binnen 12 uur) kunnen
volstromen. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van de bres.
Het betreft onder meer de Vosse- en Weerlanerpolder (Hillegom), Rooversbroekpolder (Lisse),
Grietpolder (Leimuiden), deel van de Rijnsaterwoudschepolder (Kaag & Braassem) en de
Hemmeerpolder (Warmond).
Leefbaarheid

Gebied is onleefbaar (acuut levensbedreigend)

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Zie voor keteneffecten categorie D.

Een dreigende situatie ziet er als volgt uit: Vanwege de hoogte van het water en de snelheid
waarmee het water mogelijk naar binnen stroomt, dient men zich ervan bewust te zijn welke risico’s
dit kan opleveren als de regionale kering het begeeft. Vanwege de snelheid waarmee dit kan
gebeuren zijn mogelijkheden voor evacueren ook beperkt. Je wilt immers geen mensen ‘onderweg’
die overvallen worden door een golf aan water
De acute situatie is als volgt: De polder krijgt te maken met waterstanden die acuut levensbedreigend
zijn. Dit heeft te maken met de snelheid waarmee het water de polder binnendringt. Hierdoor is de tijd
voor zowel burgers als hulpdiensten om te handelen beperkt.
Handelingsperspectief

Dreigende
situatie

-

Bestuurders dienen bij een dreigende situatie zo snel mogelijk
te besluiten om de gehele polder preventief te evacueren;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij de polder dienen
te verlaten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het
feit dat als de regionale kering het begeeft, grote delen van de
polder zeer snel onder water komen te staan. Dit is afhankelijk
van de situatie;

Acute situatie

-

-

-

Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Zowel burgers als hulpdiensten kunnen vanwege de
waterdiepte niet zelf de polder in of uit. De kans dat burgers de
polder zelf op tijd kunnen verlaten is klein vanwege de snelheid
waarmee het water de polder instroomt;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij verticaal dienen
te schuilen. Met deze waterdieptes is het burgers met maar 1 of
2 bouwlagen niet meer mogelijk om horizontaal te schuilen.
Voor verminderd zelfredzamen geldt dat men gered dient te
worden;
Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Burgers dienen verticaal te schuilen. Burgers die schuilen
dienen voorbereid te zijn langere tijd zelfredzaam te zijn omdat
hulpdiensten niet meer regulier kunnen optreden;
Burgers die niet tijdig kunnen worden geëvacueerd of een
schuilplaats kunnen vinden, dienen gered te worden. De
situatie is levensbedreigend voor zowel zelfredzamen als
verminderd zelfredzamen. De reguliere crisisorganisatie
concentreert op redden in het gebied waar de nood het hoogst
is en zware verwoestende effecten zijn opgetreden.

Kortom, burgers in deze polders dienen zich bewust te zijn van de impact die een doorbraak kan
hebben. Gemeenten met polders in categorie E dienen zich bewust te zijn van de risico’s die dit type
incident met zich mee kan brengen. Net als bij categorie D polders dient nader onderzoek te worden
gedaan naar de lokale details van de impact.

Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

Het gebied loopt snel en diep onder water. Mensen worden
gestimuleerd om bij een oproep gelijk het gebied te verlaten en
anders minimaal 72 uur op een droge plek te (kunnen) verblijven.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.1.
U woont in een gebied dat snel en diep onder water kan lopen. U
en de mensen om u heen kunnen niet allemaal op hetzelfde
moment weg uit het gebied. Ook kunt u niet lang blijven, omdat
gas, water en stroom uitvallen en hulpdiensten niet bij u kunnen
komen. Hulpdiensten zullen u op tijd vragen het gebied te verlaten.
Wordt u gevraagd het gebied te verlaten, doe dit dan.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.2.
U woont in een gebied dat snel en diep onder water kan
lopen/loopt. De situatie is acuut. U en de mensen om u heen
kunnen nu niet meer weg. Gas, water en stroom vallen uit en
hulpdiensten kunnen niet bij u komen. U moet minimaal 72 uur op
een droge plek blijven. Een droge plek is uw zolder of een droog
gebouw bij u in de buurt of een schuilplaats van de gemeente

3 Effecten
3.1 Directe- en keteneffecten
De gevolgen van het falen van een regionale kering worden bepaald door verschillende factoren. Zo
is het volume water in de boezem, de hydraulische capaciteit van de verschillende boezemtakken en
de grootte van de bres bepalend voor het volume water dat de polder instroomt. Vervolgens is
grootte, het maaiveldverloop en het watersysteem van een polder bepalend voor het
overstromingsbeeld en de maximale waterdieptes7. Daarnaast speelt de aanwezigheid van mensen,
dieren (kwetsbare plaatsen) en kwetsbare objecten en vitale infrastructuur in het gebied een rol bij de
impact die een overstroming heeft.
Een overstroming heeft zowel directe gevolgen als keteneffecten. In deze impactanalyse worden niet
alle in de polderclusters aanwezige kwetsbare plaatsen, objecten en vitale infrastructuur/objecten
uitgewerkt. In de gemeentelijke stresstesten wordt per gemeente verder ingezoomd op de specifieke
locaties. In bijlage 2 is wel een lijst opgenomen van zaken waaraan gedacht kan worden.
3.1.1 Directe effecten
- Slachtoffers (doden, ernstig gewonden) en andere getroffenen (dieren);
- Getroffenen die lijden door gebrek aan primaire levensbehoeften zoals eten, drinken, energie,
onderdak, persoonlijke hygiëne, mobiliteit en veiligheid;
- Verstoring van het dagelijks leven door uitval maatschappelijke functies (sluiting scholen, winkels,
werk);
- Angst, woede, verlies vertrouwen in de maatschappij;
- Ecologische effecten (vervuiling, dode dieren, schade aan natuur en landschap);
- Directe en indirecte economische schade;
- Schade aan cultureel erfgoed;
- Gevaarlijke en eventueel brandbare (vloei)stoffen die bij bedrijven opgeslagen liggen komen in het
water en in de bodem terecht.

3.2 Keteneffecten
Duidelijk is dat het
wegvallen van
elektriciteit de
voornaamste trigger is
voor het optreden van
verschillende
keteneffecten. In figuur 3
zijn de verschillende
keteneffecten in beeld
gebracht.

Figuur 3: keteneffecten

7 Pagina 9, Oplevernotitie “Overstromingsscenario’s regionale waterkeringen”, Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard, Nelen & Schuurmans, d.d. 25-01-2018

3.3 Beperken (keten)effecten
Indien er voldoende tijd, capaciteit en middelen zijn dan kan het waterschap maatregelen nemen om
de dijk te stabiliseren, op te hogen, eventuele scheuren te dichten en/of het waterpeil te verlagen.
Ook is ‘compartimenteren’ een optie. Bij compartimenteren wordt de dijkring in kleinere
compartimenten of dijkringen opgedeeld zodat de gevolgen van een overstroming wordt beperkt tot
een kleiner gebied. Indien de kering onverwacht bezwijkt kunnen waterschappen eigenlijk alleen nog
maar compartimenteren en de bres dichten.
De gevolgen van een overstroming kunnen bij een dreigende overstroming worden beperkt door:
- Mensen te waarschuwen en (kwetsbare groepen) te evacueren;
- Vee te verplaatsen;
- Maatregelen te nemen om milieuschade te beperken (gevaarlijke stoffen verplaatsen);
- Vitale objecten en infrastructuren beschermen door het preventief afschakelen van stroom,
waardoor met name de continuïteit buiten het brongebied geborgd blijft. Waar en wanneer dit
wordt gedaan is situatie afhankelijk, deze maatregel wordt door de leverancier van de stroom
bepaald, maar er vindt wel afstemming met het bevoegd gezag plaats;
- Maatregelen te nemen om cultureel erfgoed te beschermen (bijv. verplaatsen kostbare objecten).

3.4 Watervrij maken en herstel van het gebied
De hersteltijd na een
overstroming is afhankelijk
van de omvang van de
overstroming en de
kenmerken van het getroffen
gebied (bijvoorbeeld mate van
verstedelijking en
bevolkingsdichtheid)8. Ook
beschikbare capaciteit
(mensen, middelen en
expertise) speelt een rol.

Figuur 4. Overzicht hoofdlijnen onderdelen hoogwaterperiode en proces
watervrij maken tot terugkeer naar gebied na een overstroming.

8 Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen, IFV en WAVE2020, 17 oktober 2019

Na een doorbraak van een regionale kering moet allereerst de bres in de kade worden gedicht 9.
Daarna start het watervrij maken van het overstroomde gebied 10. Aangezien de meeste gemalen na
een overstroming niet meer functioneren, zullen eerst noodpompen moeten worden ingezet.
Ondertussen worden de bestaande gemalen gerepareerd. Hoe sneller de bres wordt gedicht c.q.
toevoer van water wordt belemmerd en hoe sneller noodpompen beschikbaar zijn, hoe korter de
periode van watervrij maken zal zijn.
Pas als het water weg is kan er gestart worden met het herstel van de vitale infrastructuur zoals
elektra, gas, drinkwater, etc. De nutsbedrijven moeten immers bij de “assets” kunnen komen om een
inschatting te kunnen maken van de schade en reparatietijd. Daarna start het overige herstel van het
gebied zodat mensen weer naar huis terug kunnen keren en bedrijven hun productie weer kunnen
opstarten.
De wederopbouwfase is overigens een uitermate complexe (maatschappelijke) opgave waar met veel
elementen rekening gehouden moet worden.
Verondersteld wordt dat het dichten van een bres in een regionale kering door de omvang
eenvoudiger is dan bij een primaire waterkering. Ook hoeft de beschikbare capaciteit in een relatief
klein gebied worden ingezet en beperkt de uitval van de vitale infrastructuur zich vooral tot de
polder(cluster) zelf. Dit alles draagt bij aan een spoedig herstel. Toch zal het volledige herstel in een
poldercluster waarschijnlijk enkele maanden zijn.

3.5 Leefbaarheid
Leefbaarheid is de mate waarin het getroffen gebied geschikt is om te kunnen blijven leven. Er wordt
daarbij vooral gekeken naar de waterdiepte, tijdsduur en omvang van de (keten)effecten.
De gevolgen van een overstroming in een poldercluster zijn ondanks dat het om een relatief klein
gebied gaat, toch vaak aanzienlijk. Door uitval van vitale infra zullen mensen bijvoorbeeld zonder
drinkwater komen te zitten en is de hygiëne in gevaar. Een aantal polderclusters zijn dichtbevolkt, er
zijn scholen, kinderdagverblijven en winkels gevestigd. Door de overstroming zijn deze faciliteiten
langere tijd niet meer bruikbaar. Er is dus sprake van maatschappelijke ontwrichting en onrust.
In de handreiking worden indicatoren aangegeven om de overleefbaarheid in een gebied aan te
geven. Vervolgens wordt het gebied in de volgende impactzones verdeeld:
Geen verstoring van vitaal en
kwetsbare functies
Uitval van drinkwater >24 uur of
uitval van gas, elektriciteit of
riolering >72 uur
Waterdiepte >20 cm binnendijks
of
Waterdiepte >50 cm buitendijks

Leefbare situatie

Men ervaart overlast

Leefbare situatie

Noodmaatregelen zone waar
men enige tijd kan overleven
met noodmaatregen

Leefbare / onleefbare situatie

Potentieel levensbedreigende
zone

Onleefbare situatie

Acuut levensbedreigende zone

Waterdiepte >1 meter

Verwoestende zone

Het water heeft op die locatie
een verwoestende kracht
(afstand tot de bres is kleiner
dan 200 meter)

Onleefbaar
Tabel 1. Impactzones

9 Zie voor herstel bij overstromingen het HKV rapport “storylines bestrijding en herstel bij overstromingen, oktober 2019.
10 Als vuistregel van normale gemaalcapaciteit geldt een capaciteit van 15 mm/dag.

4 Handelingsperspectieven
4.1 Verschillende handelingsperspectieven
Bij een (dreigende) doorbraak van een regionale kering dienen burgers te worden geëvacueerd. Deze
evacuatie kan horizontaal en/of verticaal plaatsvinden. Bij een horizontale evacuatie verplaatsen
burgers zich naar een veilig gebied. Bij verticale evacuatie verplaatsen burgers zich naar een hoger
gelegen punt zoals een hogere verdieping of zolder. Als wordt gekozen voor verticale evacuatie, kan
na een tijd horizontaal worden geëvacueerd.
Op basis van de situatie zullen een of meerdere handelingsperspectieven worden gekozen. In het
handelingsperspectief hoogwater regionale keringen is het evacueren van vee niet meegenomen
omdat de zorgplicht primair bij de eigenaar van het vee ligt⁹. De handelingsperspectieven die gebruikt
kunnen worden bij een (dreigende) doorbraak van een regionale kering zijn:
- Evacueren;
- Wegblijven uit het gebied;
- Schuilen;
- Redden.
Communicatie is ook een vorm van handelingsperspectief, maar wordt apart behandeld en uitgewerkt
in hoofdstuk 5.
4.1.1 (Preventief) evacueren
Het handelingsperspectief ‘evacueren’ kan voorafgaand, tijdens en na een overstroming worden
toegepast. Onder evacueren wordt verstaan ‘het verplaatsen van mensen uit een bedreigd of
overstroomd naar veilig gebied’ oftewel horizontaal evacueren. Dit is onderscheidend aan verticaal
evacueren, waarbij personen in het object zelf naar een hoger gelegen verdieping gaan omdat het
water snel aankomt of er al is. Dit wordt in paragraaf 4.1.1 verder behandeld onder de term ‘schuilen’.
Bij een dreigende doorbraak van een regionale kering kan preventief worden geëvacueerd om te
voorkomen dat burgers in een levensbedreigende situatie terecht komen. Denk aan woningen bij de
bres, woningen met één woonverdieping en kwetsbare objecten zoals verzorgingstehuizen of ggzinstellingen. Houd er rekening mee dat 20% van de burgers het advies van de overheid niet
overneemt¹º. Deze burgers blijven in het gebied.
Bij preventief evacueren heeft de overheid een sturende rol. De overheid stuurt de burgers door
middel van een duidelijke communicatieboodschap om het gebied te verlaten. Niet-zelfredzame
burgers worden door hulpdiensten geholpen om het gebied tijdig te kunnen verlaten. Burgers die
zelfredzaam zijn, zijn zelf verantwoordelijk om eigen middelen te gebruiken om te evacueren.
Tijdens de overstroming is het risico groot om te evacueren doordat het water stijgt. Alleen wanneer
het noodzakelijk is om burgers te evacueren, zal tijdens een overstroming worden geëvacueerd. Als
het risico te groot is en burgers kunnen schuilen op een hogere verdieping, zal naderhand
geëvacueerd worden naar veilig gebied. Het uitgangspunt hierbij is zelfredzaamheid en hulp van de
overheid waar nodig.
4.1.2 Wegblijven uit het gebied
Het handelingsperspectief ‘wegblijven uit het gebied’ kan tijdens alle fases van een doorbraak van
een regionale kering worden gehanteerd. Het impactgebied van de doorbraak van een regionale
kering dient te allen tijde vermeden te worden door burgers. De burgemeester kan hiervoor een
noodverordening afgeven mocht dit nodig zijn. Hierdoor worden burgers verplicht om weg te blijven
uit het risicogebied.
4.1.3 Schuilen
Het handelingsperspectief ‘schuilen’ kan toegepast worden wanneer het handelingsperspectief
(horizontaal) evacueren niet meer tijdig kan worden uitgevoerd. Bij schuilen kan onderscheid worden
gemaakt tussen schuilen in de eigen verblijfplaats en schuilen in een publieke schuilplaats.
⁹ Leidraad voor het evacueren van vee (2014). Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
¹º Kader grootschalige evacuatie (2014). Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bij schuilen wordt allereerst uitgegaan van zelfredzaamheid. Als de woning uit twee of meerdere
woonlagen bestaat, kunnen burgers op een hogere verdieping schuilen¹¹.
Randvoorwaarden zijn dat burgers toegang hebben tot eerste levensbehoeften zoals eten, schoon
drinkwater en dekens. Deze randvoorwaarden moeten vooraf worden gecommuniceerd naar burgers.
Bij uitval van vitale functies wordt de situatie na enkele dagen levensbedreigend. Dit
handelingsperspectief zal daarom gecombineerd moeten worden met het handelingsperspectief
‘evacueren’ of ‘redden’.
Wanneer het niet mogelijk is om in eigen woning te schuilen, kan men schuilen in een publieke
schuilplaats. De overheid richt een schuilplaats in het overstroomde gebied in voor burgers die niet
beschikken over meerdere woonlagen. Er kan gebruik worden gemaakt van de klimaatatlas van
provincie Zuid-Holland¹¹. De klimaatatlas is een tool wat is ontwikkeld om gemeenten van informatie
te voorzien over de verschillende klimaatopgaven. Overstromingen is er daar één van. Het is van
belang dat de publieke schuilplaats op een hoger gelegen gedeelte staat in het gebied. Deze
schuilplaats moet voldoende personen op kunnen vangen en moet deze personen voorzien in de
eerste levensbehoeften. Na de overstroming moet deze locatie te bereiken zijn voor hulpdiensten om
de locatie te bevoorraden en de personen uit het overstroomde gebied te halen ¹².
4.1.4 Redden
Het handelingsperspectief schuilen kan tot gevolg hebben dat burgers naderhand gered moeten
worden. De taak voor het redden van burgers ligt bij de brandweer, maar andere hulpdiensten,
waaronder de Nationale Reddingsvloot, zullen hulp moeten bieden. Tijdens het redden dient
onderscheid te worden gemaakt welke burgers als eerste hulp dienen te ontvangen (nietzelfredzamen). De hulpdiensten ontwikkelen zelf operationele planvorming waarin het redden van
burgers verder wordt toegelicht. Er moet rekening mee gehouden worden dat redden een spontane
ongeorganiseerde kant kan hebben. Gezien het feit dat een doorbraak van een regionale kering
vooral een lokale impact zal hebben, zullen burgers niet lang vastzitten en is veel (landelijke)
capaciteit vanuit de hulpdiensten beschikbaar.

4.2 Invloed van diverse factoren op het handelingsperspectief
Aanvullend op het omschreven handelingsperspectief bij elke categorie zijn enkele factoren te
noemen die van invloed zijn op de uitvoering van het desbetreffende handelingsperspectief en bij een
(dreigende) doorbraak. Dit zijn:
- De fysieke omgeving;
- De voorspelbaarheid van de locatie en grootte van de bres;
- De snelheid waarmee het water het gebied binnen stroomt;
- Het aantal burgers (zelfredzamen en verminderd zelfredzamen) in de impactzone;
- De rol die het waterschap kan spelen (compartimentering) bij een regionale doorbraak.
- De tijd die er is voor het voorbereiden van het handelingsperspectief en de tijd die naar
verwachting nodig is om het handelingsperspectief uit te voeren;
Bovenstaande punten worden hieronder per paragraaf verder toegelicht.
4.2.1 Fysieke omgeving
De fysieke omgeving gaat over de inrichting van een gebied. De inrichting van een gebied heeft
invloed op het verloop van een overstroming. In het gebied kunnen bijvoorbeeld wegen, hoger
gelegen gebieden en natuurlijke drempels² aanwezig zijn. Deze aspecten kunnen de snelheid
waarmee het water de polder binnen stroomt beïnvloeden. Als de snelheid van het water wordt
beïnvloed door de fysieke omgeving, zijn er afhankelijk van de situatie meer of minder mogelijkheden

¹¹ Impactanalyse hoogwater polderclusters VRHM (2019). Programma Waterveiligheid VRHM
¹¹ Klimaatatlas Provincie Zuid-Holland, te vinden via: Klimaatatlas | Zuid-Holland
¹² Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast (2017). Programma water en evacuatie IFV
² Een natuurlijke drempel is iets wat toevallig in de polder aanwezig is, waardoor het water tegengehouden wordt.

om vooraf te evacueren. Dit hangt af of de fysieke omgeving beperkend of het water sneller de polder
doet instromen.
Ook de exacte locatie van de bres kan bepalend zijn voor de impact op de snelheid en wijze van
overstromen. Het waterschap heeft in beeld waar mogelijke risico’s en/of zwakke punten zitten in de
kering. Door hier vooraf rekening mee te houden, wordt er ingespeeld om de mogelijke effecten die
een doorbraak op die locatie heeft voor de polder.
Daarnaast kan een doorbraak zich ook voordoen op een locatie waar geen rekening mee is
gehouden. De effecten en gevolgen zijn dan minder voorspelbaar en daardoor lastiger in te schatten.
Kennis en inzicht in de effecten van een mogelijke overstroming bij zowel burgers als hulpverleners
zijn hierbij essentieel.
4.2.2 Voorspelbaarheid
De voorspelbaarheid van een doorbraak van een regionale kering waarmee het water de polder
binnen stroomt is essentieel voor het handelingsperspectief. Hoe sneller men op de hoogte is van
een mogelijke doorbraak van een regionale kering is, hoe meer mogelijkheden er zijn om te handelen
door burgers en hulpverleners.
Bij een (dreigende) doorbraak van een regionale kering is samenwerking tussen de VRHM en de
waterschappen essentieel. De informatie-uitwisseling is belangrijk om de impact van een doorbraak
van een regionale kering te verkleinen. Het waterschap heeft zicht op risicozones en kwetsbaarheden
in de VRHM. Het waterschap heeft ook een belangrijke rol bij de voorspelbaarheid van een doorbraak
van een regionale kering. Doordat het waterschap regulier controles uitvoert en inzicht heeft in de
zwakke plekken, kan men op basis van vele jaren van data goede voorspellingen doen waar mogelijk
een verzwakking of dreigende doorbraak kan ontstaan.
In de VRHM zijn vier waterschappen actief, waarvan Hoogheemraadschap van Rijnland het grootste
waterschap is in Hollands Midden. Hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruikt van de Tygron
tool en andere beslissingsondersteunende systemen. Tygron is een digitale tool die het falen van een
regionale kering kan simuleren op basis van actuele data en slimme algoritmes. Hiermee kan deze
tool vroegtijdig inschatten wat de effecten van een falende kering kunnen zijn en hoe snel het water
de polder binnen zal stromen³.
4.2.3 Snelheid van de instroom van het water
De snelheid waarmee het water de polder binnen stroomt, is van invloed op de
evacuatiemogelijkheden. De snelheid waarmee het water de polder binnenstroomt kan afhankelijk
zijn van de fysieke omgeving. Wegen, hogere gebieden en andere objecten kunnen snelheid van het
water vertragen. Als het water eenmaal de polder snel binnenstroomt, is de mogelijkheid om
horizontaal te evacueren voor en tijdens de overstroming minimaal. De snelheid waarmee het water
de polder binnenstroomt, heeft ook impact op de uitval van vitale infrastructuur, zoals elektriciteit,
drinkwater en/of gas. Het uitvallen van vitale infrastructuur heeft ook invloed op het
handelingsperspectief, omdat bij massale uitval van vitale infrastructuur een gebied snel onleefbaar
wordt.
4.2.4 Bevolkingssamenstelling
De bevolkingssamenstelling is van invloed op het handelingsperspectief bij een doorbraak van een
regionale kering. De samenleving bestaat voor 89% uit zelfredzamen, dit betekent dat 11%
verminderd zelfredzaam is. Onder personen die verminderd zelfredzaam zijn verstaan we mensen in
ziekenhuizen, ouderen, psychisch- en mentaal gehandicapten, gevangenen en zieken⁴. Zieken,
gehandicapten en ouderen zijn afhankelijk van de zorg, ook ten tijde van een overstroming. Dit is van
invloed op het handelingsperspectief. Personen die moeilijk ter been zijn of niet meer kunnen lopen,
hebben speciale aandacht nodig ten tijde van evacueren/redden. Het redden van verminderdzelfredzamen kost extra tijd en inspanning. Hulpdiensten dienen hier rekening mee houden.
³ Hoogheemraadschap Rijnland, meer informatie op: https://www.tygron.com/nl/
⁴ Kader grootschalige evacuatie (2014). Ministerie van Veiligheid en Justitie, bijlage 1 samenstelling bevolking.

4.2.5 Rol van het waterschap
Het waterschap speelt een essentiële rol in zowel de preparatieve-, respons- als nafase van een
regionale doorbraak van een kering. Voor het handelingsperspectief is gekozen om alleen de rol van
het waterschap tijdens de preparatiefase te bespreken.
In de responsfase tracht het waterschap als eerste zo snel mogelijk de bres te dichten. Belangrijk
hiervoor is of de doorbraak werd verwacht of dat sprake is van een spontane doorbraak. Bij een bres
is het vaak het geval dat deze zich plotseling voordoet⁵.
Mocht dit niet het geval zijn, kan het waterschap door middel van compartimentering het risico op de
dreigende doorbraak verkleinen. Bij compartimentering wordt een grote dijkring in kleinere dijkringen
opgedeeld. Het doel hiervan is om het oppervlak dat overstroomt raakt, te verkleinen. Als later alsnog
sprake is van een bres, is de inundatie beduidend kleiner vanwege deze compartimentering.
In de nafase ligt voor het waterschap een rol in het watervrij maken van een polder. Dit heeft impact
op het handelingsperspectief van de inwoners van de polder. Deze burgers kunnen niet terug naar
hun huis, voor hen zal de gemeente een vangnet moeten bieden⁶.
De duur van het watervrij maken is afhankelijk van de diepte en de grootte van de polder. Voor het
watervrij maken worden er pompen gebruikt om het water uit polder te halen. Noodpompen zijn bij
een regionale impact bijzonder effectief omdat de volumes water kleiner zijn. Echter hierbij zullen wel
keuzes noodzakelijk zijn waar deze pompen in te zetten. Het DCC IenW heeft 20 mobiele pompen
met een totaal capaciteit van ca 22 m3/s. Daarnaast beschikken de waterschappen ook over
noodpompen⁷.
Een gebied zal geleidelijk watervrij geraken, sommige delen zullen snel droogvallen en andere blijven
langer onder water. Op droge delen, mits bereikbaar, kan het herstel plaatsvinden. Ook zal de
waterdiepte soms snel afnemen waardoor meer handelingsperspectieven voor redden en vluchten
ontstaan. Nadat het water is weggepompt, is niet direct de gehele polder weer vrij toegankelijk. Het
achter gebleven slib en modder en de eventuele schade aan de vitale infrastructuur kunnen ervoor
zorgen dat de polder nog geruime tijd onleefbaar blijft.
4.2.6 Capaciteit van hulpdiensten en burgerinitiatieven
Bij het falen van een regionale kering, zal een relatief klein gebied worden getroffen. De impact zal
lokaal erg groot zijn. Dit betekent echter dat op regionaal en landelijk niveau veel hulpverleners en
hulpverleningsmiddelen kunnen worden gemobiliseerd.
Bij een overstroming van meer dan 20 centimeter water is het voor hulpdiensten niet mogelijk om
burgers te evacueren/redden over weg. Afhankelijk van hoogte en ligging zijn wegen bij 20 centimeter
water onbegaanbaar. Voor het handelingsperspectief betekent dit dat burgers geëvacueerd dienen te
worden over het water. Bij 20 centimeter water kunnen de meeste boten helaas nog niet worden
ingezet. Vaak lukt dit pas bij een waterdiepte van 50 centimeter. Bij een diepte tussen 20 en 50
centimeter is het afhankelijk van de lokale situatie om te kijken welke voer- en of vaartuigen wel en
niet ingezet kunnen worden door de hulpdiensten. Bij 50cm en hoger water kunnen de hulpdiensten
gebruik maken van de vaartuigen.
Mocht de doorbraak van de regionale kering voorspeld zijn, dan kunnen hulpdiensten zich
voorbereiden op de doorbraak. Bij een mogelijke doorbraak geldt dat de focus van de hulpdiensten
ligt op het evacueren van verminderd zelfredzamen. Als uitgangspunt geldt immers dat van
zelfredzaamheid wordt uitgegaan.

⁵ Story Lines bestrijding en herstel bij overstromingen (2019). Programma WAVE2020
⁶ Story Lines bestrijding en herstel bij overstromingen (2019). Programma WAVE2020
⁷ Handboek inzet calamiteitenmateriaal Waterschappen (2016). Unie van Waterschappen

4.2.7 Reddingscapaciteit
De reddingscapaciteit van de VRHM bestaat uit meerdere brandweervaartuigen en reddingeenheden
van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). De Nationale Reddingsvloot kan een beroep
doen op 88 boten, geleverd door 22 Veiligheidsregio’s waar een overstromingsrisico geldt. De boten
staan verspreid over het hele land. De boten worden geleverd vanuit de reddingsbrigade en/of
brandweer, dit verschilt per regio. Bij een acute situatie, waarbij de dreiging niet voorzien is, is er een
opkomsttijd bij de boten van drie uur. Om de reddingscapaciteit van de VRHM uit te leggen, nemen
we een overstroming in de Rooversbroekpolder als voorbeeld.
In de Rooversbroekpolder wonen 7832 burgers. Conform de handreiking⁸ dient 40% van de burgers
te worden gered. Dit komt neer op 3132 burgers. Redding via het water kost 15 minuten instaptijd per
evacué, de vaartijd is vijf kilometer per uur en er passen vijf evacuees in een vaartuig. Per dag kan
een vaartuig ongeveer 95 burgers redden. Dit betekent dat de reddingseenheden als deze 24/7
ingezet worden 1710 burgers kunnen redden in 1 dag. Totaal zal dit bijna 2 dagen kosten om alle
burgers te redden.
Als de regionale capaciteit zijn grens bereikt, kan landelijk reddingscapaciteit worden aangevraagd bij
het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).
Burgerinitiatieven
Naast de reguliere reddingscapaciteit zullen burgerinitiatieven ontstaan. Burgers die betrokken zijn of
zich betrokken voelen bij de ramp zullen spontaan hulp aanbieden. In de polders liggen
jachtplezierhavens gevestigd, maar ook diverse watersportverenigingen en bedrijven waar hulp kan
ontstaan om burgers te redden. Burgerinitiatieven moeten gestimuleerd worden, echter is het van
belang dat vanuit de hulpdiensten richting wordt gegeven aan de burgerinitiatieven. Burgers kunnen
hulp bieden bij processen waar geen specifieke kennis voor nodig is.
Het redden van burgers is erg afhankelijk van het succes van de evacuatie. De tijd voor redding is
ook afhankelijk van:
- De effectiviteit van de Nationale Reddingsvloot. Dit hangt af van de snelheid van inzet en
vervolgens van de tijd die nodig is voor het zoeken van slachtoffers en het op en neer varen.
Als burgers in schuillocaties zitten kan het zoekproces worden verkort en op de heenweg
kunnen (levens)middelen worden meegenomen om een langere duur van schuilen mogelijk
te maken.
- De lengte van de vaarweg naar de slachtoffers. Hoe langer de vaarweg des te groter de kans
dat iets misgaat (zeker als burgers zelf vluchten met drijvend materiaal). Het is verleidelijk om
te veronderstellen dat bij een bepaalde waterdiepte men door het gebied kan varen of met
een vrachtwagen kan rijden. Echter in het water ligt ook allerlei puin. Daarnaast kan
verkeersmeubilair nog allerlei obstructies veroorzaken. Deze obstructies zijn lastig te zien
vanwege het water.
- Het weertype/jaargetijde. Verplaatsingen door de buitenlucht verhogen het risico op
onderkoeling. Juist door de blootstelling aan lucht en water gedurende het transport is het
risico voor onderkoeling groot.
- Kwetsbaarheid van de burgers. Burgers die nu al kwetsbaar zijn, zijn dat bij een overstroming
ook. Verminderd zelfredzamen zullen bij een overstroming het meest kwetsbaar zijn. Dit
betekent dat de aantallen die tegelijkertijd gered kunnen worden kleiner zijn en het redden
kost meer tijd.

⁸ Handreiking handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast (2017). Landelijk project Water en Evacuatie

4.3 Sleutelbesluiten
Naast de inzet van hulpdiensten ligt ook een belangrijke taak in het nemen van strategische
beslissingen door bestuurders. Deze zogeheten sleutelbesluiten zijn opgesteld om bestuurders
handvatten te bieden en thema’s te benoemen die mogelijk van toepassing zijn bij een doorbraak van
een regionale kering.
Bij een doorbraak van een regionale kering zijn drie verschillende periodes te benoemen waarin
bestuurders verschillende sleutelbesluiten kunnen nemen. Doel van deze paragraaf is om de
sleutelbesluiten te koppelen aan de verschillende fases voorafgaand en tijdens een doorbraak van
een regionale kering.
Onderstaande sleutelbesluiten zijn een eerste aanzet om aan te geven welke sleutelbesluiten in
welke fase van toepassing zijn. Het verder uitwerken van de sleutelbesluiten en acties die nodig zijn
om uitvoering te kunnen geven aan de sleutelbesluiten zijn niet in dit handelingsperspectief
beschreven. De sleutelbesluiten kunnen door gemeenten verder uitgewerkt worden. Belangrijk is om
hierin de wettelijke grondslag vast te stellen. Een burgemeester kan op basis van artikel 176 van de
Gemeentewet opdracht geven tot evacuatie. Strikt genomen biedt dit artikel in deze situaties geen
grondslag om burgers te verplichten hun woning (huisrecht) te verlaten. Vaak wordt in het kader van
snelheid en acute dreiging wel gehandeld op basis van dit artikel. Achteraf dient te worden bekeken
of de genomen beslissing subsidiair en proportioneel is. In bijlage 1 staat het wettelijk kader
uitgebreider beschreven wat als hulpmiddel kan dienen voor bestuurders¹³.
Sleutelbesluiten bij een dreigende doorbraak van een regionale kering (3-5 dagen)
• Besluit tot communicatie over de dreiging
• Besluit tot voorbereiding tot evacuatie
Sleutelbesluiten bij een dreigende doorbraak van een regionale kering (1-2 dagen)
• Besluit tot preventieve, gecoördineerde evacuatie
• Besluit tot stilleggen maatschappelijke activiteiten¹⁴
• Besluit tot ontruiming en evacuatie vitale objecten
• Besluit tot ontruiming cultureel erfgoed
• Besluit tot aanpassing gebruik wegennet
Sleutelbesluiten bij een acute doorbraak van een regionale kering
• Besluit tot instellen noodoverloopgebieden
• Besluit tot vragen van regionale bijstand
• Besluit tot verdeling van schaarste

¹³ Kader grootschalige evacuatie (2014). Ministerie van Veiligheid en Justitie
¹⁴ Onder maatschappelijke activiteiten wordt verstaan: alle activiteiten die binnen de gemeente worden georganiseerd. Denk
hierbij aan evenementen, markten en andere grote activiteiten die binnen de gemeente staan gepland

5 Samenredzaamheid
5.1 Achtergrond samenredzaamheid
Het is belangrijk om de boodschap anders te ‘framen’. Van ‘veilig’ achter de dijken naar het
bewustzijn dat het een keer mis kan gaan. Partijen, zoals burgemeesters, wethouders, dijkgraven en
ook communicatieadviseurs, kunnen twijfelen om de overstromingsboodschap te brengen dat het een
keer mis kan gaan. Zij werken hard aan de bescherming van ons land en zijn gewend uit te dragen
dat we veilig zijn achter onze dijken. Dat is ook wat de meeste burgers denken. Uit onderzoeken blijkt
echter dat mensen een boodschap als ‘het gaat een keer mis’ prima aan kunnen. Sterker nog burgers
waarderen het om geïnformeerd te worden over de risico’s, zodat zij zelf een afweging kunnen maken
wat ze zelf kunnen doen.
Bovendien wordt bij een overstroming een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers.
Bij een acute dreiging helpt het als inwoners al over een overstroming hebben nagedacht en weten
wat ze dan moeten doen. Bovendien zijn zelfredzame mensen alert op anderen in hun omgeving die
dat niet zijn. Zo zijn zij ‘samenredzaam’. Communicatie in verschillende niveaus helpt inwoners meer
samenredzaam te zijn.

5.2 Voorbereiding risico- en crisiscommunicatie met partners
Communiceren over overstromingen gaat beter als dat samen met partners gebeurt. Dit geldt voor
alle communicatieniveaus. Deze paragraaf gaat over de communicatie met deze partners.
5.2.1 Belangrijke communicatie partners
Belangrijke partners VRHM en gemeenten bij risico- en crisiscommunicatie hoogwater regionale
keringen:
- Vitale partners: elektriciteit/gas (Liander, Stedin, Tennet);
- Drinkwaterbedrijven (Oasen, Dunea, PWN);
- Waterschappen: Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden;
- Defensie;
- Reddingsbrigade;
- Nederlandse Rode Kruis;
- Nationale Reddingsvloot;
- Rijkswaterstaat/Ministerie I&M;
- Provincie Zuid-Holland;
- Telecombedrijf T-Mobile (namens alle telecomaanbieders).
5.2.2 Organisatie van communicatie
Risicocommunicatie (artikel 46 Wet veiligheidsregio’s) en crisiscommunicatie bij verstoring van
openbare orde en maatschappelijke onrust is een verantwoordelijkheid van de burgemeester (artikel
7 Wet veiligheidsregio’s).
Voor risicocommunicatie (niveau informeren) bij overstromingen en ernstige wateroverlast heeft
VRHM een coördinerende rol. De communicatieadviseur VRHM belast met het onderwerp
waterveiligheid stemt af met partners.

Aan alle teams in de hoofdstructuur (CoPI, ROT, (R)BT)
nemen communicatieprofessionals van gemeenten,
hulpdiensten of partners deel. VRHM communiceert over het
incident en de maatregelen die worden genomen voor de
incidentbestrijding. Partners communiceren over hun eigen
bedrijfsvoering (feiten, maatregelen, prognoses). Er is
afstemming over de communicatie tussen VRHM en partners.
In de voorbereiding doet de communicatieadviseur VRHM
belast met onderwerp waterveiligheid dit. Bij een (dreigend)
incident coördineert Hoofd Taakorganisatie Communicatie
van VRHM de communicatie en heeft afstemming met
partners.

Figuur 5: Proceskaart
Crisiscommunicatie VRHM

5.3 Niveaus risico- en crisiscommunicatie
Binnen de handreiking samenredzaamheid worden vier niveaus onderscheiden:
Niveaus
Omschrijving
Communicatiedoel
1. Informeren
Er is nog niets aan de hand. Als er
Bewustwording,
sprake is van een overstroming elders, aanzetten tot
die vergelijkbaar is met wat hier zou
voorbereiden.
kunnen gebeuren kan de actualiteit
evt. gebruikt worden om de
kernboodschap onder de aandacht te
brengen.
2. Alerteren
De eerste fase bij een dreigende
Beperking van
overstroming of ernstige wateroverlast. onrust, duiding
Inwoners bewust maken van welke
geven en informeren
maatregelen zij mogelijk moeten
over ‘wat te doen’.
opvolgen.
3. Waarschuwen Er is sprake van een serieuze dreiging. Idem
Bijvoorbeeld door hevige regen of gat
in de kade. Aanzet tot voorbereidende
actie nodig.
4. Alarmeren
Er is sprake van een actuele en acute
Idem
dreiging, bijvoorbeeld extreem
hoogwater of falen van de waterkering.
Veiligheidsregio’s geeft crisisinformatie
en handelingsperspectief.

Kernboodschap
Het kan mis
gaan, bereid u
voor!

Het kan mis
gaan, dit moet u
doen!

Het gaat mis, dit
moet u doen!

Het gaat echt
mis, dit moet u
doen!

Het eerste niveau valt onder risicocommunicatie. Omdat bij een (dreigende) overstroming de tijd vaak
kort is, is het belangrijk om ook aan dit eerste niveau goed aandacht te besteden, zodat mensen al
weten wat zij moeten doen als er (een dreiging van) hoog water is. Niveau 2 tot en met 4 vallen onder
crisiscommunicatie, deze niveaus lopen vaak in elkaar over. Naarmate de dreiging acuter wordt, is de
informatie en communicatieboodschap steeds concreter en meer toegespitst op de dan geldende
situatie.

5.4 Rolverdeling in verschillende niveaus
Hieronder wordt de rolverdeling tussen de partners en VRHM op de niveaus van informeren,
alerteren, waarschuwen en alarmeren nader uitgewerkt. Vooral voor het niveau informeren is het
belangrijk goede werkafspraken te maken. Vanuit de VRHM zijn eerder risicocommunicatiecampagnes gedaan. Belangrijk is om dit in afstemming met partners te doen, zodat de boodschap
vanuit ieders discipline wordt versterkt. Voor de andere niveaus geldt dat de structuur goed staat. De

inhoud heeft nog nadere afstemming nodig. Hoe beter de afstemming is op het niveau informeren,
hoe makkelijker de samenwerking zal gaan op de andere niveaus. Immers elkaars belangen, kennis
en kunde zijn dan al bekend.
5.4.1 Informeren (koude fase)
Communicatieadviseur VRHM belast met het onderwerp waterveiligheid neemt contact op met
partners om hen te betrekken bij risicocommunicatie hoogwater. Met partners worden afspraken
gemaakt hoe zij met elkaar inwoners het beste kunnen bereiken en wat ieders rol is. Ook wordt de
woordvoeringslijnen in deze ‘koude’ fase afgestemd. Met partners wordt een communicatiekalender
opgesteld, met momenten waarop het handig is aan te haken met een communicatieboodschap over
overstromingen en ernstige wateroverlast. Op de website www.hollandsmiddenveilig.nl is
overstromingsrisico’s een onderwerp.
5.4.2 Alerteren (warme fase)
Communicatieadviseur VRHM belast met het onderwerp waterveiligheid of bij opschaling
(voorbereidend ROT) de dienstdoende ROT-communicatieadviseur neemt contact op met partners
over of en hoe hierbij wordt aangehaakt, bijvoorbeeld door de boodschap bij informeren aan te
passen aan de dan geldende actualiteit of het geven van handelingsperspectief (wat je wil dat
mensen doen) bij een mogelijke overstroming. Het is ook mogelijk dat het waterschap aan de
communicatieadviseur VRHM het signaal geeft van een mogelijke overstroming. Samen stemmen zij,
met eventueel andere partners, de communicatie af.
5.4.3 Waarschuwen (warme fase)
Afhankelijk van de opschaling neemt de communicatieadviseur CoPI (GRIP 1), de
communicatieadviseur ROT (GRIP 2) of Hoofd Taakorganisatie Communicatie (vanaf GRIP 1)
contact op met partners om te overleggen wie, wat gaat communiceren. VRHM communiceert
over het dreigende incident. Is er niet opgeschaald dan doet de communicatieadviseur VRHM
belast met waterveiligheid dit.
5.4.4 Alarmeren (warme fase)
De veiligheidsregio geeft crisisinformatie en handelingsperspectief. Specifieke boodschap geldend bij
dat moment is gebaseerd op de handreiking handelingsperspectief. Afhankelijk van de opschaling
neemt de communicatieadviseur CoPI (GRIP 1), de communicatieadviseur ROT (GRIP 2) of Hoofd
Taakorganisatie Communicatie (vanaf GRIP 1) contact op met partners om boodschap af te
stemmen. Op het moment van opschaling wordt een Taakorganisatie Communicatie actief. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie coördineert de communicatie en stemt af met partners.
Bij alerteren, waarschuwen en alarmeren richt de crisisorganisatie van de VRHM, naast LCMS, een
digitaal platform in waarop eenvoudig informatie kan worden gedeeld en met elkaar kan worden
afgestemd. Denk aan communicatieboodschappen, woordvoeringslijnen e.d. Ook stemmen partijen af
wie de woordvoering doet.
Naast informeren over het risico van wateroverlast en overstromingen is de informatie zoveel mogelijk
toegespitst op wat doelgroepen tijdens incidenten aan gedrag moeten vertonen.

5.5 Voorbereiding risico- en crisiscommunicatie met publiek
5.5.1 Communicatiedoelen met publiek
Zoals aangegeven zijn mensen die weten dat er kans is op een overstroming in hun buurt en weten
wat ze moeten doen, beter voorbereid. Mensen zullen bij een acute dreiging dan ook eerder op zoek
gaan naar informatie en de urgentie voelen zich voor te bereiden.
Risico- en crisiscommunicatie hoogwater heeft dan ook de volgende doelen:
- Doelgroepen weten dat zij te maken kunnen krijgen met overstromingen en ernstige
wateroverlast;
- Doelgroepen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op overstromingen en ernstige
wateroverlast;
- Doelgroepen bereiden zich voor op overstromingen en ernstige wateroverlast;
- Doelgroepen weten wat zij moeten doen als zij te maken krijgen met overstromingen en ernstige
wateroverlast;
- Doelgroepen volgen adviezen die zij bij (de voorbereiding krijgen op) overstromingen en ernstige
wateroverlast krijgen op.
5.5.2 Doelgroepen publiek
Publiek
-

Algemeen 18+
Niet-zelfredzamen
Kinderen 8-12 jaar
Jongeren 13-18 jaar

Bedrijven algemeen, in
bijzonder
- BRZO
- Heineken
- Akzo
- Boeren en tuinders
- E.a. afhankelijk van
situatie

Organisaties en instituties
-

-

Ziekenhuizen, verpleeg- en
verzorgingshuizen, thuiszorg,
zorginstellingen (gehandicapten) en
psychiatrische instellingen
Onderwijsinstellingen
Gevangenissen
Cultureel erfgoed
AZC’s

5.6 Betrokkenen en getroffenen
Tijdens een overstroming of ernstige wateroverlast zijn de mensen van het getroffen gebied een
belangrijke doelgroep. Van de mensen die blijven of weggaan wordt ander gedrag verwacht. Veel
mensen kunnen zelf maatregelen nemen, voor mensen
die dat niet kunnen is extra aandacht nodig. Doelgroepen
kunnen niet direct met overstromingen te maken hebben,
maar wel hinder/gevolgen ondervinden, bijvoorbeeld
stroomuitval of opvang familie.
Tijdens een crisis wordt bij communicatie een ring van
betrokkenen gemaakt, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen:
Getroffenen (direct last van de crisis);
Betrokkenen (niet direct last, maar kunnen wel last
krijgen);
Betrokken voelen (mensen op social media of die
eerder een soortgelijk incident hebben meegemaakt).
Figuur 6: Ring van betrokkenen

5.7 Communicatiestrategie
Een communicatiestrategie geeft focus en richt zich op de vraag hoe een boodschap bij de doelgroep
terecht moet komen om de doelstellingen te bereiken. De kernwoorden die bij de
communicatiestrategie hoogwater horen zijn: actief, persoonlijk relevante boodschap met
handelingsperspectief, gebruik elkaars kracht, www.hollandsmiddenveilig.nl als regionale website,
communicatie sluit aan op www.crisis.nl (als meer regio’s betrokken zijn).
5.7.1 Informeren
Actief
- Communiceer actief over overstromingsrisico’s en hoe men zich kan voorbereiden.
- Geef aan waar de informatie is te vinden als voorbereiding op een overstroming en hoe men
wordt geïnformeerd tijdens een overstroming.
Inhoudelijk
- Communiceer dat het een keer kan misgaan en geef handelingsperspectief hoe zich voor te
bereiden en wat te doen tijdens een overstroming.
Persoonlijk en samen
- Geef aan wat er kan gebeuren.
- Roep op om ook naar mensen in de omgeving om te kijken.
- Leg contact met bijzondere doelgroepen.
Verbinding en samenwerking
- Maak afspraken met partners.
- Maak gebruik van communicatiemiddelen partners.

5.7.2 Alerteren, waarschuwen en alarmeren
Actief
- Communiceer actief richting publiek en pers, zo houd je de regie in handen.
- Communiceer onzekerheden, maar geef wel procesinformatie.
- Zorg voor communicatiemiddelen die werken als de stroom uitvalt.
Inhoudelijk
- Formuleer een korte kernboodschap en geef aan waar meer informatie is te vinden.
- Zorg voor concrete informatie wat mensen moeten doen (schadebeperking).
- Geef duiding (betekenisgeving).
- Communiceer actueel, transparant en eenduidig.
- Zet alle kanalen in, ook die van partners.
- Maak woordvoeringslijnen en Q en A (zowel voor pers als publiek).
- Gebruik de omgevingsanalyse om je boodschappen en strategie aan te scherpen.
- Neem in je boodschap samenredzaamheid mee. Van inwoners wordt verwacht dat ze zichzelf in
veiligheid brengen en ze elkaar helpen.
Persoonlijk en samen
- Informatie op maat, wat gebeurt er in mijn buurt/stad/regio?
- Handelingsperspectief meegeven, wat kan ik doen, wat betekent het als ik blijf of wegga?
- Denk met name aan bijzondere doelgroepen zoals boeren, bedrijven en instellingen.
- Maak gebruik van sociaal gedrag. Mensen zijn geneigd te doen wat anderen in hun omgeving
doen. Bij evacueren: toon beelden of vertel verhalen van vertrekkende mensen. Bij niet
evacueren: laat mensen zien die zich voorbereiden op een verblijf in het bedreigde gebied.
- Samenredzaamheid: maak gebruik van verhalen en beelden waarin mensen elkaar helpen.

Positioneren: Verbinding en samenwerking
- Communiceer vanuit een voor inwoners herkenbare afzender, de burgemeester, en gebruik een
herkenbaar platform.
- Stem kernboodschappen, woordvoeringslijnen en Q en A af met je partners.
- Spreek af wie waar over communiceert.
- Bespreek hoe je elkaar kunt versterken, door berichten door te plaatsen of te verwijzen.

5.8 Algemene boodschap hoogwater regionale keringen
5.8.1 Niveau informeren
U woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met waterbeheerders doen wij er als gemeente
alles aan om hoogwater tegen te gaan. De natuur is grillig en ondanks alles wat we doen om het
gebied veilig te maken, kan het toch een keer misgaan. Ook u kunt met een overstroming te maken
krijgen. Deze overstroming kan vanuit [aanvullen] komen. Als dat gebeurt vragen wij u uw huis en het
gebied te verlaten. Volg altijd de instructies van de hulpdiensten op.
Als een overstroming ontstaat, bijvoorbeeld door een gat in de kade of dijk, dan doet het waterschap
er alles aan om het gat zo snel mogelijk dicht te maken. Dit dicht maken duurt al gauw een paar
dagen. Gebieden stromen in die tussentijd vol. Het water kan in straten binnen een paar uur zo hoog
stijgen dat stroom en gas uitvalt en niet meer door de straten is te rijden. Het repareren van de kade
en/of het leegpompen van een gebied duurt al gauw een paar weken. Gas en stroom werken niet en
er is geen schoon drinkwater. Dit repareren duurt ook nog eens een paar weken. Dat betekent dat u
al gauw een paar maanden uw huis niet in kan.
Wat kan ik doen om me voor te bereiden?
Zorg in ieder geval dat u 72 uur op een droge plek kan blijven. Bij een overstroming is de kans groot
dat u niet het gebied uit kan, omdat wegen overstromen of omdat het te druk op de weg is om uit het
gebied weg te gaan. Hulpverleners hebben de tijd nodig om bij u te kunnen komen. Een droge plek
kan uw zolder zijn of anders een hoog gebouw in de buurt.
Maak een lijst van spullen die belangrijk zijn om in veiligheid te brengen of mee te nemen. Dan kunt u
als het moment daar is snel de belangrijke spullen in veiligheid brengen of meenemen.
- Weet hoe u gas, water en elektriciteit afsluit;
- Denk alvast na waar u naar toe kan voor langere tijd. Maak afspraken met vrienden/familie;
- Hulpdiensten geven informatie over hoe u het gebied uit kan of wat u moet doen tijdens een
overstroming, zorg dat u deze informatie kan ontvangen via een radio op batterijen;
- Kijk op overstroomik.nl over hoe u zich nog meer kan voorbereiden en voor tips;
- Kijk ook om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heeft u zelf een
beperking of bent u hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren u willen helpen.
Waar vind ik informatie?
Informatie over overstromingsrisico’s en hoe u zich kunt voorbereiden vindt u op: overstroomik.nl en
www.hollandsmiddenveilig.nl.
5.8.2 Niveau alerteren, waarschuwen, alarmeren
Mogelijk kan niet iedereen het gebied verlaten, omdat het te druk is. Of omdat het water meer dan 20
cm hoog is, waardoor auto’s niet meer door het water kunnen rijden.
Wat kan ik doen bij een overstroming?
Als het gebied waar u woont volstroomt, dan hoort u via uw gemeente wat u kunt doen. Zorg in ieder
geval dat u 72 uur op een droge plek kan blijven. Dat kan uw zolder zijn of anders een droog gebouw
in de buurt. Ook is het mogelijk om naar een schuilplaats van de gemeente te gaan. Bij een
overstroming is de kans groot dat u niet het gebied uit kan, omdat wegen overstromen of omdat het te
druk op de weg is om uit het gebied weg te gaan.
- Volg de website www.hollandsmiddenveilig.nl voor informatie van het laatste moment;

-

Luister naar calamiteitenzender RTV west;
Volg instructies van overheid en hulpverleners op;
Als u moet evacueren of als het water tot aan uw huis komt, sluit dan gas en elektriciteit af;
Dek de toiletbril stevig af, bijvoorbeeld met een baksteen. Dit voorkomt dat rioolwater uw huis
instroomt;
Breng schoonmaakmiddelen (bijv. in gootsteenkastje) en andere middelen die slecht zijn voor het
milieu (schuur/garage) naar boven, om schade aan het milieu te voorkomen;
Neem bij een evacuatie alleen hoognodige spullen mee: eten en drinken, contant geld,
medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Denk ook aan de huisdieren.
Doe uw woning op slot;
Controleer of uw buren weten dat ze moeten evacueren;
Zorg dat u een transistorradio op batterijen hebt, zodat u tijdens een overstroming informatie kunt
ontvangen;
Als u niet weg kunt, zoek dan een droge plek in uw huis of in de buurt en neem uw radio op
batterijen en noodpakket mee;
Als u zelf veilig bent, help mensen in de buurt die hulp nodig hebben;
Waad of rijd nooit door het water heen. Snelstromend water kan u omver gooien of meesleuren;
20 cm water is al genoeg om niet meer door het water te kunnen rijden.

Waar vind ik informatie?
- Bij hoogwater of een dreiging van hoog water vindt u informatie op de website
www.hollandsmiddenveilig.nl of kijk op de website van uw gemeente;
- Weersverwachtingen en -waarschuwingen: knmi.nl, teletekstpagina’s 710 en 713.

5.8.3 Bouwstenen communicatieboodschap
Communicatieboodschappen hierboven worden aangevuld met zo specifiek mogelijke informatie voor
de dan geldende situatie. De extra communicatieboodschappen fungeren als ‘bouwstenen’ van de
communicatieboodschap.
Fase
alerteren/waars
chuwen
Hoogwater /
pré-evacuatie

Fase alarmeren
Evacuatie

Informeren wat er gebeurt tijdens een overstroming en wat het persoonlijk en materieel
risico is.
Informeren over de bedreigde gebieden d.m.v. een kaart en informeren naar welke
gebieden zij kunnen uitwijken.
Informeren waar mensen informatie kunnen vinden: www.overstroomik.nl.
Als er een publieksnummer wordt geopend, dan deze ook communiceren.
Aangeven hoe bewoners worden gewaarschuwd bij acuut gevaar.
Informeren waar mensen kunnen melden dat ze bijvoorbeeld verminderd zelfredzaam
zijn/ geen vervoer hebben en dat ze hulp nodig hebben.
Inventariseer eigen evacuatiemogelijkheden voor het vee.
Toelichten van mogelijke schaderegelingen voor land-, tuinbouw en andere
ondernemers.
Informeren over evacuatie, zelfredzaamheid, opvanglocaties en transfers (hoe naar de
opvanglocatie te komen).
Informeren over gebruik evacuatieroutes over de weg.
Besteed ook aandacht aan klein vee/hobby- en huisdieren (wel-niet aparte opvang).
Informeren dat gas, elektra (en daarmee telecom en ICT) en watervoorziening
afgeschakeld gaan worden bij een overstroming. Telefoon/internet werken dan niet
meer.
Uitspreken dat hulpverlening niet kan worden gegarandeerd voor achterblijvers.
Aansporen tot het ondersteunen van medemensen.
Informeren m.b.t. te treffen voorbereidingen voor onderweg: volle brandstoftank,
noodpakket: zoals voedsel-en medicijnenpakket, batterijen en zaklamp, voldoende
(warme) kleding etc.

Oproepen waardevolle papieren (paspoort, verzekeringspapieren e.d.) bij zich te
dragen.
Afschakelen van gas, water en licht in eigen woning bij weggaan.
Informeren wanneer gas, elektra en watervoorziening afgeschakeld worden.
Achterblijvers: hoog genoeg zitten, genoeg eten, drinken en medicijnen in huis halen.
Achterblijvers: beseffen dat zij geen beroep kunnen doen op hulpverlening bij een
overstroming.
Gevaar/gevolgen voor achterblijvers benadrukken: ziekte, uitval nutsvoorzieningen.

5.9 Communicatiemiddelen en kanalen
Naast de communicatieboodschap is het ook belangrijk om te bepalen welke communicatiemiddelen
en communicatiekanalen ingezet gaan worden bij een overstroming. Ook hier wordt een onderscheid
gemaakt in de verschillende niveaus. Hieronder een inventarisatie van middelen en kanalen zover
deze nu bekend zijn. Het landschap van (sociale) media verandert snel, het is goed om hier dus
regelmatig een update voor te maken.
5.9.1 Informeren
- Website VRHM: wat kunt u doen?
- Film overstroom ik? link via website VRHM
- Aandacht bij folder waterschapsbelasting
- Gerichte campagne in polders (onder meer met communicatiemiddelen uit de toolbox Ons water)
- Bericht voor facebook, twitter VRHM en gemeente bij hoog water in veiligheidsregio of vlak over
de grens
5.9.2

Alerteren, waarschuwen en alarmeren
Als er (nog) stroom is…
- Eigen middelen:
o Persstatements, persconferenties, mediagesprekken en aanbieden interviews
o Twitter (voor initiële meldingen en verwijzingen) en facebook (nice to know informatie).
Dit zijn interactieve media, zorg dus voor webcare.
o Website hollandsmiddenveilig.nl: nieuwsberichten, dossier, een liveblog (houd die dan
ook echt actueel).
o Publieksinformatienummer
- NL-Alert, werkt in getroffen gebied (zie website NCTV)
- Crisis.nl (zie website NCTV)
- Publieksinformatienummer NCC 0800-1351 voor acute fase (zie website NCTV)
- Borden boven snelwegen bij evacuatie (in samenwerking met Rijkswaterstaat)
Als er geen stroom meer is….
- Rampenzender (via autoradio of radio op batterijen)
- Radiozendamateurs (stichting DARES)
- Gemeentehuizen, wijkinformatiepunten, buurthuizen, sporthallen
- Geluidswagens (let op laag bereik, als je ze inzet, dan blijven herhalen).
- Persberichten en mediagesprekken. Spreek van tevoren af met de pers waar zij worden
verwacht.
- Flyers of bewonersbrieven. Zorg dat je die ergens anders kunt laten maken.
- Hulpdiensten rijden stapvoets in de wijk.

Tip: Geen stroom?
Bedenk nu al alternatieven voor als de stroom uitvalt. Op ene andere werkplek of in een andere regio kun je
misschien wel gebruik maken van computers, printers etc.

5.10 Communicatie in nafase
De crisiscommunicatie vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden stopt als voor de hulpdiensten
geen taak meer is en de Veiligheidsregio Hollands Midden afschaalt. Dan is de gemeente
verantwoordelijk voor de communicatie en de afstemming met partners, zoals het waterschap. Een
overstroming kan meerdere gemeenten treffen. Maak afspraken met elkaar over de communicatie,
zodat inwoners een eenduidige boodschap ontvangen. De duur van het watervrij maken is afhankelijk
van de diepte en de grootte van de polder. Een gebied zal geleidelijk watervrij worden, sommige
delen zullen snel droogvallen en andere blijven langer onder water. Nadat het water is weggepompt is
niet direct de gehele polder weer vrij toegankelijk. Het achtergebleven slib en modder kunnen ervoor
zorgen dat de polder nog geruime tijd onleefbaar blijft.
In de nafase gaat het om bijvoorbeeld:
- Mensen informeren wanneer het gebied is leeggepompt (in overleg met het waterschap);
- Wanneer zij weer terug kunnen;
- Hoe zij terug kunnen (bijvoorbeeld alsnog niet alle wegen weer open zijn);
- Hoe zij het water uit hun huis kunnen halen;
- Wanneer water en stroom weer aangesloten zijn (en wat zij moeten doen: bijvoorbeeld
kookadviezen water);
- Schaderegelingen en hoe hiervan gebruik kan worden gemaakt.
Belangrijk is inwoners stap voor stap meenemen in wat in het gebied gebeurt. Vraag mensen als zij
klaar zijn in hun eigen huis om te kijken naar mensen in de buurt.
Als ondersteuning wordt www.hollandsmiddenveilig.nl ingezet, ter ondersteuning van informatie op de
gemeentelijke website.

6 Bronnen
Er zijn voor de totstandkoming van deze risicoanalyse diverse bronnen gebruikt. De belangrijkste
bronnen die gebruikt zijn:
-

Oplevernotitie “Overstromingsscenario’s regionale waterkeringen”, Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard, Nelen & Schuurmans (d.d. 25-01-2018);
Kaarten Waternet, scenario’s doorbraak keringen Drechtkade (oost)/Nieuwveens Jaagpad, Kade
Zevenhoven en Westveensde kade (d.d. 08 november 2019);
Kaarten en beelden Tygron Hoogheemraadschap Rijnland, www.tygron.com (februari 2019);
Handreiking Impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast;
De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening, RIVM rapport 2018-0171;
Risicokaart.nl;
Klimaatatlas Zuid-Holland via: https://zuid-holland.klimaatatlas.net/;
Storylines bestrijding en herstel bij overstromingen, HKV rapport (oktober 2019);
Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen, IFV en WAVE2020 (17 oktober 2019);
Handreiking handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast (2017), Water en
evacuatie;
Impactanalyse hoogwater regionale keringen VRHM (2019) van Nieuwenhuis;
Handboek inzet calamiteitenmateriaal Waterschappen (2016), Unie van Waterschappen;
Kader grootschalige evacuatie (2014), Ministerie van Veiligheid en Justitie;
Leidraad voor het evacueren van vee (2014), Ministerie van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit;
Regionaal Risicoprofiel VRHM;

7 Bijlagen
7.1 Bijlage 1. Hoogtekaart

7.2 Bijlage 2. Kwetsbaar en vitaal

Kwetsbaar
▪ Plaatsen waar personen verblijven (woningen, campings, hotels, evenemententerreinen)
▪ Plaatsen waar dieren verblijven (veehouderijen, kinderboerderijen, dierenpensions)
▪ Zeer kwetsbare gebouwen
- gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met een bed functie (ziekenhuizen, verpleeghuizen)
- gebouwen met een woonfunctie voor zorg (bejaardenhuizen, instellingen jeugdzorg, instellingen
voor mensen met een beperking)
- gebouwen met een cel functie (bijv. detentie instellingen)
▪ Cultureel erfgoed (monumenten, archieven, collecties, archeologisch/landschappelijk)
Vitaal
▪ Vitale infrastructuur/objecten
- Gas (gasdistributie en meetstations, gasdistributienetwerk)
- Stadsverwarming
- Elektriciteit (elektriciteitscentrales, transformator-/onderstations, wijkdistributie, leidingen)
- ICT (ICT-centra, telefoonzendmasten, telefoon/internetcentrales, kabels, noodcentrales- en
netwerken, CAI en glasvezelcentrales en verdeelkasten)
- Drinkwater (drinkwaterwinpunten, reservoirs, distributienet)
- Oppervlaktewater (gemalen)
- Riolering (zuiveringsinstallaties, gemalen en pompen)
- Transportinfrastructuur ((vaar)wegen, tunnels, viaducten, aquaducten, sluizen, havens,
spoorwegen, stations, etc.)
▪ Voor hulpverlening vitale objecten
- Crisiscentra, alarm en coördinatiepunten, ziekenhuizen, bevoorradingscentra ziekenhuizen,
productie en opslaglocaties geneesmiddelen, opslag voedsel, opslag noodvoorzieningen
Milieu
▪ BRZO-bedrijven
▪ IPPC11 bedrijven
▪ Bedrijven waar radioactieve stoffen worden opgeslagen/geproduceerd
▪ Buisleidingen waardoor milieugevaarlijke stoffen worden getransporteerd

11 BRZO bedrijven zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die vallen onder de werking van
het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Sommige bedrijven maken gebruik van een IPPC-installatie, zoals intensieve
veehouderijen en grote milieuvervuilende bedrijven. Deze bedrijven moeten wat betreft energiegebruik en afval aan strenge
voorwaarden voldoen.

7.3 Bijlage 3 Wettelijk kader
Evacueren van bevolking – wie is waartoe bevoegd?
•

Burgemeester/voorzitter veiligheidsregio
De burgemeester is belast met het opperbevel bij de rampenbestrijding en bij het treffen van
maatregelen in geval van ernstige vrees voor het ontstaan van een ramp. In geval van een
bovenlokale ramp of crisis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is die rol neergelegd
bij de voorzitter van de veiligheidsregio.
In de praktijk wordt de noodbevoegdheid uit artikel 176 van de Gemeentewet toegepast als
grondslag voor de opdracht tot evacuatie door de burgemeester. Beperking hieraan is dat een
dergelijke evacuatieopdracht – omdat de beperkingsystematiek van de Grondwet dit niet toestaat
– geen grondslag biedt om mensen te verplichten hun woning (huisrecht) te verlaten. Er bestaat
dus geen wettelijke grondslag voor het geven van een bevel tot evacuatie door de burgemeester
dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio.
Wet verplaatsing bevolking
In geval van een (dreiging van een) ramp die bovendien zodanig is dat de
aanwijzingsbevoegdheden niet toereikend zijn, kan de minister van BZK¹⁵ de verplaatsing van
bevolking gelasten. De Wet verplaatsing bevolking (Wvb) voorziet overigens alleen in de
evacuatie van de bevolking, niet van vee en goederen. De bevoegdheid om evacuatie te gelasten
wordt in werking gesteld bij koninklijk besluit, op voordracht van de Minister-president¹⁶.
De minister van BZK kan in het geval van een (dreiging van een) ramp een algemene of
bijzondere machtiging verlenen op grond waarvan de burgemeester of de CdK in het belang van
de veiligheid van de bevolking of van de instandhouding van het maatschappelijk leven
verplaatsing van de bevolking kunnen gelasten. Deze machtiging kan pas worden verleend,
nadat artikel 2b van de Wvb bij koninklijk besluit in werking is gesteld.

•

Evacueren van vee
De minister van Economische Zaken is beleidsmatig verantwoordelijk voor de agrarische sector
en de hierbij bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren (vee). Dit zijn niet alleen
bedrijfsmiddelen maar tevens levende wezens waarvoor een algemene zorgplicht geldt op grond
van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De zorgplicht ligt primair bij de eigenaar van de
dieren (veehouder). De veehouder is zelf verantwoordelijk voor het evacueren van zijn vee,
daartoe gefaciliteerd door de lokale/regionale overheid. In de gemeentelijke/regionale
draaiboeken moet worden voorzien in onder meer procedures voor het verplaatsen, de opvang
en de verzorging van vee.

•

Milieubeheer
Artikel 17.19 van de Wet milieubeheer geeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) de
bevoegdheid om, zo nodig met behulp van de sterke arm, alle maatregelen te nemen die hij in het
belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu noodzakelijk acht.
Tot de bedoelde maatregelen kan ‘het verwijderen van personen, dieren, planten of goederen uit
bepaalde gebieden’ behoren. Voorwaarde voor toepassing van deze bevoegdheid is de situatie
dat ‘stoffen, preparaten of genetisch gemodificeerde organismen, dan wel handelingen daarmee,
naar het oordeel van Onze Minister onduldbaar gevaar opleveren voor de gezondheid van de
mens of voor het milieu’. De minister van IenM neemt de maatregel in overeenstemming met de

¹⁵ Op grond van artikel 2d, gelezen in samenhang met artikel 2a van de Wet verplaatsing bevolking (Wvb)
¹⁶ Artikel 2b Wvb kan ook van toepassing zijn een (beperkte) noodtoestand wordt uitgeroepen op basis van de Coördinatiewet
uitzonderingstoestanden.

ministers wie het mede aangaat, tenzij de vereiste spoed zich naar het oordeel van de minister
van IenM daartegen verzet¹⁷.

Kosten opvang
De gemeente die de kosten maakt (opvanggemeenten/effectgemeente) draagt de kosten, tenzij
anders is overeengekomen. Uitgangspunt bij de Wvr is opvang binnen de eigen gemeente, tenzij het
gebied niet leefbaar is. De brongemeente zal in een dergelijk geval een andere gemeente benaderen
met de vraag of mensen daar gebruik kunnen maken van opvangmogelijkheden.
Gemeenten kunnen kosten:
• verhalen als er een veroorzaker (van de ramp) is aan te wijzen;
• declareren op grond van artikel 55 Wvr: bijdrage in de rampbestrijdingskosten. Er moet dan
wel sprake zijn van een ramp in de zin van artikel 1 van de Wvr en het moet gaan om niet
begrote kosten. Gemeenten die opvang hebben verzorgd, maar niet in het rampgebied
liggen, kunnen in principe hun (niet begrote) kosten declareren bij de brongemeente waarbij
de kosten vervolgens (meeliften) in de aanvraag rampbestrijdingskosten van die
brongemeente. Gemeenten krijgen op grond van artikel 55 Wvr nimmer de volle honderd
procent van gemaakte kosten uitbetaald. Bij de uitvoering van artikel 55 Wvr wordt gekeken
of de kosten te relateren zijn aan de bestrijding van de ramp, gedurende de periode van de
ramp. Ook wordt gekeken naar de redelijkheid van de gedeclareerde kosten. Daarnaast is het
rampbegrip in de tijd beperkt. In deze situatie kan dan naar verwachting uitsluitend gedacht
worden aan een vergoeding van de eerste noodopvang in het kader van een evacuatie. De
(tijdelijke opvang) tijdens het herstel van het gebied valt niet onder dit artikel.
• mogelijk dekken, maar hier zijn op voorhand geen uitspraken over te doen. Dit is afhankelijk
van de aard en omvang van de ramp.
• die particulieren in het verleden hebben gemaakt voor evacuatie (verhuizing, verplaatsing,
opslag inboedel en hotels) niet vergoeden omdat er van overheidswege gratis (voor
particulieren) opvang werd verstrekt.

¹⁷ Het wettelijk kader uit ‘kader grootschalige evacuatie’ (2014), Ministerie van Veiligheid en Justitie

7.4 Bijlage 4 Taken CoPI, ROT en BT in de acute fase¹⁶
CoPI
Taak
- Coördinatiepunt voor aansturing lokale zaken (verkeersmanagement, opvang en verzorging)
Bestrijding
- Ga uit van beschikbare mensen en middelen
- Handel op basis van prioritering
- Positioneer de capaciteit op strategische locaties
Coördinatie
- Benoem lokale evacuatieleider
Veiligheid hulpverleners
- Houd rekening met overbelasting van hulpverleningscapaciteiten
- Formuleer een plan B (op locatie) voor eigen veiligheid
Informatievoorziening
- Accepteer onvolledige informatie

ROT
Liaisons
- Multidisciplinaire planningsstaf evacuatie inclusief RMOA (defensie) en externe crisispartners
zoals wegbeheerders en dreigingsexperts
Bestrijding
- Werk prioritering uit.
- Analyseer relaties met omliggende regio’s en verkeersnetwerken.
- Analyseer benodigde reistijd bij inzet van middelen.
- Werk logistieke aspecten uit:
- Aflossing hulpdiensten, uitputtende middelen (brandstof, materiaal en voeding), primaire
levensbehoeften hulpverleners en evacués.
Coördinatie
- Benoem evacuatieleider voor planning en uitvoering.
- Maak afspraken over logistieke voorzieningen, bijvoorbeeld: Wie zorgt voor rolstoel- en
zittend vervoer en wie voor liggend vervoer?
- Wie is aanspreekpunt voor crisispartners die eigen maatregelen (gaan nemen)
- Maak overzicht van besluiten die moeten worden genomen door het (R)BT.
Veiligheid hulpverleners
- Zorg dat bij het evacuatieplan ook een plan B is.
- Houd rekening met aflossing van hulpverleners en materieel.
Informatievoorziening
- Accepteer en benoem onvolledige informatie en onzekerheid
- Benoem eigenaren van processen en de toelevering van informatie
- Dreiging (dreigingexperts)
- Verkeer (verkeerexperts)
- Opvang (ROT)
- Bijstand (ROT)
- Autonoom gedrag bevolking (communicatie)
¹⁶ Kader grootschalige evacuatie (2014), Ministerie van Veiligheid en Justitie

- Media (communicatie)
Bevolkingszorg
- Breng opvanggebieden in kaart en communiceer hierover
- Onderscheid korte termijn (dagen) en lange termijn (weken)
- Stel eisen voor opvang en deel verwachtingen met bevolking
Communicatie en voorlichting
- Beschrijf voorlichtingsstructuur en communicatiestrategie, inclusief mogelijke boodschappen
- Benoem de onzekerheden
- Geef een handelingsperspectief
Overige processen
- Geef direct aandacht aan schadeafhandeling
- Start projectorganisatie voor herstel en nazorg
- Concretiseer nafase
- Start planning reddingoperatie bij start evacuatie

(R)BT
- Stem communicatiestrategie af op basis van operationeel plan (continu proces op basis van
nieuwe informatie)
- Zorg voor juridische verankering van gekozen maatregelen

16.

1. Samenvatting voorstel
Informeren over het vaststellen en verspreiden van de Informatiekaart SIS (Slachtoffer Informatie
Systematiek).

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart SIS

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

16.

Bijlage(n):

Portefeuille:

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

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing (BGC)
MDOP
22 april 2021

3. Toelichting
De actualisatie van de informatiekaart SIS is opgenomen in het werkplan MDOP 2020. De
Informatiekaart SIS was hiervoor een monodisciplinaire planvormingsproduct van Bevolkingszorg. In
de zomer van 2019 is de vorige kaart in gebruik genomen. Deze was monodisciplinair (in het format
van Bevolkingszorg Hollands Midden) en bilateraal afgestemd met betrokken partners. Voorafgaand
is monodisciplinair met de regiegroep gemeentesecretarissen afgesproken om de functie van
contactpersoon SIS te beleggen bij de stafsectie bevolkingszorg in het ROT in plaats van bij iedere
gemeente voor zich. Deze en andere wijzigingen in het systeem aan de hand van evaluaties waren
reeds opgenomen in de kaart.
Door de multidisciplinaire samenhang van taken en verantwoordelijkheden is gekozen om deze kaart
volgens de multidisciplinaire wijze in het format van de veiligheidsregio op te stellen en daarmee ook
de processen multidisciplinair af te stemmen conform het werkplan MDOP 2020.
De bestaande monodisciplinaire informatiekaart is met name tekstueel aangepast na een mondelinge
en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van
de informatiekaart.

4. Implementatie en communicatie
Na vaststelling door de Veiligheidsdirectie is de informatiekaart verspreid onder de relevante
crisisfunctionarissen en –teams en opgeslagen in LCMS.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 4
februari 2021.

17.

1. Samenvatting voorstel
Informeren over het vaststellen en verspreiden van de Informatiekaart Draka 2021.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart Draka

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

VRHM
Crisisbeheersing
L. Klok, R. Hillegers
MDOP
22 april 2021

17.

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Conform het werkplan van de werkgroep MDOP is de update van de Informatiekaart Draka gemaakt.
De update is gemaakt door de veiligheidsregio met de medewerking van Draka en de partners.
De Informatiekaart is mede op basis van de bestaande afspraken en documenten opgesteld. Tevens
geeft de kaart inzicht in specifieke aandachtspunten bij een calamiteit bij Draka. De kaart is bestemd
voor crisisfunctionarissen op CoPI, ROT en (R-)BT niveau.
Het document Crisiscommunicatie Ondersteuning Draka 2021 (hiervoor Risicocommunicatieplan
Draka 2021) is beoordeeld op actualiteit en akkoord bevonden door de lokale communicatieadviseur,
lokale adviseur crisisbeheersing, burgemeester Van Erk en Draka. Op verzoek van de kolommen is
de duiding van het document toegevoegd en de titel veranderd om onduidelijkheden tegen te gaan.
Het document wordt dus enkel gebruikt voor/door crisiscommunicatie en dient niet als
risicocommunicatie voor alle kolommen.

4. Implementatie en communicatie
Na vaststelling door de Veiligheidsdirectie is de informatiekaart verspreid onder de relevante
crisisfunctionarissen en –teams en opgeslagen in LCMS. Hiermee is het project afgerond. De
informatiekaart is in beheer van de Werkgroep MDOP.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 25
maart 2021

18.

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de vaststelling van de geactualiseerde Informatiekaart Uitval
Gas. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de geactualiseerde
Informatiekaart Uitval Gas.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart Uitval Gas

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Veiligheidsregio
Hollands Midden
Crisisbeheersing
Boudewijn Bogaards
22 april 2021

18.

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd. De
informatiekaart is al eerder ter besluitvorming aangeboden aan de VD. Destijds heeft de VD de
informatiekaart uitval gas aangehouden omdat de inhoud van de kaart meer te maken had met een
gaslekkage in plaats van een uitval van gas. De actualisatie van de informatiekaart Uitval Gas is
daarom wederom opgenomen in het werkplan van MDOP 2020. In verband met de Corona crisis
heeft het reguliere werk erg onder druk gestaan waardoor de update langer op zich heeft laten
wachten dan vooraf voorzien.
De informatiekaart is aangepast na een mondelinge en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen
die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Op hoofdlijnen zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd op de informatiekaart: contactgegevens zijn aangepast,
opsomming van de kolom specifieke processen zijn verwijderd, er is veel ruimte ingericht voor het
proces crisiscommunicatie en een aantal zinnen zijn scherper geformuleerd.

4. Implementatie en communicatie
-

-

De VD heeft de Informatiekaart Uitval Gas op 8 maart geaccordeerd en zal aangeboden worden
aan de werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart onder
alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van
de VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor de verspreiding van de informatiekaart bij
de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van het
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
Na vaststelling wordt de Informatiekaart Uitval Gas gedeeld met de relevante crisispartners.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 25
maart 2021.
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19.

1. Samenvatting voorstel: terugkoppeling doorontwikkeling crisiscommunicatie
In november 2018 heeft het AB opdracht gegeven de slachtkracht van de crisiscommunicatie te
onderzoeken. In december 2019 is het resultaat van dit onderzoek, inclusief aanbevelingen,
gepresenteerd in het DB. Het DB is akkoord gegaan met de uitvoering van de voorgestelde
aanbevelingen. Inmiddels zijn deze aanbevelingen geïmplementeerd in de crisiscommunicatieorganisatie.
De Wet op de veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio de
verantwoordelijkheid heeft voor de informatievoorziening aan burgers over rampen en crises en over
de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan. Binnen
gemeenten is de eindverantwoordelijkheid voor de crisiscommunicatie lokaal belegd bij de
burgemeester van een getroffen gemeente, of de voorzitter van de veiligheidsregio.
Binnen deze context presenteren we het AB van 22 april graag het bereikte resultaat van de
doorontwikkeling en versterking slagkracht crisiscommunicatie in de VRHM.

2. Algemeen
Onderwerp:

Resultaat doorontwikkeling
crisiscommunicatie

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

19.

Bijlage(n):

Portefeuille:

A.W.M. Spruit (DB)
D. Aarts (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

VRHM
Crisisbeheersing
C. Kruizinga
22 april 2021

3. Toelichting
In november 2018 heeft het AB, n.a.v. oefening- en incidentevaluaties, opdracht gegeven de
slagkracht van de crisiscommunicatie in de VRHM te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. Deze
opdracht heeft geleidt tot een ketenevaluatie waarvan de aanbevelingen in het rapport “Toekomst
crisiscommunicatie in de VRHM” in het DB van 12 december 2019 zijn gepresenteerd. In april 2020 is
deze rapportage er informatie geagendeerd in het AB. De gepresenteerde aanbevelingen zijn in het
kader van de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de crisiscommunicatie in 2020
binnen de keten geïmplementeerd. Graag presenteren we het AB de ontwikkelingen en het bereikte
resultaat: een slagvaardige crisiscommunicatieketen binnen het eerste ‘gouden’ uur.
In het adviesrapport “Toekomst crisiscommunicatie in de VRHM” zijn op basis van een viertal
knelpunten, in samenwerking met functionarissen uit de gehele keten, adviezen geformuleerd om de
slagkracht van het crisiscommunicatieproces te verbeteren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
harde procedurele adviezen en zachte relationele adviezen. Harde adviezen zijn bijvoorbeeld
geweest: het alarmeren van het Hoofd crisiscommunicatie bij multidisciplinaire opschaling GRIP1
i.p.v. GRIP2, de alarmering van de taakorganisatie communicatie wordt door het HTo-C
gecoördineerd en de ontwikkeling van een nieuwe crisiswebsite.

Zachtere adviezen hebben vooral betrekking op het OTO-programma waarin steeds meer
geïnvesteerd wordt op de relaties en kennis over en van afhankelijkheden binnen de
crisiscommunicatieketen.
De doorontwikkeling van de crisiscommunicatie kent twee fundamentele wijzigingen welke in het
bijzonder effect hebben op de slagkracht van de crisiscommunicatie in het eerste uur:
1) De versteviging van de positie van het Hoofd (taakorganisatie) Crisiscommunicatie
In de ketenevaluatie zijn een viertal knelpunten geformuleerd. De rode draad in deze
knelpunten is de positie van het Hoofd crisiscommunicatie (Hto-C). Conform planvorming
komt het Hto-C pas in beeld vanaf GRIP2. De praktijk leert dat crisiscommunicatie zich niet
laat sturen door de GRIP-structuur. Maatschappelijke impact en daarmee samenhangende
informatiebehoefte staan los van multidisciplinaire opschaling en vragen om een vroegere
start van het crisiscommunicatieproces. Asynchrone opschaling van crisiscommunicatie was
daarom al gemeengoed. Echter, onvoldoende voorspelbaar waardoor er tot GRIP2 geen
vaste handelingsstructuur binnen de crisiscommunicatieketen bestond. Door het Hto-C
eerder in positie te brengen komt ook de crisiscommunicatieketen sneller tot stand.
In de planvorming is nu vastgelegd dat het HTo-C vanaf multidisciplinaire opschaling (GRIP1)
wordt gealarmeerd en contact legt met de communicatieadviseur CoPI ter plaatse. Al vroeg in
het gouden uur wordt de communicatie inzet daardoor afgestemd, gecoördineerd en
gemonitord. Vervolg acties worden nog binnen datzelfde uur uitgevoerd.
2) De livegang van de nieuwe crisiswebsite: hollandsmiddenveilig.nl
Op 16 december 2020 is gestart met de testfase van de nieuwe regionale crisiswebsite
hollandsmiddenveilig.nl. Deze website is 24/7 te bezoeken door inwoners. In de koude fase
kunnen bezoekers informatie vinden over risico’s, handelingsperspectieven en
risicocommunicatie campagnes aansluitend op het regionaal risicoprofiel. In de warme fase
(vanaf classificatie ‘middelincident’) is de crisiswebsite het knooppunt van incidentinformatie
met: handelingsperspectieven, een locatieweergave, Q&A’s en een liveblog.
In de situatie van voor 16 december 2020 was de crisiswebsite alleen operationeel nadat
team-uitvoering van de taakorganisatie communicatie deze bij GRIP2 of asynchroon na
opdracht van het Hto-C activeerde. Na activering moest de website nog worden opgemaakt
en gevuld met relevante publieksinformatie. Dit gebeurde door iemand op afstand vanuit een
vrijwillige opkomst (zacht piket) binnen de poule “webredactie/publieksvoorlichting”. Deze
opschaling en organisatie van informatie kostte in de praktijk teveel tijd waardoor publieksinformatiestromen pas later dan het eerste uur goed op gang kwamen. Tijdens spoedeisende
incidenten waarbij bijvoorbeeld NL-Alert werd ingezet zorgde dit voor organisatorische
vertraging. Het proces uitzending NL-Alert verliep sneller dan het operationaliseren van de
crisiswebsite met vervolg informatie. Uitzending van NL-Alert werd vertraagd of het bericht
werd noodgedwongen afgesloten met de tekst “meer informatie volgt”.
In het nieuwe systeem start publieksinformatie al direct vanaf de incidentkwalificatie “middel”.
De woordvoerder brandweer/ communicatieadviseur CoPI organiseert zelfstandig via een
tablet de publiekscommunicatie via het meldingssysteem op de crisiswebsite. Daarmee zijn
incidenten op de crisiswebsite sinds 16 december actief bij de feitelijke start van het proces
crisiscommunicatie. De crisiswebsite loopt hierdoor per definitie in 95% van de situaties voor
op het proces NL-Alert.
De twitterkanalen van Brandweer Hollands Midden en de VRHM zijn gekoppeld aan de
crisiswebsite waardoor deze geautomatiseerd berichten publiceren met een harde link naar
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de crisiswebsite. Ook NL-Alert berichten worden nu standaard afgesloten met een verwijzing
naar de crisiswebsite en in de nabije toekomst verschijnt er vanaf GRIP1 een pop-up op de
gemeentelijke website met de incidenttitel en daarbij ook een harde verwijzing naar de
crisiswebsite. Zo verwijzen alle online informatiesystemen naar dezelfde bron:
hollandsmiddenveilig.nl. Deze onafhankelijkheid levert in de praktijk tussen de 30 en 60
minuten tijdwinst op. Maar ook helder verwachtingen. Bij incidenten verwijs je naar
Hollandsmiddenveilig.nl.
Stand van zaken voorjaar 2021
Boven genoemde en andere systeemverbeteringen zoals beschreven in de notitie “Advies toekomst
Crisiscommunicatie VRHM” zijn inmiddels geïmplementeerd. Het resultaat dat we hebben gemeten
op basis van de laatste GRIP1 incidenten in de regio (gemeten vanaf 16 december 2020) laten een
slagvaardige crisiscommunicatieketen zien. Op basis van de laatste incidenten zien we dat de
crisiscommunicatieketen ruim binnen het halfuur tot stand komt terwijl dit in het verleden regelmatig
langer dan een uur kon duren. Belangrijke stap hierin is dat woordvoerders en Hto-C’s elkaar sneller
in het proces tweezijdig weten te vinden en binnen het procescrisiscommunicatie minder
afhankelijkheden tot vertraging kunnen leiden.
Daarnaast zien we dat door de ontwikkeling van de crisiswebsite hollandsmiddenveilig.nl er tien
minuten na opschaling een incidentpagina bereikbaar is en actief gedeeld wordt. In het oude systeem
was dit pas na het gouden uur georganiseerd o.a. door afhankelijkheid van verschillende
functionarissen. Door de start van de uitvoering bij de woordvoerder te beleggen en via andere
kanalen altijd te verwijzen naar deze bronpagina beschikken we over een professioneel, betrouwbaar
en bovenal voorspelbaar crisiscommunicatiesysteem.
Onderstaande tabel toont de eerste resultaten gemeten bij de grote incidenten vanaf 16 december:
Incident

Resultaat

31/12 GRIP 1 Alphen
(Vuurwerkbom)
18/01 GRIP1 Gouda
(Industriebrand)
08/02 GRIP1 Lisse
(Brand tuincentrum)

Crisiswebsite 10min na melding operationeel
Crisiswebsite 11min na melding operationeel
Inclusief handelingsperspectief
Crisiswebsite 9min na melding operationeel
1e NL-Alert verwijst met link naar crisiswebsite
Opvolging met FAQ en handelingsperspectief

Unieke
bezoekers
4524
3455
12.368

Restpunten 2021
- De basiscursus Crisiscommunicatie is vast onderdeel van het regionaal Multi-OTO
programma. Specifiek worden nog in 2021 de OVD-Bz’en, AC-Bz’en en Caco’s voorzien van
een aanvullende workshop over de nieuwe crisiscommunicatie ketenstructuur.
- De omgevingsanalyse is onmisbaar voor het ontwikkelen van de juiste
crisiscommunicatiestrategie. In overleg met de poule gaan we deze opschalen naar een
functiegroep op hard piket: 24/7 oproepbaar en inzetbaar.
- Alle gemeentelijke websites krijgen een RSS-code waarmee incidenten vanaf GRIP1 door de
VRHM via een push-up button geactiveerd worden met daarop een directe doorverwijzing
naar de incidentpagina op hollandsmiddenveilig.nl. De kwaliteit van de crisispagina wordt
gewaarborgd door een eindredacteur uit de crisiscommunicatiepoule (web redactie).
- De corona crisis heeft laten zien hoe belangrijk een sterk regionaal communicatienetwerk is.
Dit netwerk willen we na de coronacrisis behouden en benutten om de regionale werkwijze
crisiscommunicatie actueel te houden binnen de lokale communicatieteams. Bekendheid met
de organisatie is essentieel voor slagkracht tijdens een crisis.
3
Agendapunt 19. AB VRHM 22 april 2021

-

Het proces crisiscommunicatie blijven we monitoren, evalueren en ook in de toekomst
optimaliseren waar nodig. Zo blijven we toekomstbestendig.

Het Hoofd crisiscommunicatie (Hto-C)
De verantwoordelijkheid voor crisiscommunicatie is binnen de VRHM gemandateerd bij het Hoofd
Crisiscommunicatie. Het Hto-C is binnen het proces Bevolkingszorg onder leiding van de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van de
crisiscommunicatie. In de VRHM werken we met zes HTo-C’s die op hard piket beschikbaar zijn bij
incidenten. Bij GRIP1 worden zij gealarmeerd en starten leiding en coördinatie over het proces
crisiscommunicatie. Vanaf GRIP2 komen zij op naar het gemeentehuis van de brongemeente om ter
plaatse leiding en coördinatie te verzorgen aan de taakorganisatie crisiscommunicatie. Deze
taakorganisatie bestaat uit door de VRHM opgeleide crisiscommunicatie professionals, aangevuld
door het lokale communicatieteam. Op uitnodiging van de voorzitter (DB december 2020) stellen de
HTo-C’s, de sleutelfiguren binnen de regionale crisiscommunicatie uit de VRHM, zich aan het AB
voor.

4. Implementatie en communicatie
De Wet op de veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio de
verantwoordelijkheid heeft voor de informatievoorziening aan burgers over rampen en crises en over
de maatregelen die de overheid heeft getroffen ter voorkoming en bestrijding ervan. Binnen
gemeenten is de eindverantwoordelijkheid voor de crisiscommunicatie lokaal belegd bij de
burgemeester van een getroffen gemeente, of de voorzitter van de veiligheidsregio.
Het ontwikkeltraject dat gestart is na opdracht van het AB in november 2018 heeft geleidt tot een
meer slagkrachtige, voorspelbare en robuuste crisiscommunicatie-organisatie.
De ontwikkeling van de crisiscommunicatie-organisatie is tot stand gekomen in nadrukkelijke
samenwerking met vertegenwoordigers uit alle poules van het crisiscommunicatiepiket. Ook de
adviseurs crisisbeheersing van de gemeenten zijn geconsulteerd en betrokken bij de ontwikkeling van
adviezen, aanbevelingen en wijzigingen in de keten. Ditzelfde geldt voor de leden uit de
multidisciplinaire werkgroep risico- en crisiscommunicatie. Bij de implementatie zijn alle
crisiscommunicatiefunctionarissen getraind en opgeleid en is het alarmeringsproces in de meldkamer
aangepast.
De genoemde wijzigingen worden meegenomen in de revisies van het crisisplan en de bijlage
Bevolkingszorg om het proces voor de komende jaren ook formeel binnen de crisisstructuur vast te
stellen.
Een presentatie aan het AB over de huidige stand van zaken crisiscommunicatie in de VRHM is
onderdeel van de laatste fase van implementatie en communicatie van de doorgevoerde wijzigingen
binnen de crisiscommunicatieketen.
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5. Geschiedenis
-

AB november 2018: opdracht onderzoek slagkracht crisiscommunicatie;
DB december 2019: presentatie resultaat onderzoek slagkracht crisiscommunicatie en plan van
aanpak doorontwikkeling crisiscommunicatie. Akkoord op opdracht doorontwikkeling.
AB April 2020: rapportage resultaat onderzoek slagkracht en plan van aanpak ter informatie
ingebracht.

6. Bijlagen
Geen bijlagen. Casper Kruizinga, specialist risico- en crisiscommunicatie, komt in de vergadering
toelichten welke stappen er het afgelopen jaar zijn gezet ten behoeve van het vergroten van de
slagkracht van de crisiscommunicatie-organisatie.
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