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Oplegnotitie Ontwerp-programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden

datum: 24 april 2018
kenmerk: Z/18/061416/118223
betreft: oplegnotitie bij zienswijze programmabegroting 2019 VRHM

Geachte raadsleden,

Op 9 april 2018 kwam bij de griffie de ontwerp-programmabegroting 2018 en de meerjarenramingen 2020-
2022 van de VRHM binnen. De stukken zijn toegezonden door het Dagelijks Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM). 

Het kader
Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur op 22 februari 2018 vastgestelde 
bestuurlijke uitgangspunten. De Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat het vaststellen en wijzigen 
van de begroting van de VRHM, een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur is van de VRHM. Volgens 
dezelfde regeling kunnen gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze schriftelijk 
kenbaar maken aan het bestuur van de VRHM. Aangegeven is, dat de zienswijze met betrekking tot de 
ontwerp-programmabegroting, uiterlijk 31 mei 2018 aan het DB kenbaar dient te worden gemaakt. 
Behandeling zal op 28 juni 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsvinden.

Beleidsplanperiode
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 februari 2018 zijn de begrotingsuitgangspunten 2019 
vastgesteld. Op niet alle uitgangspunten werd bestuurlijke overeenstemming bereikt. Redenen hiervoor 
waren ten eerste onenigheid over de beleidsonderbouwing van sommige punten en ten tweede over het 
wel of niet expliciet hanteren van de Cebeon-norm als referentiebudget. De wens is – meermaals in de 
Leiderdorpse zienswijze verwoord – om meer vanuit het beleid een begroting op te maken, waarna de 
financiën volgen.

Eerder is bestuurlijk afgesproken om een financieel kader voor een hele beleidsplanperiode (4 jaar) vast te 
leggen. Voorstel is nu gedaan, ook in verband met de reorganisatie van de VRHM die is ingezet in 2018, om 
het Korpsbeleidsplan Brandweer nog een jaar te laten doorlopen tot en met 2019. Dit Korpsbeleidsplan 
loopt dan gelijk qua periode, met het Regionaal Beleidsplan. Zo kan voor de nieuwe beleidsplanperiode 
2020-2023 één beleidsplan worden opgesteld voor de VRHM.

De aangegeven autonome en onvermijdelijke exogene kostenontwikkelingen (die zich ook manifesteren 
vanaf 2020), worden wel al in de begroting 2019 verwerkt (en ook in de meerjarenraming 2020-2022). Dit 
zijn kosten die onoverkomelijk zijn en beleidsmatig onderbouwd worden. De overig aangegeven exogene 
ontwikkelingen worden vermeld in de risicoparagraaf.

Met het door laten lopen van het Korpsbeleidsplan en daarmee (ook voor de beleidsperiode voor de 
brandweer) wordt 2019 dus zowel beleidsmatig als financieel een tussenjaar.
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Zienswijze
De afgelopen jaren is vanuit gemeente Leiderdorp steeds gepleit voor een begroting, opgebouwd ten 
behoeve van het geformuleerde beleid. Het uitgangspunt dient naar ons idee te zijn dat de financiën het 
beleid volgen en niet andersom. In de begroting 2017 werd het totaal van het programma Brandweer nog 
verdeeld naar producten in de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is een begin gemaakt met de 
specificatie van de door VRHM daadwerkelijk te leveren producten. In de komende jaren, zo is de 
toezegging, zullen producten, prestaties en middeleninzet verder worden uitgewerkt en financieel 
onderbouwd (kostentransparantie). Dit juichen wij toe.  

In de voorliggende programmabegroting worden de prestaties gekoppeld aan operationele- en strategische 
doelstellingen (‘wat willen wij bereiken’ en ‘wat gaan wij ervoor doen’) en wordt inzicht gegeven in ‘wat het 
mag kosten’. Ook dit zien wij als een positieve ontwikkeling die benoemd zou kunnen worden in de 
zienswijze en derhalve opgenomen in de concept-zienswijze.

Een opmerking die kan worden geplaatst is dat de doelen scherper geformuleerd kunnen worden. Zo is als 
strategisch doel geformuleerd, t.a.v. Going Concern, personeel: “Investeren in medewerkers”, met als 
operationeel doel: ‘De visie op vrijwilligheid bepaalt, i.c.m. het formatiemodel voor vrijwillige kazernes, het 
aantal benodigde vrijwilligers’ (p.38). Bij het onderdeel Personeel (p.41) wordt als strategisch doel “Inzetten 
op een veilige en duurzame werkomgeving” genoemd. Het operationele doel wordt beschreven als “het 
uitvoeren van een medewerkersonderzoek”.

Eventueel kan nogmaals aandacht worden gevraagd voor de positie van de vrijwillige brandweermensen en 
het belang van betrokkenheid bij de veranderingen in de organisatie van de veiligheidsregio.

Begroting
Ook de programmabegroting 2019 kent een beleids- en een financieel deel. De beleidsbegroting bestaat uit 
een hoofdstuk over de nieuwe organisatie- en beleidsontwikkelingen, een hoofdstuk voor de 
begrotingsuitgangspunten 2019 en het Programmaplan en de Paragrafen. In dit laatste deel zijn afzonderlijk 
hoofdstukken opgenomen voor de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing, Meldkamer 
Brandweer HM (MBHM) en Oranje Kolom.

De financiële begroting bestaat uit twee onderdelen: het overzicht van baten en lasten in de begroting en 
de toelichting, en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Hierin worden de activiteiten 
(in meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten, in totaliteit en per programma. De 
gemeentelijke bijdragen, gespecificeerd per gemeente en per programma, zijn opgenomen in de bijlagen. 
Daar staat ook een overzicht van de productenraming 2019 en er is een lijst met begrippen en afkortingen 
opgenomen.

Organisatie en beleidsontwikkelingen
Het Organisatieplan heeft geleid tot een nieuwe programma-indeling. De indeling in 
begrotingsprogramma’s zoals gebruikt in de begrotingen tot en met 2018, sluit namelijk niet meer aan bij 
de organisatie-indeling en –werking van de VRHM na de reorganisatie. Er wordt geen onderscheid meer 
gemaakt tussen multi- en (brandweer)mono-taken. Alle taken van de VRHM zijn nu belegd binnen het 
nieuwe programma Brandweer en Crisisbeheersing (samenvoeging van de voormalige programma’s en 
financieringsstromen Brandweer en Veiligheidsbureau), waarbij een nadere onderverdeling is gemaakt in de 
deelprogramma’s Staf, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering (gelijk aan de 
organisatie-indeling). Daarnaast zijn er nog aparte begrotings-programma’s Oranje Kolom en GMK. 
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Meldkamer Brandweer HM
In de Wet veiligheidsregio’s zijn de taken en bevoegdheden ten aanzien van de meldkamerfunctie 
overgedragen aan de besturen van de veiligheidsregio’s. Het bestuur van VRHM heeft de beschikking over 
een meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden ten behoeve van de brandweertaak, de 
geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak. 

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten 
behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de 
politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. 
De leiding van de meldkamer ligt bij een directeur, de politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van 
Musscher. De meldkamer van Hollands Midden is op 27 mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van 
Haaglanden (meldkamer Den Haag, ‘De Yp’).

In oktober 2013 is in het regeerakkoord afgesproken dat moet worden gekomen tot een effectieve, 
kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Er is een 
Landelijk kader opgesteld om te komen tot samenvoeging van de meldkamers, met daarin bestuurlijke en 
financiële uitgangspunten en inhoudelijke en procesafspraken over de financiële overdracht. Het 
aanvankelijke plan tot samenvoeging is te ambitieus gebleken, waarna de transitiestrategie is herzien. 
Prioriteit ligt nu bij regionale samenvoegingstrajecten. De meldkamer heeft een meerjarenbeleidsplan 
opgesteld, met daarin aandacht voor eenduidige processen en aansluiting op de landelijke 
informatievoorziening. Het intakeproces op de meldkamer wordt optimaal ingericht om burgers in nood zo 
snel en goed mogelijk hulp te bieden. De politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee 
werken aan een gestandaardiseerde werkwijze, op weg naar een multidisciplinaire intake (Multi-intake).

Het nieuwe Regeerakkoord en de voorbereiding op een wetsvoorstel zijn aanleiding om met betrokken 
partijen opnieuw nadere afspraken te maken, om uiteindelijk tot één meldkamerorganisatie te komen.

Beleid
Zoals gezegd bestaat de begroting uit een gedeelte dat ingaat op het beleid en een deel waarin men zich 
richt op de financiën.

Strekking van het eerste deel is dat de VRHM zich heeft beziggehouden met een herijking van de 
organisatie, om de veranderende wereld en daarmee veranderende risico’s, aan te blijven kunnen. Hierop is 
er ook een Organisatieplan geschreven: Samen Verder.
In dit organisatieplan geeft de VRHM inzicht in de doorontwikkeling en de vernieuwing van de organisatie. 
Er wordt ingegaan op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de taken. 

De inhoudelijke missie, visie en ambities zijn verwoord in de meerjaren- beleidsplannen. Het 
organisatieplan moet de VRHM in staat stellen de plannen, inclusief het vervolg, te realiseren. Vanuit de 
taken van de VRHM zijn vier hoofdprocessen onderscheiden:
1. Beheersen van risico’s (primair proces)
2. Verlenen van hulp (primair proces)
3. Ondersteunen van de organisatie (ondersteunend proces)
4. Besturen van de organisatie (besturend proces)

Op basis van de hoofdprocessen is de hoofdstructuur opgesteld. Elke hoofdproces kent verschillende, 
samenhangende bedrijfsprocessen, die binnen één organisatieonderdeel (een sector) worden 
samengebracht. Elk bedrijfsproces is weer ondergebracht bij één organisatieonderdeel (de afdeling). De 
bedoeling van deze nieuwe structuur is dat er een duidelijke taakverdeling en samenhang ontstaat binnen 
en tussen organisatieonderdelen.
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Er is dit jaar door de VRHM een begin gemaakt met de specificatie van de door VRHM daadwerkelijk te 
leveren producten, dit op verzoek van het bestuur. In de komende jaren zullen producten, prestaties en 
middeleninzet verder worden uitgewerkt en financieel onderbouwd (kostentransparantie). 

Begrotingsuitgangspunten
Op pagina 20 staan de begrotingsuitgangspunten uiteen gezet:
a. het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering 
voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het 
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één 
maal in de vierjaar (gelijk aan de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire 
gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan
periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van de nieuwe periode
direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is 
wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan in de voorgaande periode, 
wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering 
autonome ontwikkelingen;
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande
periode, worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor 
het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangeven op 
welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben;
g. de duur van het Korpsbeleidsplan (voor het programma Brandweer) is met een jaar verlengd, dus van 
2016 tot en met 2019 (in plaats van 2018). Met ingang van 2020 lopen de periodes van het 
Korpsbeleidsplan en het Regionaal Beleidsplan (voor de VRHM, m.n. het multideel) parallel; beide plannen 
zullen dan ook geïntegreerd worden tot één beleidsplan. 

Na de opsomming van de begrotingsuitgangspunten, wordt helder uiteengezet wat de autonome en 
exogene ontwikkelingen zijn.

Programmaplan en paragrafen
Zoals gezegd bevat het beleidsgedeelte een programma’s en paragrafen. 

 Programma 1, programma Brandweer en Crisisbeheersing bestaat uit de deelprogramma’s: 
Staf;
Risico en Crisisbeheersing;
Brandweerzorg; en
Bedrijfsvoering.

Belangrijk bij dit programma (Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 “We zijn
onderweg”) is de ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen de VRHM en de koers, 
ontwikkeling en werkzaamheden van de VRHM. In het beleidsplan, waarvan de periode dus met een jaar is 
verlengd, zijn drie beleidsprioriteiten benoemd: informatiegestuurd werken, risicogericht werken en 
omgevingsgericht (net)werken.
Er is richting gegeven aan de ontwikkeling op weg naar een modern brandweerkorps. De basis is de 
kadernota Meer-Anders-Minder (bezuinigingsopgave) en het (brand)risicobeeld.

 Programma 2 behelst de Meldkamer brandweer Hollands Midden. 
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Zoals gezegd is (2013) het doel geformuleerd voor de burger essentiële verbeteringen te realiseren in de 
organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederland en te komen tot een effectieve, 
kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Op basis van 
een onderzoek (‘gateway review’ oktober 2015) is de transitiestrategie herzien. De prioriteit ligt nu bij de 
regionale samenvoegingstrajecten en de landelijke ICT die maakt dat 10 meldkamers samenwerken als één 
virtuele organisatie. Het doel is nu om het in 2021 gerealiseerd te hebben. Regionaal zijn betrokken partijen 
bij elkaar gehuisvest in De Yp. De burger wordt zoveel mogelijk in het eerste contact geholpen door een 
multidisciplinaire centralist. Stap twee is naar een geprotocolleerde Multi-intake, ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering van de afhandeling van de hulpvraag. 

 Programma 3 gaat over de Oranje Kolom 

De belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2019 hangen nauw samen met
het traject BZOO. Daar waar in het verleden de crisisbeheersing en ook de bevolkingszorg uitging van het 
principe dat inwoners in crisissituaties altijd door de overheid geholpen moeten worden en de overheid 
maximale zorg moet leveren klopt niet. Inwoners voorzien veelal zelf in (een deel van) de zorg. Vanuit de 
commissie ‘Bevolkingszorg op orde’ zijn  prestatie-eisen opgesteld die passen bij een realistische en 
eigentijdse bevolkingszorg. 
Het programma is gericht op onderwerpen als het versterken van zelfredzaamheid en het
versterken partnerschappen. De opdracht voor de Oranje Kolom is eveneens gebaseerd op het Regionaal 
Crisisplan.

 Programma 4 geeft een overzicht van de Overhead

Als gevolg van het wijzigingsbesluit van het BBV 2016 moet overhead zichtbaar gemaakt worden, als 
onderdeel van het programmaplan. De programma’s bevatten daardoor alleen de primaire kosten, en laten 
dus een saldo zien. In het Overzicht baten en lasten komen alle financiële gegevens bij elkaar. Overhead 
omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, ook de ICT-kosten van alle PIOFACH-
systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die 
niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. 

Behalve de programma’s bevat de ontwerp-programmabegroting vier paragrafen.

De vier Paragrafen betreffen:
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing;
Onderhoud kapitaalgoederen;
Financiering; en
Bedrijfsvoering.

Tot slot is er het financiële gedeelte van de programmabegroting. Deze bestaat uit het Overzicht van Baten 
en Lasten en de Financiële Positie.
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