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Aanbieding en managementsamenvatting 
 

 

Aanbieding programmabegroting 2013 van de Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

Hierbij bieden wij u aan de ontwerp-programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen 2014 tot en 

met 2016 aan van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze begroting wordt geagendeerd voor de 

openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2012. Aan de vaststelling gaat de 

zogenoemde zienswijzeprocedure vooraf. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 

kunnen met een beroep op de bepaling in de gemeenschappelijke regeling gebruik maken van hun 

recht om hun zienswijze op de ontwerp-begroting kenbaar te maken. Eventueel ingekomen 

zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de begroting. Op grond van het provinciaal 

toezichtsregime wordt de vastgestelde begroting aangeboden aan het College van Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland. 

 

 

Hoofdlijnen van de ontwerp-programmabegroting 2013 

 

In de ontwerp-programmabegroting 2013 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het 

Algemeen Bestuur op 29 maart 2012 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de 

begroting. Deze begrotingsuitgangspunten zijn afzonderlijk in de begroting verwoord, maar zijn terug 

te voeren op vier thema’s: 

• handhaving van bestaand beleid, als verwoord in de programmabegroting 2012; 

• uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur, met name de regionaal vastgestelde 

plannen (beleidsplan 2012-2015, crisisplan en regionaal risicoprofiel); 

• toepassing van een indexering voor loon- en prijsontwikkeling op 1,96%; 

• concretisering van een voorstel om de bijdragen aan het programma Brandweer in lijn te brengen 

met de routekaart naar Cebeon. 

 

 

Nieuwe organisatie, nieuw elan, nieuwe uitdagingen 

 

De Veiligheidsregio Hollands Midden is op 1 januari 2011 gestart met de bouw van een geheel nieuwe 

organisatie waarin de regionalisering van de brandweer in Hollands Midden haar beslag kreeg. ‘Het 

huis en de inrichting’ staan, de bewoners zijn ingetrokken en zien zich gesteld vorm en inhoud te 

geven aan nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Daarin zijn er, zeker in het veiligheidsdomein, 

meerdere risico’s te onderkennen, maar het algemeen beeld mag zijn dat er een financieel gezonde 

organisatie is neergezet ten dienste van de veiligheid van inwoners, bedrijven en instellingen in 

Hollands Midden. 

 
 
Leiden, 19 april 2012, 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, 

De secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
H.E.N.A. Meijer drs. H.J.J. Lenferink
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Leeswijzer 
 

 

Het samenwerkingsverband 

 

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de 

regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Op 1 januari 2006 is 

de gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Deze is per 8 oktober 2010 gewijzigd.  

Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden. De stemverhouding 

binnen het AB en de bijdrage van de 25 deelnemende gemeenten geschiedt rekeninghoudend met, 

respectievelijk naar rato van, het aantal inwoners. 

 

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de 

volgende terreinen: 

• het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

• het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises; 

• het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg; 

• het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en 

de crisisbeheersing; 

• het instellen en in stand houden van een brandweer; 

• het instellen en in stand houden van een GHOR; 

• het voorzien in de meldkamerfunctie; 

• het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

• het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de 

veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn 

bij de genoemde taken. 

 

 

De programmabegroting VRHM  

 

De VRHM is gehouden zijn jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten. Hierbij wordt de programmabegroting van de VRHM voor 2013 

aangeboden. De programmabegroting 2013 kent een beleids- en een financiële begroting en bevat 

een bijlagendeel. 

De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de programmaoverstijgende vraagstukken, vijf 

programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. Het programmaplan is opgebouwd uit de 

beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen. worden de activiteiten 

begroot en verantwoord naar lasten en baten in de vijf programma’s. Deze programma’s zijn 

Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom.  

 

De financiële begroting omvat een (meerjarig) overzicht van baten en lasten voorzien van een 

toelichting, een en ander naar analogie van de programma’s volgens de beleidsbegroting.  

Hoofdstuk 1 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uiteenzetting van: 

• De programmabegroting 2012 als referentiekader; 

• De toepassing van loon- en prijsbijstelling; 

• Het meerjarig overzicht van baten en laten; 

• De waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd. 
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Hoofdstuk 2 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uitwerking van met name: 

• De algemene financiële positie; 

• De voorgenomen investeringen en financiering daarvan; 

• De stand en het verloop van reserves, voorzieningen en beklemde middelen; 

• Inzicht in de omvang van de rijksbijdrage. 

 

In de bijlagen zijn de productenramingen opgenomen. Vervolgens zijn overzichten van de 

inwonerbijdragen opgenomen, gespecificeerd per gemeente per programma.  

 

 

Gehanteerde afkortingen 

 

Waar in het vervolg de afkorting VRHM wordt gebruikt staat deze voor de (Gemeenschappelijke 

Regeling) Veiligheidsregio Hollands Midden. In het vervolg worden Algemeen Bestuur en Dagelijks 

Bestuur afgekort tot AB respectievelijk DB. 

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt afgekort tot Besluit BBV. 

 

 

Referentiekaders 

 

De programmabegroting 2013 is voorts opgesteld rekening houdend met de volgende aspecten: 

• het wettelijk kader wordt met name gevormd door de Wet veiligheidsregio’s inclusief uitvoerings-

besluiten; 

• uitvoering wordt gegeven aan het financieel instrumentarium, een samenhangend geheel van 

verordeningen, vastgesteld door het AB op 10 februari 2011; 

• in de programmabegroting 2013 zijn de ramingen 2012 opgenomen. Bij het aanbieden van de 

programmabegroting 2013 zijn nog geen begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2012 aan de 

orde geweest; 

• de realisatie van de doelstellingen wordt periodiek getoetst en de begroting op over- en 

onderuitputting beoordeeld. De uitkomsten worden per kwartaal aan het bestuur gerapporteerd. 

De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de 

begroting; 

• bij het opstellen van de begroting 2013 zijn de door het College van Gedeputeerde Staten 

aangegeven criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht genomen; 

• de begrotingsuitgangspunten 2013, vastgesteld door het AB in de openbare vergadering van 29 

maart 2012; 

• het bieden van gelegenheid aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om hun 

zienswijze op deze programmabegroting te geven. 
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1. Beleids- en begrotingsuitgangspunten 2013  
  
 

1.1 Missie en visie
1
 

 

De missie van de VRHM is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De focus ligt de komende jaren op het versterken van de generieke crisisorganisatie. Hiermee wordt 

bedoeld dat de reactiekracht op alle soorten incidenten wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom 

volgens de structuur en de processen van het crisisplan. Om het gewenste niveau van de crisis-

organisatie te bereiken zijn voor deze beleidsperiode vier prioriteiten vastgesteld:  

 

1. Versterking gemeentelijke kolom. De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel 

van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het vastgestelde 

regionale normenkader versterkt deze ‘vierde hulpverleningskolom’ haar crisisorganisatie.  

2. Samenwerking met partners. De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid 

met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen. Het kennen 

van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij aan een goede samenwerking tijdens 

incidenten of crises.  

3. Informatiemanagement. De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een 

hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste 

moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat 

wordt opgetreden. 

4. Crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het 

van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een handelingsperspectief te geven. De 

VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de 

nieuwe mogelijkheden die ontstaan om burgers tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe. 

 
Het regionaal risicoprofiel is belangrijke input voor het beleidsplan. Het is van belang dat de basis van 

de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de VRHM op orde is, zodat de meeste risico’s beheerst 

kunnen worden. De VRHM analyseert en adviseert over de maatregelen die bijdragen aan het 

verkleinen van de impact en/of de waarschijnlijkheid van de risico’s. Daarbij ligt de focus op de risico’s 

met een grote impact en waarschijnlijkheid. Bij de uitwerking van de hierboven genoemde prioriteiten 

wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met die risico’s. Vanuit het risico op overstromingen zijn 

bijvoorbeeld de waterschappen partners waarmee planvorming en oefening actief opgepakt gaat 

worden. Op deze manier worden risicoprofiel en beleidsplan aan elkaar verbonden. 

 

De VRHM is ervan overtuigd dat samenwerking loont. De VRHM is samen met haar partners gericht 

op het te behalen veiligheidsresultaat. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie. 

                                                 
1
 Beleidsplan 2012-2015 VRHM, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 november 2011. 

Samen sterk voor meer veiligheid!  

 

De VRHM bundelt krachten van partners, burgers en bedrijven.  

De VRHM is gericht op het verkleinen van risico’s. 

De VRHM bestrijdt daadkrachtig incidenten, rampen en crises en beperkt daaruit voortvloeiend leed 

en maatschappelijke schade. 
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Samenwerking is tevens gericht op resultaten in de zin van het verminderen van risico’s. Dit vraagt 

een gemeenschappelijk beeld van de risico’s. De advieskracht van de VRHM op risicobeheersing zal 

stapsgewijs toenemen. De VRHM zal in gezamenlijkheid met partners komen tot integrale advisering 

over de handhaving- en toezichtbehoefte passend bij het risico uit het risicoprofiel.  

 

In het beleidsplan 2012-2015 zijn beleidsprioriteiten vastgesteld. In het regionaal risicoprofiel zijn de 

potentiële risico’s in Hollands Midden geduid. In het regionaal crisisplan 2011-2015 is aangegeven op 

welke wijze de processen en hoofdstructuur zijn ingericht en georganiseerd. Elk organisatieonderdeel 

van de VRHM draagt bij in de multidisciplinaire samenwerking met het oog op het gezamenlijk  

organiseren van een adequate crisisorganisatie. Omdat bij de voorbereiding en uitvoering middelen 

worden ingezet en worden bewaakt is afgesproken dat in het kader van de planning & controlcyclus 

met ingang van het dienstjaar 2012 de voortgang van de activiteiten wordt bewaakt. Dit aspect komt in 

de bestuurlijke (kwartaal)rapporta ges terug.  

 

 

1.2 Begrotingsuitgangspunten 

 

Op 29 maart 2012 heeft het AB de uitgangspunten voor de begroting 2013 en de meerjarenramingen 

2014 tot en met 2016 vastgesteld. Deze zijn als volgt geformuleerd: 

 

1. Algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s 

a. de multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren conform het beleidsplan 2012-

2015 vormgegeven. De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de Veiligheidsregio 

Hollands Midden (VRHM) verbonden organisatieonderdelen op basis van een door het 

bestuur vast te stellen programmajaarplan. De programma’s worden voorts ingevuld in 

overeenstemming met eerder genomen besluiten van het AB; 

b. het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2012 en het besluit rond 

de aanwending van de verhoogde rijksbijdrage (Samenwerken loont) gelden als vertrekpunt; 

c. de invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de provinciale 

voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending; 

d. de loon- en prijsontwikkelingen worden geraamd volgens de methodiek zoals aanbevolen 

door de ‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’, gebaseerd op 

de index Bruto Binnenlands Product, zijnde 1,96% en worden toegepast op de lasten en 

gemeentelijke bijdragen in de programma’s; 

e. de gedragslijn van 2012 t.a.v. taakstellingen en bezuinigingen op de gemeenschappelijke 

regeling wordt gecontinueerd onder vermelding in de begroting dat de VRHM al expliciete en 

impliciete bezuinigingsmaatregelen heeft getroffen; 

f. de korting op de rijksbijdrage in de komende jaren wordt opgevangen naar rato van de 

toegerekende rijksbijdrage aan de programma’s op basis van de inzichten in de circulaire van 

het ministerie van december 2011 volgens de in dit voorstel aangegeven ramingen; 

g. vóór vaststelling van de programmabegroting door het DB en AB wordt de concept 

programmabegroting verstuurd aan de hoofden Financiën en medewerkers Openbare 

Veiligheid van de deelnemende gemeenten om deze in een betere informatie-positie te 

brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders. 

 

2. Begrotingsuitgangspunten programma brandweer 

a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het 

Korpsjaarplan 2012 zoals behandeld door het DB (26 januari 2012) en geagendeerd voor de 

vergadering van het AB (29 maart 2012); 
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b. de mogelijke effecten die voortvloeien uit wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer 

worden geduid en in de risicoparagraaf opgenomen zolang hierover nog geen nieuwe 

wetgeving bestaat; 

c. de bijdragen van gemeenten voor het programma brandweer worden in lijn gebracht met het 

voorstel zoals behandeld door het DB (1 maart 2012) en geagendeerd voor de vergadering 

van het AB (29 maart 2012) ten aanzien van de routekaart Cebeon en omvatten: 

1. verdeling van het gemeentefonds 2009 voor het taakgebied Brandweer en 

Rampenbestrijding blijft ijkpunt (ABVR 09.0129 BG.1, Bijlage 1 Financieel overzicht 

herzien, kolom ‘Fictieve uitkering gemeentefonds 2009’); 

• gecorrigeerd met -/- 5.6% per gemeente (gemiddeld VRHM) voor aandeel 

subtaakgebied (gemeentelijke) Rampenbestrijding; 

• de Cebeon-norm wordt geïndexeerd (index Bruto Binnenlands Product) voor 2010: 

1,4%, 2011: 1,25%, 2012: 2,0% en 2013 1,96%. 

2. de gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen en Zoeterwoude) die 

in 2012 een lagere bijdrage aan de VRHM betalen dan de geïndexeerde verdeling van het 

gemeentefonds verhogen hun bijdrage gelijkmatig in 3 jaar vanaf 2013 tot aan het niveau 

van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds; 

3. uitgaande van het door het DB (26 januari 2012) vastgestelde 3 jarenplanning in het 

Korpsjaarplan 2012 van de Brandweer Hollands Midden wordt de komende 3 jaren (vanaf 

2013) nogmaals een efficiencykorting van 5% (inclusief verhoging gemeenten met lagere 

bijdrage dan geïndexeerde gemeentefonds) in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de 

bijdragen van gemeenten aan het programma Brandweer. Gemeenten die een lagere, 

danwel gelijke, bijdrage betalen dan de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds 

zijn hiervan uiteraard uitgezonderd; 

4. het aandeel van gemeenten in de efficiency blijft volgens de afgesproken verdeellijn in het 

ontvlechtingsprotocol, nl. asymmetrisch naar rato van de relatieve budgettaire afstand 

tussen het fictieve (Cebeon) budget en het feitelijke budget van de gemeenten; 

5. indien gedurende de periode van de programmabegroting 2013 en de meerjarenramingen 

2014-2016 een hogere efficiency structureel mogelijk is, wordt deze doorgevoerd en 

verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen; 

6. in en vanaf 2014 wordt gewerkt aan bestuurlijke besluitvorming over nieuwe 

brandweerzorgconcepten, teneinde de beoogde effectiviteitswinst tot op het niveau van 

de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen 

behalen; 

7. doelstelling is om uiterlijk in 2018 de kosten van de brandweerzorg in de Veiligheidsregio 

Hollands Midden op het kostenniveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeente-

fonds te kunnen uitvoeren op het door het bestuur te bepalen brandweerzorgniveau. 

 

3. Begrotingsuitgangspunten programma GMK 

a. de ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2012, onderdeel meerjarenraming 2013, 

worden als uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de oorspronkelijk vast-

gestelde beheerbegroting GMK; 

b. de uitwerking van de business case multidisciplinaire intake GMK geschiedt op basis van het 

AB-besluit van 2011; 

c. landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van meldkamers en de invoering 

van een nieuw GMS-systeem kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten nog niet 

geconcretiseerd worden. Dit kan later tot nadere voorstellen en begrotingswijziging leiden. De 

Politie Hollands Midden dient de actualiteit op dit issue in kaart te brengen. 

 

4. Begrotingsuitgangspunten programma GHOR 
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a. de activiteiten 2013-2016 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het jaarplan 

2012 zoals aangeboden aan het DB; 

b. de mogelijke effecten die voortvloeien uit de onderkende risico’s worden geduid en in de 

risicoparagraaf opgenomen zolang hierover geen financiering is gevonden c.q. nadere 

afspraken zijn gemaakt.  

 

5. Begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau 

a. de huidige kostenverdeling over politie, brandweer en GHOR, elk voor 1/3 deel wordt 

gehandhaafd. 

 

6. Begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom 

a. de ingezette gedragslijn wordt gecontinueerd ten aanzien van de invulling van de functie van 

coördinerend functionaris en de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de 

gemeentelijke piketten en het opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg; 

b. de meerkosten van het besluit van het AB van 10 november 2011 (voorstel A8) ad. € 6.211 

worden meegenomen in de inwonerbijdrage. 

 

De begrotingsuitgangspunten zijn van onderstaande nadere toelichting voorzien. 

 

Begroting 2013, beleidsplan 2012-2015 en jaarplannen 

Bij het opstellen van de begroting 2012 kon nog niet worden beschikt over een door het bestuur 

vastgesteld beleidsplan 2012-2015. Daarom moest op dat moment worden volstaan met de 

opmerking dat het begrotingstraject en de beleidsplanontwikkeling min of meer parallel optrokken. 

Inmiddels is het beleidsplan vastgesteld en vormt dit één van de peilers voor het opstellen van de 

begroting en de meerjarenramingen. Benadrukt wordt dat de begroting 2013 en meerjarenramingen 

het tijdvak 2013-2016 omvat. Het beleid uit beleidsplan voor het dienstjaar 2015 wordt onverkort van 

toepassing geacht voor de laatste jaarschijf van de meerjarenramingen.  

Naast het beleidsplan 2012-2015 dat richting geeft aan de multidisciplinaire samenwerking zal elk 

organisatieonderdelen binnen de VRHM een programmajaarplan opstellen dat bestuurlijk ter 

vaststelling aangeboden wordt. 

 

Bestaand beleid continueren 

Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling naar de VRHM en in de 

regionalisering van de brandweer. Verschillende kaders zijn daarin uitgezet die tot en met 2013 van 

toepassing zijn. Door het bestuur zijn weloverwogen keuzes gemaakt in genoemd beleidsplan en in de 

voorstellen ‘Samenwerken loont’
2
. Het bleek moeilijk verbeteringen in de processen aan te brengen 

met begrensde middelen. Met de verhoogde rijksbijdrage worden vanaf 2010 aanvullende 

maatregelen getroffen. Om alle processen optimaal te laten verlopen zouden er meer middelen 

moeten worden ingezet. Deze zijn evenwel nu en naar verwachting ook in de komende jaren niet 

direct beschikbaar. Rijk en de deelnemende gemeenten, als leveranciers van die bijdragen, en de 

VRHM intern zullen in de komende jaren nadrukkelijk keuzes moeten maken.  

Eén van de keuzes waar het bestuur voor wordt geplaatst is richting te geven aan de routekaart 

Cebeon. In de vergadering van het AB van 29 maart 2012 is daartoe een voorstel aangeboden.  

Het jaar 2013 zal nog nodig zijn om de nieuwgevormde organisatie transparant te maken en keuzes 

voor te bereiden.  

De opstelling van de begroting 2013 wordt in dit licht dan ook beschouwd als het laatste jaar waarin 

het bestaand beleid wordt voortgezet. Als vertrekpunten voor de begrotingsuitgangspunten 2013 

worden genoemd: 

                                                 
2
 Algemeen Bestuur van 24 juni 2010 en 11 november 2010 met betrekking tot de allocatie van de verhoogde rijksbijdrage. 
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- de laatst vastgestelde beleids- en financiële kaders opgenomen in de programmabegroting 2012; 

- de structurele doorwerking van maatregelen uit het bestuursvoorstel inzake de allocatie van de 

verhoogde rijksbijdrage voor 2013 e.v. (AB van 11 november 2010 en 31 maart 2011); 

- begrotingsevenwicht, tijdige inzending evenals concretiseren van stelposten wegens 

bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen volgens het toezichtregime van Gedeputeerde Staten; 

- de laatst afgegeven circulaire rijksbijdragenbeschikking. 

 

Loon- en prijsontwikkelingen 

Overeenkomstig de ingezette methodiek in 2012 wordt de indexering voor loon- en prijsbijstelling 

vastgesteld op basis van de in de circulaires van het gemeentefonds vermelde index voor het Bruto 

Binnenlands Product. Deze bedraagt voor 2013 € 1,96%. De berekening en de toelichting zijn in het 

hoofdstuk van de financiële begroting opgenomen.  

 

Taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan 

De werkgroep o.l.v. de Leidse wethouder Strijk heeft zich ook gebogen over het bepalen van een 

bezuinigingstaakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen. Op basis van (verwachte) 

ontwikkelingen van het gemeentefonds zoals aangegeven in circulaires stelt zij voor om de regelingen 

een uniforme taakstelling mee te geven van 5% in 2012 en 10% structureel vanaf 2013. Deze zou dan 

daarmee in lijn liggen met bezuinigingstaakstellingen bij gemeenten zelf. Bij de uitgangspunten van de 

begrotingsbehandeling 2012 is uitgebreid stil gestaan bij dit onderwerp. In de begroting 2013 wordt 

opnieuw benadrukt welke impliciete en expliciete bezuinigingsmaatregelen al voor rekening van de 

VRHM zijn gekomen. Op basis van het advies van de werkgroep is de VRHM hiervan uitgezonderd 

omdat er twee andere afspraken bestaan, namelijk het direct bij de regionalisering van de brandweer 

verwezenlijken van 5% efficiencykorting en voeren van beleid om op termijn te komen tot een 

routekaart Cebeon. Het voorstel is om deze, in 2012 in gang gezette gedragslijn te continueren. 

 

Ontwikkelingen in de rijksbijdragenbeschikkingen 

Met het oog op de nieuwe kwaliteitseisen verstrekt het rijk vanaf 2010 aanvullende middelen. De 

aanwending daarvan is uitgewerkt in het voorstel ‘Samenwerken loont’. In dit kader zijn nog drie 

ontwikkelingen relevant: 

1. Het ministerie van Veiligheid en Justitie effectueert een nieuwe doelmatigheidstaakstelling van 

1,5% voor 2012 oplopend tot 6% vanaf 2015, ondanks eerder ingebrachte bezwaren van het 

Veiligheidsberaad en de brancheorganisaties
3
. De decembercirculaire 2011 vormt de basis voor 

de raming van de te verwachten rijksbijdrage voor de komende jaren, inclusief structurele 

verwerking van loonbijstelling en uitname wegens bekostiging van het Veiligheidsberaad/IFV. De 

daling in de rijksbijdrage veronderstelt evenwel dat de budgethouders (de programmadirecteuren) 

dit in hun exploitatie opvangen. In de veiligheidsdirectie is het voorstel besproken om de korting 

financieel te dekken op basis van de toerekening van de rijksbijdrage in de programmabegroting 

2012 volgens de laatst afgegeven rijksbijdragecirculaire. 

 
 

 

 

                                                 
3
 Circulaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, d.d. 6 december 2010, kenmerk 2010-782852. 
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2. Een wetsvoorstel tot verplichte regionalisering van de brandweer is ingediend. De minister 

onderzoekt de kosten en de te bereiken schaalvoordelen. Het valt niet uit te sluiten dat de hybride 

financiering op termijn opnieuw ter discussie wordt gesteld en bedragen uit het gemeentefonds 

worden overgeheveld naar de BDVR. Dit leidt dan in elke regio en voor alle gemeenten tot 

effecten. Bovendien moet de brandweer van de gemeente Katwijk dan in de nieuwe organisatie 

van de VRHM moeten worden ingebracht. Ook dit heeft organisatorische en financiële effecten 

voor alle partijen. Deze ontwikkeling wordt (opnieuw) in de risicoparagraaf opgenomen. 

3. De BTW-compensatieregeling is door de invoering van de Wet veiligheidsregio’s gewijzigd. De 

BTW-druk op de andere dan de brandweertaken is niet meer compensabel. De VRHM ontvangt 

hierin een BTW-herverdeelbedrag van (afgerond) € 692.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van 

de totale rijksbijdrage. De effecten zijn in 2012 en worden voor 2013 en komende jaren wederom 

in de programma’s en in de inwonerbijdragen verwerkt. Bij de verplichte regionalisering van de 

brandweer ontstaat een nieuw effect omdat dan de BTW-druk op de brandweertaken ook niet 

meer compensabel is. In de startbijdragen wordt nu rekening gehouden met een voorfinanciering 

BTW van € 2.054.000. 

 

Inhoudelijke ontwikkelingen in de verschillende programma’s 

 

programma Brandweer 

De aspecten zijn hierboven reeds puntsgewijs uitgewerkt. 

 

programma GMK en ontwikkelingen politiebestel 

Er is nog geen gewijzigde integrale beheerovereenkomst voor de gemeenschappelijke meldkamer 

vastgesteld. Dit veronderstelt dat de lijn voor de ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2012, 

onderdeel meerjarenraming 2013, als uitgangspunt wordt gekozen. Voor het programma GMK wordt 

op voorhand vastgehouden aan die oorspronkelijk vastgestelde beheerbegroting en het indexeren van 

de lonen en prijzen van beide 1,96%.  

De uitwerking van de business case multidisciplinaire intake GMK geschiedt op basis van het recent 

genomen AB-besluit van 2011. Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van 

meldkamers en de invoering van een nieuw GMS-systeem kunnen bij het opstellen van deze 

uitgangspunten nog niet geconcretiseerd worden. Dit kan later tot nadere voorstellen en begrotings-

wijziging leiden. 

De GMK Hollands Midden werkt in het geval van tijdelijke uitwijk en fallback samen met de andere 

drie meldkamers in Zuid-Holland. Gezien de cruciale rol die de meldkamer bij de informatievoorziening 

speelt, is een permanente uitwijkvoorziening van evident belang. Dit punt wordt onderkend maar zal 

door de concentratie van meldkamers een andere dimensie krijgen. 
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Aan de Politie Hollands Midden wordt gevraagd de actualiteit in kaart te brengen met betrekking tot de 

voorgestelde wijzigingen in het politiebestel. Het effect op de bestuurlijke en organisatorische 

inrichtingen op het niveau van Hollands Midden kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten 

namelijk nog niet worden weergegeven. 

 

programma GHOR  

Het leveren van zorg tijdens rampen en crises is een verantwoordelijkheid van een groot aantal 

zorgpartners die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening. De inspanningen van de 

GHOR hebben onder meer betrekking op de beoordeling – namens het bestuur van de 

Veiligheidsregio - of deze zorgpartners in Hollands Midden voldoende ‘crisisproof’ zijn. De GHOR 

dient alle volgens de wet verplichte gegevens te verkrijgen, vast te leggen, toegankelijk te maken en 

te houden en hierover afspraken met de ketenpartners te maken. Het Cebeon concludeert
4
 dat de 

GHOR voor deze nieuwe taak in de komende jaren ca.1,3 fte nodig heeft. De directeur Publieke 

Gezondheid heeft benadrukt dat deze Cebeon-conclusies bij het opstellen van ‘Samenwerken loont’ 

nog niet bekend waren. De GHOR is er hierdoor niet in geslaagd de benodigde 1,3 fte volledig te 

financieren. Het niet kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting is daarom opgenomen in de 

risicoparagraaf. 

Gevolgen voor de GHOR van landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van 

meldkamers en de samenvoeging van politie kunnen bij het opstellen van deze uitgangspunten nog 

niet geconcretiseerd worden. Deze ontwikkelingen bij de belangrijke partners van de GHOR zullen 

leiden tot herziening van werkwijzen voor de GHOR, die vervolgens worden getoetst en beoefend 

door de operationele GHOR-functionarissen. De GHOR is hierbij afhankelijk van ontwikkeling bij haar 

belangrijke partners. De noodzakelijke afstemming en aanpassing van de werkwijzen kunnen leiden 

tot frictiekosten bij de GHOR. 

In de periode  2013 – 2016 dient de GHOR 8 van de 14  OvDG’en – geleverd door de RAD -  te 

vervangen als gevolg van hun vertrek (FLO). De tijdelijke en extra inspanningen van de GHOR op het 

gebied van opleiding, training en oefening leggen een zware druk op het beschikbare budget door de 

verplichte urencompensatie aan de RAD en de landelijk in te kopen opleidingen. 

 

programma Veiligheidsbureau 

Bij de begrotingsuitgangspunten 2012 is besloten om de huidige verdeling van 1/3
e
 van de kosten 

verdeeld over politie, brandweer en GHOR te handhaven. Er is geen aanleiding hier nu vanaf te zien.  

 

programma Oranje Kolom 

Ten aanzien van de kosten en dekking daarvan voor de Oranje Kolom wordt de in 2012 ingezette 

gedragslijn gecontinueerd. Dit geldt ten aanzien van de invulling van de functie van coördinerend 

functionaris en de door de gemeente te bekostigen activiteiten als de gemeentelijke piketten en het 

opleiden-trainen-oefenen van de teams bevolkingszorg. 

De meerkosten van het besluit van het AB van 10 november 2011 inzake de alarmering van de Oranje 

Kolom (voorstel A8) ad. € 6.211 worden meegenomen in de inwoner-bijdrage. De kosten bedragen € 

20.811 waarvan € 14.600 wordt overgeheveld vanuit het programma brandweer naar het programma 

Oranje Kolom. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Eindrapport “Onderzoek financiële gevolgen invoering wet veiligheidsregio’s” (25 november 2010). 
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2. Programma overstijgende onderwerpen 
 

 

2.1 Bestuurlijke en maatschappelijke context 

 

In de aanbieding van de programmabegroting 2012 is in het perspectief van het vaststellen van het 

beleidsplan 2012-2015 stilgestaan bij de verschillende maatschappelijke en bestuurlijke 

ontwikkelingen. Geconstateerd werd dat takenpakketten, al dan niet onder druk van bezuinigingen, 

inhoudelijk zijn gewijzigd of door andere overheidsorganen moeten worden overgenomen. Gewezen 

werd op vraagstukken van schaalvergrotingen die in schril contract lijken te staan met de gewenste 

afstand tussen bestuur en burger en het behoud van voorzieningen en de leefbaarheid in de kleine 

kernen. De lokale democratie, en daarmee de rollen van burgemeester, college en gemeenteraad, 

heeft zich de afgelopen jaren ook ontwikkeld. Van bestuurders, al dan niet afgevaardigd in 

samenwerkingsverbanden, wordt steeds meer en anders gevraagd dan voorheen. Dat geldt ook voor 

de hulpverleners die steeds meer professional moeten zijn; hulpverleners die overigens 

geconfronteerd worden met mondig en soms agressief publiek. Crisis en rampen hebben geleid tot 

het aanscherpen van regelgeving en het treffen van maatregelen en voorzieningen. In geval van crisis 

en rampen vraagt de rampencoördinatie niet alleen de nodige aandacht, maar door de sociale media 

dient de overheid tijdige, duidelijke en transparante informatie te verstrekken, ook al moet het melden 

dat het nog niet beschikt over nieuwe gegevens. Het is een goede zaak dat het AB vorig jaar 

november een besluit heeft genomen in het kader van de alarmering van de Oranje Kolom. 

 

De wereld om ons heen en onze wereld in het veiligheidsdomein zal blijven veranderen, ook in 2012, 

2013 en de komende jaren. Van belang is te beseffen dat de Veiligheidsregio Hollands Midden, haar 

deelnemende gemeenten en bestuurders daarin zelfstandig een rol kunnen vervullen om de belangen 

van veiligheid van de burgers, bedrijven en instellingen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. 

Opnieuw zal bij verschillende afwegingen de vraag beantwoord moeten worden op welke schaal en 

tegen welke kosten de taken op de meest effectieve en efficiënte wijze kunnen worden vervuld. 

 

In de optiek van de bestuurlijke lappendeken binnen het werkgebied van Hollands Midden ontstaan 

nieuwe gemeenten de komende jaren.  Per 1 januari 2014 ontstaat er een unieke gemeente in het 

Groene Hart waarin inwoners gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude samen verder 

gaan. Het herindelingontwerp heeft ter inzage gelegen. Het herindelingadvies wordt voor 1 mei 2012 

naar de provincie gezonden. 

Op 13 maart 2012 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Zuidplas, 

Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen de sterke wens om de bestuurlijke samenwerking te 

versterken geuit. De betrokken colleges stellen vast dat de intergemeentelijke samenwerking 

in Midden Holland nieuwe impulsen behoeft. 

De provincie wil tot gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard komen. De minister van BZK 

heeft de Tweede Kamer bericht dat zij de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, 

Schoonhoven en Vlist heeft uitgenodigd een onderzoek uit te voeren naar het bestuurlijk draagvlak 

voor een ambtelijke fusie uiterlijk per 1 januari 2014 om de toekomstige uitdagingen te kunnen 

aanpakken. 

In het kustgebied van de VRHM gaat zich in ieder geval de bij wet verplichte regionalisering van de 

brandweer van de gemeente Katwijk manifesteren. Het wetsvoorstel is in behandeling, kan naar 

verwachting voor het zomerreces door de Eerste Kamer worden behandeld met een voorgenomen 

ingangsdatum van een jaar na het besluit danwel 1 januari 2014. Kortom in de komende planjaren 

wordt geïnvesteerd in onderlinge samenwerking op verschillende terreinen. 
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In de aanpassingswet Wet veiligheidsregio’s wordt tevens geregeld de bundeling van krachten op het 

terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. Het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv), het 

Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe), de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) en 

de LMD-Brandweer gaan op in een nieuwe organisatie: het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het 

Instituut zal worden bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. 

Zo zal het IFV zich onder andere richten op het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor de 

officiersopleidingen, het geven van certificaten voor brandweeropleidingen en het delen van informatie 

en expertise. Ook zal het IFV zich bezig houden met het verwerven en beheren van materieel, 

uitrusting en telecommunicatievoorzieningen. 

 

Op dat nationale niveau ontstaat naar verwachting één politie-organisatie onder de 

verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De landelijke organisatie moet voor 

minder bureaucratie, een betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en 

meer politiemensen die bezig zijn met het uitvoerende politiewerk leiden. De nationale politie heeft 

haar basis dicht bij de burger, dus in de wijk en in de gemeente. Het wetsvoorstel leidt tot een 

versterking van het lokale gezag. De positie van de lokale gezagsdragers - de burgemeester en de 

officier van justitie - wordt verstevigd. Zij maken op lokaal niveau afspraken over de inzet van de 

politie. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de aanstelling van de lokale politiechefs. Ook de positie 

van de gemeenteraad wordt versterkt. De gemeenteraad stelt een integraal veiligheidsplan vast dat 

als basis wordt gebruikt voor de afspraken over de doelen van de politie op lokaal niveau. 

De leiding van het landelijke korps wordt opgedragen aan de korpschef. De bestaande regiokorpsen, 

het Korps landelijke politiediensten, de voorziening tot samenwerking Politie Nederland en alle andere 

bovenregionale voorzieningen gaan op in dit ene korps, dat zal bestaan uit tien regionale eenheden 

en één of meer landelijke operationele eenheden zoals nu de Nationale Recherche. De grenzen van 

de regionale eenheden komen overeen met de voorgestelde grenzen van de arrondissementen. 

Daardoor zal de samenwerking in de justitiële keten worden vereenvoudigd. Het voorliggende 

wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu voor schriftelijke behandeling bij de 

Eerste Kamer. 

 

Het Ministerie van BZK wil dat er voor heel Nederland uiteindelijk één meldkamer komt voor de politie, 

de brandweer en de ambulances. De landelijke meldkamerorganisatie moet de ruim 20 verschillende 

regionale meldkamers van hulpdiensten vervangen die er nu in Nederland zijn. Volgens de huidige 

opvattingen zal deze op tien locaties gehuisvest worden. 

De meldkamers vormen het informatie- en coördinatieknooppunt bij de dagelijkse afhandeling van 

incidenten, maar ook bij rampen en crises. De werkprocessen en de inrichting van de vele 

meldkamers verschillen, waardoor ze niet optimaal functioneren; er is onvoldoende standaardisatie en 

onderlinge uitwisselbaarheid. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen als de komende invoering van cell 

broadcast (alarmering via gsm), Burgernet en Amber Alert, en er zijn technologische ontwikkelingen in 

het uitwisselen van informatie. Zo moet een meldkamer geavanceerde voorzieningen hebben om 

foto's en filmpjes te kunnen verwerken die door het publiek tijdens een incident gemaakt worden.  

Het inrichten van één landelijke meldkamer (op tien locaties) kan meer kwaliteit in de hulpverlening bij 

incidenten, rampen en crisis opleveren, tegen lagere kosten. 

 

Zoals gesteld, de maatschappelijke en bestuurlijke organisatie blijven veranderen. De eerder 

aangekondigde herijking van het gemeentefonds lijkt door het bericht van de Minister van BZK echter 

te worden doorgeschoven tot na 2013. Op het gebied van de financiële verhouding gemeenten – 

VRHM wordt in 2013 in ieder geval een nieuwe stap gezet in de route naar Cebeon en wordt in 

Hollands Midden duurzaam geïnvesteerd in de veiligheid van haar inwoners, bedrijven en instellingen. 
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2.2 Implementatie van ‘Aristoteles’ 

 

Het project Aristoteles heeft tot doel door middel van prestatie-indicatoren veiligheidsregio’s bewust te 

maken van de mogelijkheden om, naast personele en financiële prestaties, te sturen op de 

operationele prestaties in de regio en daarover verantwoording af te leggen aan het bestuur. 

Daarnaast wordt met het project beoogd de kolommen binnen de veiligheidsregio bewust te maken 

van de wederzijdse afhankelijkheid van andere kolommen voor de eigen prestaties; als een kolom 

slecht presteert, dan is dit van invloed op de prestaties van de andere kolommen. Daarnaast dienen 

de prestatie-indicatoren als basis voor het verder ontwikkelen van meer specifieke prestatie-

indicatoren die de met de stakeholders afgesproken resultaten van de producten monitoren. 

 

Doelstellingen 

• Transparantie ten behoeve van sturing en verantwoording 

• Het organiseren en verbeteren van de informatievoorziening voor de P&C cyclus 

• Het terugbrengen van bovenmatig presteren voorbij de resultaatafspraken 

• Het inzichtelijk maken van potentiële kostenbesparingen en efficiencyvoordelen 

• Het lerend vermogen van de totale organisatie permanent vergroten 

 

Beoogde resultaten 

• Rapportage operationele prestaties 25 gemeenten per halfjaar voor 2012 

• Rapportage operationele prestaties 25 gemeenten per kwartaal voor 2013  

• Implementatie volledige set Aristoteles vóór 31-12-2012 

• Rapportage volledige set Aristoteles in het jaarbericht over 2012 

 

In het project Aristoteles zijn indicatoren ontwikkeld voor de domeinen Brandweer, GHOR, Meldkamer, 

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering. De scope ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 

Aristoteles kan gerelateerd worden aan meerdere ontwikkelingen die zich momenteel binnen de 

VRHM voltrekken. Het is van belang dat we ons bewust zijn van de mogelijke relaties en 

afhankelijkheden tussen projecten. Om die reden worden deze in het regionale implementatieplan 

benoemd. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Het ontwikkelen en inrichten van een kwaliteitszorgsysteem 

• Het harmoniseren en verbinden van ICT-trajecten binnen de brandweer 

• Het opzetten en inrichten van Activity Based Costing in de Planning & Controlcyclus 

• Het ontwikkelen en inrichten van een Business Intelligence-systeem 
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3. Programma Brandweer 
 

 
3.1 Algemeen 

 

Een van de speerpunten van het rijksbeleid de afgelopen jaren is het regionaliseren van de 

brandweer. Het AB heeft hiertoe op basis van verschillende onderzoeken en voorstellen in de 

vergaderingen van 29 januari 2009, 18 december 2009 en 24 juni 2010 besloten. 

In de vigerende wet en gemeenschappelijke regeling is de mogelijkheid tot het behoud van de 

gemeentelijke brandweer vastgelegd. De gemeenteraad van Katwijk heeft zich hierop beroepen en 

verzorgt de lokale brandweer zelf, maar neemt wel deel aan eerder regionaal gemaakte 

samenwerkingsafspraken met betrekking tot bijstandsverlening. 

Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel tot wetswijziging. In deze wijziging is 

opgenomen dat gemeenten verplicht zijn tot regionalisering van hun brandweertaken. 

 

De taken van de regionale brandweer zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling: 

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij 

brand; 

c. het waarschuwen van de bevolking; 

d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 

e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, 

brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke 

stoffen. 

 

Het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eindverantwoordelijk voor het beleid en de 

uitvoering van de regionale brandweer. Daarin is de regionaal commandant brandweer 

eerstverantwoordelijke. In de bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en 

verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer.  

Op basis van besluiten met betrekking tot het inrichtingsplan op hoofdlijnen en de ontvlechting van de 

brandweer is de procesingerichte Brandweer Hollands Midden gevormd. De primaire processen zijn 

de brandweerspecifieke processen risicobeheersing en incidentbestrijding, waarbij operationele 

voorbereiding als een ondersteunend proces wordt gezien. De processen management en 

bedrijfsvoering zijn eveneens ondersteunend van aard. Het hoofdkantoor van de Brandweer Hollands 

Midden is gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden. Daarnaast worden in Hollands Midden 44 + 

3 kazernes in stand gehouden. 

 

De plaatsvervangend regionaal commandant, de directeur Risicobeheersing, de directeur 

Operationele Voorbereiding en de directeur Incidentbestrijding zijn districtscommandant voor de lokale 

besturen en de burgemeesters. Dit betekent dat zij voor de lokale besturen en burgemeesters 

integraal aanspreekbaar zijn op brandweerzaken. Hiermee heeft het gemeentebestuur een duidelijk 

aanspreekpunt. De verdeling van de districtscommandanten over de gemeentebesturen vindt plaats 

op basis van de districtsindeling binnen de veiligheidsregio. Per district is er voor de gemeenten 

binnen dit district één districtscommandant die ook in deze functie deelneemt aan de vergaderingen 

van het districtscollege ‘nieuwe stijl’. De districtscommandant zal, binnen de gestelde kaders, 

bestuursafspraken voorbereiden en zorg dragen voor een adequate uitvoering van deze afspraken 

binnen de processen van de brandweerorganisatie.  



Programmabegroting 2013 
Veiligheidsregio Hollands Midden   - 22 -  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Verder is de districtscommandant verantwoordelijk voor de goede doorgeleiding van de bestuurlijke 

vraag binnen de brandweerorganisatie en terugkoppeling daarover aan de lokale gemeentebesturen 

en burgemeesters.  

Bij incidenten wordt de burgemeester geïnformeerd via de meldkamer of de operationele leiding 

(officier van dienst, hoofdofficier van dienst of de commandant van dienst) volgens de afgesproken 

regeling. Voor contacten in het kader van vrijwilligersmanagement (betrokkenheid ‘lief en leed’) of 

informatie na repressief optreden van de kazerne (of post) in de eigen gemeente is de 

clustercommandant het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester. In het gemeentelijk beleidsteam 

wordt de brandweer in beginsel vertegenwoordigd door de districtscommandant (of de cluster-

commandant bij diens afwezigheid) binnen wiens werkgebied de betreffende gemeente gelegen is. 

Ook op ambtelijk niveau heeft de brandweerorganisatie op elk niveau (leidinggevend en medewerker) 

een vast aanspreekpunt voor de gemeente. 

 

 
3.2 Ontwikkelingen 
 

3.2.1 Risicobeheersing 

De visie van Sector Risicobeheersing is als volgt: 

“Het bevorderen van (brand)veilig wonen, werken en recreëren in Hollands Midden, gebaseerd op 

brandveiligheidsrisico’s en het vastgestelde risicoprofiel, door te sturen met adviezen en toezicht op 

veiligheidsbewustzijn en brandveiligheidcommunicatie van burgers binnen Hollands Midden”. 

Risicobeheersing adviseert en doet voorstellen voor maatregelen om risico’s terug te dringen. Daarbij 

staat eenduidigheid in de kwantiteit en kwaliteit van de advisering centraal. Hierdoor kan elke 

gemeente rekenen op een tijdig en inhoudelijk goed advies en te houden toezicht. Om haar rol 

objectief uit te voeren wordt gebruik gemaakt van het door het AB op 24 juni 2011 vastgestelde 

regionale risicoprofiel.  

 

Externe Veiligheid (EV) 

In 2013 wordt binnen de veiligheidsregio verder geïnvesteerd in multidisciplinaire advisering op het 

gebied van EV. Samen met de twee omgevingsdiensten binnen Hollands Midden worden gezamenlijk 

processen uitgewerkt zoals in het convenant tussen de omgevingsdiensten en de VRHM is 

vastgelegd. Er wordt geïnvesteerd in adviezen die beter aansluiten aan de behoefte van het bevoegd 

gezag en er wordt daar waar mogelijk voorzien van handelingsalternatieven. 

 

Nieuwe Bouwbesluit helpt brandweer in strijd tegen nodeloze uitrukken 

Een van de grootste gevolgen van het per 1 april 2012  in werking Bouwbesluit 2012 is de wijziging 

van de verplichte doormeldingen van brandmeldinstallaties van instellingen naar de 

Gemeenschappelijke Meldkamer. Eind 2011 is de landelijke werkgroep (S)TOOM ingesteld voor de 

duur van vier jaar, met het doel om concrete voorstellen te doen voor het met (on)conventionele 

middelen voorkomen en vermijden van onechte en ongewenste brandmeldingen. Binnen BHM is 

Risicobeheersing in 2012 gestart met het maken van beleid ten gevolge van de wetswijziging van 

directe doormeldingen van brandmeldinstallaties. Het uitvoeren van dit beleid zal in 2013 met name 

zijn beslag krijgen, omdat op dat moment contracten kunnen worden beëindigd. Er zal actief beleid 

worden uitgevoerd zodat het aantal nodeloze uitrukken daadwerkelijk zal worden teruggebracht.  

 

Ontwikkelingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De procesafspraken worden geëvalueerd met de gemeenten en milieudiensten. Afhankelijk van de 

uitslag zullen de uitkomsten leiden tot verder verfijning van deze afspraken.  

Om de adviezen eenduidig en van de juiste kwaliteit te kunnen geven, zijn goede tools onontbeerlijk. 

De ingezette lijn ten aanzien van het verwerking- en beheerssysteem in combinatie met het inzetten 
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van de het Overheidsloket online (OLO) en de Basisadministratie gebouwen (BAG), zal in 2013 als 

belangrijk aandachtspunt op de agenda staan. Ook wordt geïnvesteerd in externe programma’s 

(BRIS) zodat Risicobeheersing met de juiste middelen adviezen kan geven. Daarnaast blijft het 

aandachtspunt het scholen en bijscholen van de medewerkers (opleidingskosten). Daarom zal in 2013 

de ingezette lijn van samenwerking door cultuuraanpassing en verdere standaardisering worden 

voortgezet. 

Brandveiligheid is volop in beweging, waarbij de uitgangspunten voor de toekomst wellicht zullen gaan 

veranderen. De omgeving om ons heen verandert, waardoor advies zich aan het oriënteren is op de 

toekomst. De Omgevingsdiensten zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. In 2013 zal de visie 

op advies worden ontwikkeld.  

 

Toezicht 

Niet alleen de eigen organisatie is in ontwikkeling, maar ook wet- en regelgeving is veranderd en de 

omgevingsdiensten zijn zeer sterk in opkomst. Daarom hebben wij de visie op toezicht opgesteld. In 

de visie is het beeld geschetst van de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht op 

brandveiligheid.  

Daarbij is aangegeven waarom het van belang is dat deze uitermate specialistische taak uitgevoerd 

wordt door de brandweer. Het is van belang dat zowel advisering als toezicht wordt uitgevoerd door 

medewerkers van de brandweer, omdat zij het inzicht hebben, dat geconstateerde bevindingen tijdens 

de gehouden toezicht kunnen leiden tot te nemen vervolgstappen door bijvoorbeeld Operationele 

Voorbereiding of tot een andere inzetstrategie door Incidentbestrijding. Dit pleit ervoor om het werk 

door brandweermensen te laten uitvoeren. Andersom kunnen de mensen van Incidentbestrijding ook 

iets constateren bij een incident wat er toe leidt dat er vanuit Risicobeheersing toezicht gehouden 

moet worden. 

In de visie zijn voor de uitvoering van toezicht op brandveiligheid drie belangrijke doelstellingen 

bepaald: 

• risicogericht 

• specialistisch toezicht en 

• kwalitatief toezicht.  

Om deze doelstellingen op abstracte wijze vorm te geven is een risicoanalyse uitgevoerd, met als 

belangrijkste pijlers het risico op letsel/slachtoffers en het risico op uitbreiding. Aan de hand hiervan is 

per objectcategorie aangegeven waar dit object scoort en welke vorm van toezicht hier het beste bij 

past. Hierbij worden drie belangrijke vormen van toezicht worden onderscheiden: educatie, controle 

en inspectie. 

Het is van belang dat de gestelde uitgangspunten nader worden uitgewerkt in een regionaal toezicht- 

en handhavingsbeleid. Samen met gemeenten en Omgevingsdiensten ( RUD) moet een gedragen 

niveau van toezicht worden voorgelegd aan het bestuur van de VRHM. 

 

Inspectietaken Besluit rampen en zware ongevallen (BRZO) 

De inspecties in het kader van het integraal toezicht op grond van het BRZO worden volgens planning 

uitgevoerd. De regionale brandweer Zuid Holland Zuid voert conform het convenant een deel van de 

werkzaamheden voor Hollands Midden uit. Op basis van een vastgestelde prioritering wordt uitvoering 

gegeven aan de aanwijzing tot bedrijfsbrandweer voor inrichtingen binnen Hollands Midden. 

 

Informatiemanagement, klanttevredenheidsonderzoek, bereikbaarheid en DBK 

Met een vaste frequentie komen managementrapporten beschikbaar, waardoor we in staat zijn om de 

kwaliteit en kwantiteit van het advies – en toezichtproces te monitoren en bij te sturen. De rapporten 

kunnen we ook inzetten voor bestuurlijke verantwoording. 
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Afhankelijk van het resultaat van de in 2011 gehouden Veiligheidsmonitor voor de regio Hollands 

Midden teneinde het brandveiligheidsgevoel van de burgers van Hollands Midden te peilen, zal 

beoordeeld worden of opnieuw deelgenomen wordt aan de volgende veiligheidsmonitor.  

 

De adviesrol aan gemeente met betrekking tot bereikbaarheidsvraagstukken zal onverminderd worden 

voortgezet. Het is het streven om in 2013 een sluitend netwerk te hebben met (tussen gemeenten) 

verbonden 112-routes voor hulpdiensten. Het informeren van Incidentenbestrijding met betrekking tot 

(tijdelijke) afsluitingen van straten en wegen zal onverminderd doorgaan en het is de bedoeling dat 

deze informatie in 2013 digitaal beschikbaar komt vanuit de meldkamer in de voertuigen. 

 

Bluswater 

De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van bluswatervoorziening is, conform afspraken in 

het ontvlechtingproces, bij de vorming van één Brandweer Hollands Midden bij de gemeenten 

gebleven. Het beschikbaar houden en hebben van bluswater is een complex systeem waarbij veel 

partijen betrokken zijn (denk aan gemeenten, brandweer, waterleidingbedrijven, particulieren, 

waterschappen en diverse bedrijven). Op dit terrein zijn er – anno 2012- regionaal en landelijk veel 

ontwikkelingen, waarbij het nog niet geheel helder is welke richting de bluswatervoorziening op zal 

gaan of dat de Brandweer een andere wijze van optreden zal (moeten) gaan krijgen. Dit zijn 

langdurige processen die grote (financiële) consequenties kunnen hebben. In 2013 moet er een beeld 

beginnen te ontstaan welke richting het op gaat en op welke wijze dit gaan insteken. Met betrokken 

partners worden de mogelijkheden en kosten afgetast. Met betrekking tot het beheer van de huidige 

bluswatersystemen is de verantwoordelijkheid belegd bij de gemeenten. Deze verantwoordelijkheid 

wordt op wisselende wijze ingevuld. Op een aantal plekken zijn er knelpunten met betrekking tot de 

tijdige beschikbaarheid van bluswater. In 2013 zullen we als Brandweer de grootste knelpunten in 

kaart hebben gebracht en met gemeenten een oplossingsrichting hebben besproken.  

 

Objectpreparatie 

Mede op basis van het (brandweer)risicoprofiel zullen we ons (verder) prepareren op risico’s in onze 

omgeving. De voorbereiding zal gedaan blijven worden op basis van risico´s, maar de 

maatschappelijke impact van incidenten zal in de voorbereiding meer aandacht gaan krijgen in de 

prioriteitsbepaling. Het is de bedoeling dat in 2013 de digitale bereikbaarheidskaart operationeel is. De 

werkprocessen om deze informatie te ontsluiten en om vanuit de Incidentbestrijding de benodigde 

informatie terug te koppelen (aan Risicobeheersing en bevoegd gezag) zijn ingericht.  

Daarnaast is het de bedoeling om een verdiepingsslag te maken in de koppeling tussen Risico -

beheersing en Incidentenbestrijding, waardoor we zorgen voor maximaal slagvaardig optreden. 

Hiervoor in het noodzakelijk dat de (repressieve) brandweerdoctrine vastgelegd wordt. 

 

Digitale bereikbaarheidskaart (DBK) 

De DBK wordt gezien als het eerste informatieproduct dat aangereikt wordt aan de bevelvoerder van 

de uitrukeenheid die ter plaatse gaat. Daarom is de DBK als beginpunt genomen om betrouwbare 

informatie op het juiste moment bij de bevelvoerder te krijgen. Hiermee is de brandweer beter 

voorbereid op zijn taak, met als effect een grotere veiligheid voor ons personeel en burgers. Als de 

DBK is  geïmplementeerd, beschikt de brandweer over een geografisch informatie systeem waarbij 

medewerkers brandweerspecifieke informatie zelf toevoegen en tegelijkertijd een groot deel van de 

informatie “automatisch” ophalen bij de bron. Hierbij valt onder meer te denken aan informatie van 

gemeenten en waterleidingbedrijven. De operationele dienst beschikt dan over een ICT -toepassing 

waarbij route -, object - en omgevingsinformatie betrouwbaar, actueel en snel beschikbaar is op weg 

naar en op de plaats van het incident. Ook kan lokale, regionale en landelijke informatie (o.a. 

procedures en protocollen) in het voertuig beschikbaar gesteld worden.  



Programmabegroting 2013 
Veiligheidsregio Hollands Midden   - 25 -  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

De papieren boekwerken met informatie hebben tijdens de testperiode alleen nog gefunctioneerd als 

back-upsysteem en zijn niet meer noodzakelijk voor het dagelijks eerstelijns optreden. Hiermee is de 

“papieren” versie van de bereikbaarheidskaart omgezet in een digitale versie: de DBK. 

 

Samenwerking met de partners in het werkgebied 

De samenwerking met milieudiensten (Omgevingsdiensten, voorheen Regionale Uitvoeringsdiensten) 

zal voortgezet worden.Om te zien hoe de samenwerking rondom advisering en toezicht verbeterd kan 

worden zijn er twee pilots opgestart: enerzijds een pilot voor gezamenlijke advisering, anderzijds een 

pilot met als onderwerp: “welk risico vraagt welk integraal toezicht?”. 

 

Prestatiegegevens 

Per kwartaal zal aan de gemeenten opgaaf worden gedaan van het resultaat van de geleverde 

prestaties. 

 

 

3.2.2 Operationele Voorbereiding 

 

Operationele voorbereiding verbindt, verrijkt en versterkt en is een belangrijke schakel tussen met 

name de sectoren RB en IB. Daarnaast vervult de sector een taak in het multidisciplinaire domein van 

de crisisbeheersing. Plannen en procedures vormen de ‘gestolde werkelijkheid’ voor het operationeel 

optreden en fungeren als startpunt voor verdere activiteiten bij het op peil krijgen en houden van de 

brandweerdiscipline. Dit vraagt een nauwe verwevenheid met de afdeling Vakbekwaamheid. 

Planvorming moet beoefend worden en de introductie van nieuwe procedures leidt tot nieuwe 

opleidings- en trainingsbehoeften. Omgekeerd leiden ervaringen uit oefeningen en incidenten 

(afdeling Kenniscentrum) weer tot mogelijke aanpassingen in plannen en procedures, die vervolgens 

weer leiden tot een oefeninspanning. En daarmee is de cirkel rond. 

 

Planvorming 

Binnen OV is het taakveld Planvorming belegd bij een tweetal teams: het Team Planvorming 

Monodisciplinair en het Team Planvorming Multidisciplinair. De monodisciplinaire planvorming is 

georiënteerd op de ‘eigen’ brandweerdiscipline. Het team verzorgt alle vormen en soorten van 

monodisciplinaire plannen, procedures, werkinstructies voor het brandweeroptreden. Met dit team 

wordt vanaf één centrale locatie de gehele brandweerdiscipline bediend. Daarbij wordt nauw 

samengewerkt met de sector IB om op basis van behoeften en prioriteiten te komen tot een 

werkpakket. Nadat in 2012 de producten en processen nader zijn uitgewerkt, zal in 2013 de productie 

op stoom komen. Naast deze productie van plannen, procedures en werkinstructies zijn vanuit de 

jaarschijf 2013 van het beleidsplan van de VRHM en het jaarplan 2012 van de brandweer HM voor 

2013 onder meer de voorbereiding en implementatie Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) en de 

verdere implementatie van het dekkingsplan aan de orde. 

 

Het Team Planvorming Multidisciplinair is belast met het opstellen en beheren van alle vormen van 

multidisciplinaire plannen en procedures. Niet alleen worden alle operationele planfiguren vanuit dit 

team samen met de partners tot stand gebracht, ook alle beleidsaangelegenheden omtrent de 

inrichting van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en de daarmee samenhangende 

multidisciplinaire coördinatie en opschaling berusten bij dit team. In 2011 (deel 1) en 2012 (deel 2) is 

het nieuwe Regionale Crisisplan vastgesteld door het AB. Daarmee is de hoofdstructuur van onze 

crisisorganisatie vormgegeven en wordt afscheid genomen van de gemeentelijke rampenplannen en 

van de huidige vorm van rampbestrijdingsplannen. Hiervoor in de plaats wordt een sterk 

vereenvoudigde en op operationeel gebruik toegespitst format voor rampbestrijdingsplannen 

ontwikkeld dat qua vorm, inhoud en benaderingswijze nauw aansluit op de procesgerichte oriëntatie 



Programmabegroting 2013 
Veiligheidsregio Hollands Midden   - 26 -  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

van het Crisisplan. 

Implementatie is gestart in 2012 maar zal waarschijnlijk voor een deel nog doorlopen in 2013.  Vanuit 

het beleidsplan van de VRHM staan voor dit team in 2013 onder meer de verdere ontwikkeling van 

partnerschappen, de kwaliteitsontwikkeling van de hoofdstructuur en de ontwikkeling van ontkleurd 

leiderschap daarbinnen op de agenda. 

 

Vakbekwaamheid 

Centraal voor de Afdeling Vakbekwaamheid staat het uniformeren en standaardiseren van opleidings- 

en oefenactiviteiten. Alle opleidingen voor repressief en niet-repressief brandweerpersoneel worden 

belegd bij de afdeling Vakbekwaamheid. Er worden opleidingen in eigen beheer gedaan, maar waar 

samenwerking of uitbesteding kostenbesparing of efficiencyvoordeel betekent, zoeken we actief naar 

partners en partijen om dit vorm te geven.  

 

Vakbekwaamheid moet diverse werkwijzen vanuit de “oude” situatie gaan ombouwen naar een 

oefenmethodiek “Hollands Midden” waarbij kwalitatieve normering het uitgangspunt wordt. Dit 

betekent naast een inhoudelijke component ook voldoende aandacht schenken aan de 

“bedrijfscultuur” binnen de brandweer. Oefenen is noodzaak, maar oefenen is een middel en geen 

doel op zich. Normering van oefendoelen en –resultaten moeten leiden tot een breed geaccepteerde 

oefenwijze bij de brandweer Hollands Midden.  

 

Kenniscentrum 

Het Kenniscentrum is een nieuw onderdeel in het programma van de Brandweer. De brandweer 

Hollands Midden heeft de ambitie een lerende en vernieuwende organisatie te zijn. Deze ambitie stelt 

haar in staat zich steeds aan te passen aan de complexe vraag en veranderingen vanuit de 

maatschappij. In de resultaatgerichte organisatie is het van belang ruimte te creëren om te leren. De 

aandacht in de organisatie moet steeds gericht zijn op het feit dat we de goede dingen doen en de 

dingen goed doen. 

 

Het kenniscentrum richt zich vooral op: 

• de vakinhoudelijke kwaliteit van de brandweer en heeft een faciliterende rol. Door kennis te 

bundelen, inzichtelijk te maken en toepasbaar te maken zorgt zij steeds dat de kenniscyclus 

wordt doorlopen.  

• op nieuwe ontwikkelingen en beoordelen welke kennisnodig is binnen de organisatie. Als dit 

nieuwe kennis vergt zal zij met de vakspecifieke afdeling afstemmen hoe dit kan worden 

verkregen. Naast ongevraagd advies is zij vooral op zoek naar de vraag welke kennisgebieden 

vakinhoudelijke afdelingen ondersteund willen hebben.  

Op dit moment richt het Kenniscentrum zich nog op het ontwikkelen van processen en tools  om de 

lerende organisatie vorm te geven en het faciliteren van evaluaties van incidenten.  

 

Het kenniscentrum is actief in: 

• het volgen landelijke ontwikkelingen: 

o Strategische reis en brandveilig leven 

o ontwikkelingen leeragentschap 

o ontwikkelingen NVBR en de oprichting van het IVF 

 

• de samenwerking met strategische partners 

o partners in de veiligheidskolom 

o verzekeraars 

o gemeente 

o onderzoeksbureaus en universiteiten. 
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• Vertalen van rapporten van landelijke incidenten naar leerpunten voor de eigen organisatie 

• Assisteren bij het evalueren van incidenten op aanvraag. 

• Geven van ongevraagd advies op basis van landelijke ontwikkelingen. 

 

Het jaar 2013 zal voornamelijk in het teken staan van het opzetten van het lerend vermogen in 

Hollands Midden. Of hier een programma voor wordt opgezet of een apart traject voor wordt ingericht 

of dat dot wordt vormgegeven door deelprojecten zal in de loop van 2012 worden bepaald. Duidelijk 

mag zijn dat er wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen. 

 

3.2.3 Incidentbestrijding 

 

Algemeen 

De komende jaren richt Incidentbestrijding (IB) zich op de volgende doelstellingen: 

• Eenduidig optreden binnen de regio 

• Kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten 

 

Het bereiken van deze doelstellingen is een langlopend proces wat de komende jaar meer vorm zal 

krijgen. De belangrijkste lijnen in dit proces zijn: 

• Versterken van de paraatheid door onderzoek te doen naar de huidige sterkte en voorstellen te 

doen om deze te optimaliseren; 

• Productverfijning. Producten van IB definiëren en daar aan benodigde mensen en middelen 

koppelen. Daarna kan per kazerne het te leveren product bepaald worden en zo nodig op basis 

van herverdeling van specialisme, de kazerne volgordetabel en uitrukvoorstellen per risico het te 

leveren product verfijnd worden  Hierdoor wordt optimaal voldaan aan de te stellen hulpvraag. 

• Optimaliseren van interne processen. Het jaar 2012 is vooral gebruikt voor het inregelen en in 

2013 zal de focus liggen op het optimaliseren van het concept. Hierbij spelen grote projecten als 

de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), het Regionaal Dekkingsplan en het Risicoprofiel een 

belangrijke rol. 

 

Incidentbestrijding is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties 

door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten. 

De sector Incidentbestrijding heeft als taak direct te reageren op spoedeisende meldingen van 

onveiligheid en het wegnemen van deze onveiligheid (wettelijke taak). Om deze taak waar te kunnen 

maken kan Incidentbestrijding continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) gekwalificeerde 

incidentbestrijders oproepen en inzetten. Deze kunnen binnen de normtijden op de plaats van het 

incident of bij het Regionaal Coördinatie Centrum zijn met adequate hulpmiddelen. 

 

Paraatheid 

Om de diensten te kunnen leveren heeft de brandweer incidentbestrijders paraat. Deze paraatheid is 

op diverse manieren vormgegeven. Zo zijn er gemeenten die hebben gekozen voor een 

beroepsbezetting op de kazerne, gemeenten met gepiketteerde vrijwilligers en gemeenten die werken 

met vrije instroom van vrijwillige brandweermedewerkers. Deze keuze die door het lokale bestuur is 

vastgelegd, bepaalt feitelijk het dienstverleningsniveau van de brandweer bij de bestrijding van 

incidenten tot en met 2010.  

Uitgangspunt voor het huisvestingsplan van Brandweer Hollands Midden is het besluit van het AB d.d. 

29 januari 2009, om bij de start van de nieuwe brandweer uit te gaan van de bestaande 

kazerneconfiguratie. 

Bij de gemeentelijke besluitvorming is aandacht gevraagd voor het behoud van de lokale 

brandweerpost en het garanderen van de paraatheid van die posten waar nu dagdienstpersoneel 

aanwezig is. 
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De bestaande kazerneconfiguratie kent vier beroepskazernes (Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden 

Noord en Leiden Zuid). Deze kazernes worden voor de eerste uitruk bemenst door repressief 

beroepspersoneel. Vanaf de overige 40 kazernes wordt uitgerukt door repressief vrijwillig personeel.  

 

 

Tijdens kantoortijden is op een groot aantal kazernes dagdienstpersoneel (bijv. van Risicobeheersing 

of Operationele Voorbereiding) aanwezig om de uitruk door vrijwillig personeel te ondersteunen en te 

kunnen garanderen. Zonder inzet van het dagdienstpersoneel kan de uitruk van de brandweer tijdens 

kantoortijden niet overal worden gegarandeerd. De inzet van deze medewerkers wordt verder 

ingeregeld door invoer van een beschikbaarheids rooster zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden 

van de capaciteit. 

 

De schaalgrootte van de Brandweer Hollands Midden maakt het mogelijk om ook op andere kazernes 

waar momenteel geen dagdienstpersoneel aanwezig is en waar de opkomsttijden van de brandweer 

onder druk staan, de uitruk van de brandweer door repressief vrijwillig personeel te ondersteunen en 

te garanderen door het inzetten van dagdienstpersoneel. Een aanvullende voorwaarde hierbij is wel 

dat er voldoende kantoorruimte is op de betreffende kazerne, of dat er huisvestingsmogelijkheden zijn 

waarvandaan deze kazerne met dagdienstpersoneel kan worden ondersteund. 

 

Voor het garanderen van paraatheid was de brandweer altijd sterk afhankelijk van de gemeentelijke 

bijdrage in het leveren van vrijwillig personeel. Voor het op peil houden van de paraatheid in Hollands 

Midden zal de Brandweer Hollands Midden in de komende jaren een beroep op de gemeenten blijven 

doen voor het leveren van repressief personeel. 

 

Incidentafhandeling  

Incidentbestrijding heeft de volgende wettelijke taken: 

• redden van mens en dier; 

• brandbestrijding; 

• hulpverlening; 

• schadebeperking; 

• stabiliseren; 

• multidisciplinaire coördinatie.  

 

Daarnaast levert Incidentbestrijding ook diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Wanneer 

deze diensten op afspraak mogelijk zijn, spreken we van dienstverlening. Hierbij moet worden 

bekeken of de paraatheid niet in gevaar komt. In een later stadium wordt bepaald of er voor de 

geleverde diensten brandweerrechten of belasting kunnen worden geheven. 

 

Vrijwilligersmanagement 

Het AB heeft in zijn besluit d.d. 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk 

moet maken van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behouden van repressief vrijwillig 

personeel. Het in stand houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een structurele en creatieve 

aanpak en organisatie. De vrijwillige brandweer draagt, in de rol van ambassadeur, in belangrijke 

mate bij aan het zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij. Het vinden 

en binden van voldoende repressief vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds moeizamer 

geworden door maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen 

van het repressief brandweervak. 

Veel korpsen hebben, met wisselend succes, initiatieven genomen om voldoende repressief vrijwillig 

personeel te krijgen en te behouden. Ook voor de Brandweer Hollands Midden is dit een belangrijke 
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uitdaging, met als inzet het kunnen garanderen van de brandweerzorg voor haar burgers. Een 

wervingssysteem voor vrijwilligers wordt ontwikkeld en waar nodig per kazerne toegepast. 

 

 
3.3 Lasten en baten 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016

Programma Brandweer

Risicobeheersing 4.536.000    4.895.000    4.755.000    4.755.000    4.755.000    

Operationele Voorbereiding 6.055.000    5.701.000    5.561.000    5.561.000    5.561.000    

Incidentbestrijding 14.380.000  15.217.000  15.077.000  15.077.000  15.077.000  

Management en bedrijfsvoering 10.012.000  9.390.000    8.821.000    8.821.000    8.821.000    

Materieel en huisvesting 14.456.000  13.936.000  14.742.000  14.404.000  13.858.000  

Taakstelling bezuiniging (305.000)     (128.000)     

Projecten 293.000       

Totaal lasten 49.732.000  49.139.000  48.956.000  48.313.000  47.944.000  

Rijksbijdragen 3.133.000    3.050.000    3.002.000    2.963.000    2.963.000    

Gemeentelijke bijdragen 44.288.000  44.570.000  44.019.000  43.468.000  43.468.000  

Bijdragen van derden 1.503.000    1.767.000    1.696.000    1.696.000    1.696.000    

Totaal baten 48.924.000  49.387.000  48.717.000  48.127.000  48.127.000  

Saldo voor resultaatbestemming 808.000       (248.000)     239.000       186.000       (183.000)     

Reserve kwaliteitsprojecten (293.000)     

Reserve samenwerken loont (315.000)     

Reserve frankerend beleid (75.000)       

Onttrekking reserve sociaal plan (125.000)     (125.000)     (125.000)     

Mutatie egalisatiereserve bedr kleding 373.000       (114.000)     (186.000)     183.000       

Saldo na resultaatbestemming -              -              -              -              -              

 

 
3.4 Toelichting van verschillen ten opzichte van het begrotingsjaar 2012 

 

De brandweerbegroting 2012 bestond voor een gedeelte uit de totaalsom van de meegekregen 

startbijdragen van gemeenten. Boekjaar 2011 heeft op alle posten meer inzicht verstrekt op het 

gebied van personele lasten (salarissen en bijzondere toelagen), kosten wagenpark, materieel en 

huisvesting. De begroting vanaf 2013 opgebouwd met dit inzicht en de verwachte 

(vervangings)investeringen (zie paragraaf kapitaalgoederen).  

 

De kosten voor aanschaf van bedrijfskleding fluctueren sterk. Daarom is er voor gekozen om deze 

lasten constant te houden vanaf 2013 door middel van een egalisatiereserve. 

 

De uitgangspunten zoals genoemd in hoofdstuk 1 zijn toegepast op de gemeentelijke bijdrage. De 

bijdragen van derden (abonnementen op de brandmeldabonnementen) dalen als gevolg van het 

nieuwe bouwbesluit dat 1 april 2012 in werking is getreden. Aangezien alle inkomsten dalen zal dit 

gevolgen moeten hebben voor de uitgaven op het programma brandweer. Voor de periode 2013-2014 

zullen de effecten hiervan middels efficiencymaatregelen worden gecompenseerd. 

 Vanaf de begroting 2015 zal nog bekeken moeten worden over welke producten reële bezuinigingen 

doorgevoerd kunnen worden. 
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4. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer 
 
4.1 Algemeen 

In de Wet veiligheidsregio’s is de instandhouding van een meldkamer opgedragen aan de 

Veiligheidsregio. In de gemeenschappelijke regeling is deze opdracht uitgewerkt voor Hollands 

Midden. De GMK is ingesteld en wordt in stand gehouden voor de brandweertaak, de geneeskundige 

hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. De GMK is belast met het ontvangen, 

registreren en beoordelen van alle acute aanvragen voor genoemde hulpverleningsdiensten, het 

bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. 

Daarnaast faciliteert de GMK de niet-spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde ‘besteld 

vervoer’. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur/de besturen 

in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie, 

informatievoorziening en opschaling. 

Het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden is eindverantwoordelijk voor het beleid en de 

uitvoering van de GMK. Daarin is de directeur Meldkamer eerstverantwoordelijke. In de bestuurlijke 

rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en 

beheer. 

In een convenant tussen het AB, het regionaal college van de Politie Hollands Midden en de minister 

worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd ten aanzien van de locatie, het beleid en beheer, de 

financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking tussen de hulpdiensten
5
. 

In Hollands Midden is een gecolokeerde gemeenschappelijke meldkamer gerealiseerd. De integrale 

beheerovereenkomst met bijbehorende service level agreements (SLA) vormen nu de basis voor het 

beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer opgedragen aan de Politie Hollands Midden en 

vervult de regionaal commandant brandweer de toezichthoudende rol. De inrichting van de GMK is in 

2006 vormgegeven conform de systematiek van het INK-model. De invulling van de toezichthoudende 

rol door de regionaal commandant is geregeld met het besluit van het DB van 14 december 2006. Het 

voornemen is de integrale beheerovereenkomst te herijken, maar het belang hiervan dient in het licht 

van landelijke ontwikkelingen te worden bezien. 

De GMK is gehuisvest aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden.  

 

Herziening integrale beheerovereenkomst 

In 2012 wordt gewerkt aan een herziening van de integrale beheerovereenkomst en de onderliggende 

SLA’s. Enerzijds betreft dit regulier onderhoud en aanscherping. Anderzijds wordt de integrale beheer-

overeenkomst aangepast aan de doorwerking van landelijke wetgeving (Wet Veiligheidsregio’s).  

 

Herijking begroting 

Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende 

begrotingen vastgesteld op basis van indexcijfers. De begroting van 2010 is herijkt op basis van 

loonkostenstijging (nieuwe CAO Politie), materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. De 

veiligheidsdirectie besloot de GMK begroting (bestuurlijk) niet aan te laten passen, omdat informatie 

over de consequenties van de invoering van Multidisciplinaire Intake werden afgewacht. 

 

Prestatie-indicatoren domein Meldkamer (Aristoteles) 

Vanaf 2012 zal gewerkt worden aan de implementatie van de prestatie-indicatoren van het domein 

Meldkamer zoals gedefinieerd in het landelijk project Aristoteles en deze in de reguliere 

verantwoordingsinformatie (planning & control cyclus) op te nemen.  

 

                                                 
5
 Artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden  
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4.2 Ontwikkelingen 

 
Business case Multi Disciplinaire Intake (MDI) GMK 

Op 3 juni 2010 heeft het DB besloten om met het oog op een betere efficiency en kwaliteit van de 

GMK de implementatie van multidisciplinaire intake (MDI) met behulp van gestandaardiseerde en 

geautomatiseerde uitvraagprotocollen te starten. Basis voor dit besluit was de business case die in 

opdracht van de veiligheidsdirectie is opgesteld. De business case toont aan dat zich in het 

intakeproces op de GMK knelpunten voordoen in termen van kwaliteit en efficiencywinst. De business 

case indiceert verder dat het werken met gestandaardiseerde en geautomatiseerde uitvraag-

protocollen, mede als randvoorwaarde voor MDI, een grote bijdrage kan leveren aan verbetering van 

de kwaliteit en efficiency in het intakeproces van de GMK. De protocollen leiden tot een betere 

inhoudelijke kwaliteit van de intake. De multidisciplinaire intake die de protocollen mogelijk maken, 

leidt tot een reductie van het aantal gemiste meldingen en tot een mogelijke reductie van het aantal 

benodigde werkplekken. 

 

In 2010 en 2011 zijn de eerste drie fasen van de implementatie doorlopen. Op de eerste plaats zijn de 

behoeften van Hollands Midden ten aanzien van de gestandaardiseerde en geautomatiseerde 

uitvraagprotocollen vergeleken met het internationale aanbod van dergelijke werkwijzen en systemen. 

Het DB heeft in november 2010 besloten tot de aanschaf van het systeem ProQ&A onder de 

voorwaarde van een koppeling met het huidige meldkamersysteem (GMS). Op de tweede plaats is in 

samenwerking met 5 andere veiligheidsregio’s gewerkt aan draagvlak voor een koppeling met het 

GMS. Dit draagvlak was noodzakelijk, aangezien de koppeling op dat moment geen onderdeel uit 

maakte van de landelijke prioriteiten. In februari 2011 heeft de veiligheidsdirectie het management van 

de GMK toestemming te geven om te starten met het invoeren van de kwaliteitsverbetering op het 

ambulancedeel van de meldkamer (MKA) door middel van gestandaardiseerde uitvraagprotocollen. 

De (tussentijdse) resultaten van de proef worden gedeeld met de andere 5 regio’s die dit traject 

gezamenlijk hebben ingezet. 

 

Inmiddels loopt de introductie binnen de MKA naar tevredenheid van zowel medewerkers als 

management van de GMK. Het management van de GMK zou om die reden graag starten met de 

voorbereiding van de implementatie bij de andere kolommen. Introductie van de nieuwe werkwijze bij 

politie en brandweer is een noodzakelijke randvoorwaarde voor implementatie van MDI en de daaruit 

resulterende efficiency- en kwaliteitswinst. Omdat geprotocolleerd uitvragen pas begin 2012 is 

ingevoerd, kan op zijn vroegst pas medio 2012 een start gemaakt worden met multidisciplinaire intake. 

 
Meldkamer van de toekomst 

Op 12 oktober 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie gesproken met het DB van het 

Veiligheidsberaad, onder andere over het visietraject Meldkamer van de Toekomst. In dit overleg is 

besloten samen te werken aan een vergelijking van drie mogelijke modellen voor de toekomstige 

meldkamerorganisatie: 

- Centrale intake en uitgifte op drie locaties; 

- Decentrale intake en uitgifte op 10 locaties; 

- Centrale intake op drie locaties en decentrale uitgifte op 10 locaties. 

 

De minister van VenJ heeft op basis van de vergelijking besloten te kiezen voor het regionaal 

georiënteerde 10-10-meldkamermodel waarin zowel de intake als de uitgifte op alle locaties in elkaars 

fysieke nabijheid werken. Deze combinatie maakt dit model in functioneel opzicht het beste model. De 

burger wordt in dit model het beste en door de geografische binding van de intake centralist snelste 

geholpen. 
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Inhoudelijke uitgangspunten Meldkamers van de toekomst, o.a.: 

Er komt één landelijke meldkamerorganisatie onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid. De 

landelijke meldkamerorganisatie is verantwoordelijk voor het functioneren van alle meldkamers in 

Nederland als geheel.  

De nieuwe meldkamerorganisatie moet vorm krijgen binnen de financiële kaders van het 

Regeerakkoord. Hierin is een taakstelling opgenomen van €10 mln. in 2015 oplopend naar €50 mln. 

structureel vanaf 2020. 

 

De Minister van VenJ is voornemens om begin 2013 de benodigde wettelijke wijzigingen voor de 

inrichting van de meldkamerorganisatie naar de Tweede Kamer te sturen. Doel is dat per 1 januari 

2014 de nieuwe regelgeving voor de invoering van een landelijke meldkamerorganisatie van kracht 

wordt. 

 

Er zal één meldkamer gesitueerd worden in de regionale eenheid die ontstaat uit de huidige 

politieregio’s Haaglanden en Hollands Midden. Een verhuizing van de meldkamer van Hollands 

Midden zal altijd plaatsvinden, de vraag is wanneer. 

 

De Veiligheidregio Haaglanden (VRH) bouwt aan een nieuwe meldkamer. In de toren van het nieuwe 

gebouw De Yp, op de 10e etage, wordt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van de 

Veiligheidsregio Haaglanden gevestigd. De GMK bestaat uit de meldkamer van de politie, de 

regionale alarmcentrale van Brandweer Haaglanden (RAC) en de geneeskundige meldkamer 

(meldkamer ambulancezorg). Naast de gemeenschappelijke meldkamer worden vanuit de VRH 

tevens het RCC (Regionaal Coördinatiecentrum) en het Veiligheidsbureau in De Yp gevestigd. De Yp 

wordt gebouwd langs de stationsweg in Ypenburg, ter hoogte van het station Leidschenveen- 

Ypenburg, naast het stadsdeelkantoor Ypenburg. De naam ‘De Yp’ is na een prijsvraag gekozen door 

de medewerkers van de Politie Haaglanden. De naam duidt op de locatie (Ypenburg). 

 

De meldkamer Haaglanden zal tussen december 2012 en maart 2013 verhuizen naar locatie ‘De Yp’. 

 

De ingebruikname van de nieuwe meldkamer Haaglanden in ‘De Yp’ en de komst van de nieuwe 

politie-eenheid betekenen een natuurlijk moment om, vooruitlopend op de nieuwe landelijke 

meldkamerorganisatie, na te denken over de integratie van de bestaande meldkamers in Den Haag 

en Leiden. 

 

Het management van de GMK onderzoekt, in samenspraak met de veiligheidsdirectie en het bestuur, 

de vraag of de meldkamer Hollands Midden, vooruitlopend op de implementatie van de nieuw te 

vormen landelijke meldkamerorganisatie, (ongeveer) gelijktijdig met de meldkamer Haaglanden naar 

‘De Yp’ kan verhuizen. 

• welke inspanningen organisatorisch, technisch, financieel, operationeel en bestuurlijk nodig zijn 

om te komen tot een nieuwe meldkamer, de kansen en bedreigingen hierbij en met welk 

eindresultaat; 

• deze inspanningen en het eindresultaat moeten passen binnen de ontwikkeling van de nieuwe 

meldkamerorganisatie (anders opeenvolgende reorganisaties) en ook als zodanig ondersteund 

worden door de politiek-bestuurlijke en ambtelijke leiding van de nieuwe landelijke 

meldkamerorganisatie. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de financiële ondersteuning (ook 

voor de frictiekosten in VRHM) vanuit de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie; 

 

De financiële aspecten, de mogelijkheden voor het verbeteren van prestaties en organisatorische 

consequenties moeten nauwkeurig in kaart worden gebracht alvorens het bestuur van de VRHM 

hierover een besluit kan nemen. 
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Benodigde uitvoerende bezetting GMK 

De bezetting van de GMK staat al langer onder druk en bekend is dat de vastgestelde formatie te 

beperkt is om met de huidige werkwijze de minimale tafelbezetting te draaien. Onder andere daarom 

is gekozen voor de implementatie van MultiDisciplinaire Intake (MDI). Ook is in 2011 al een 

formatiewijziging doorgevoerd waarbij het aantal leidinggevenden is teruggebracht ten gunste van het 

aantal medewerkers inzetbaar in de uitvoering. 

Sinds begin 2012 stelt de afdeling planning het rooster van de GMK vast en hanteert daarbij de 

Arbeidstijdenwet als randvoorwaarde. In volle omvang is nu duidelijk dat het onmogelijk is met de 

huidige uitvoerende bezetting een rooster te maken dat zowel ATW-proof is als voldoet aan de 

vereiste minimum benodigde tafelbezetting per kolom. Deze situatie is niet nieuw, maar tot nu toe 

werden overschrijdingen van de ATW en afwijkingen van de minimum tafelbezetting geaccepteerd. De 

directeur GMK stelt dat het vanuit operationeel oogpunt onverantwoord is de huidige situatie langer te 

laten voortbestaan. In het bijzonder op piekmomenten (calamiteiten) is niet voldoen aan de minimum 

tafelbezetting een probleem met potentieel grote consequenties. Bestuurlijk gezien wordt de druk op 

de prestaties van de meldkamer steeds groter (diverse onderzoeken onder andere naar lost call 

problematiek, Kamervragen etc.). Ook heeft de minister van VenJ in een recente brief nogmaals 

aangedrongen op het terugdringen van het aantal ATW-overtredingen. 

Het bovenstaande betekent dat de directeur GMK op korte termijn maatregelen moet nemen c.q. 

reeds enkele maatregelen heeft genomen. Daarbij gaat het om tijdelijke maatregelen, namelijk uiterlijk 

tot het moment dat Multidisciplinaire Intake (MDI) volledig is geïmplementeerd, of totdat besloten is tot 

een fusie met de meldkamer Haaglanden vooruitlopend op de landelijke meldkamerorganisatie, of 

totdat de meldkamer is overgegaan naar de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie. 

De mogelijke tijdelijke maatregelen variëren per ‘kolom’ en betreffen het tijdelijk aannemen en 

opleiden van extra personeel (vrijwilligers brandweer Den Haag en ambulancebroeders / 

verpleegkundigen) en het organiseren van samenwerking met de meldkamer Haaglanden 

(politiemeldingen in nacht laten overnemen door de meldkamer Haaglanden). De directeur GMK zoekt 

naar verdere mogelijkheden om de gewenste uitvoerende bezetting zo snel mogelijk te realiseren. 

Uitgangspunt is dat de uitvoerende bezetting zo snel mogelijk en tegen zo min mogelijk kosten wordt 

gerealiseerd 

Over de financiële consequenties (kosten en dekking) vindt nog nader overleg plaats binnen de 

Veiligheidsdirectie. Er wordt een DB-voorstel opgesteld dat gelijktijdig met de behandeling van het 

jaarrekeningresultaat VRHM 2011 en de definitieve vaststelling van de begroting VRHM 2013 in de 

DB-vergadering van 29 mei a.s. zal worden aangeboden. 
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4.3 Lasten en baten 

 
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016

Programma GMK

DVO 6.925.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    

Totaal lasten 6.925.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    

Bijdrage Politie Hollands Midden 3.634.000    3.705.000    3.705.000    3.705.000    3.705.000    

Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 1.885.000    1.950.000    1.950.000    1.950.000    1.950.000    

Inwonerbijdrage 1.375.000    1.402.000    1.402.000    1.402.000    1.402.000    

Rijksbijdrage 31.000         30.000         30.000         30.000         30.000         

Totaal baten 6.925.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    

Saldo voor resultaatbestemming -              -              -              -              -              

Mutatie reserves -              

Saldo na resultaatbestemming -              -              -              -              -               

 

4.4 Toelichting van verschillen ten opzichte van het begrotingsjaar 2012 

De bijdragen van Politie Hollands Midden en gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage) zijn 

geïndexeerd met het bestuurlijk vastgestelde percentage. De rijksbijdrage (compensatie BTW) is 

verlaagd met het relatieve aandeel in de door het Rijk opgelegde doelmatigheidsdoelstelling. Bijdrage 

van de Nederlandse Zorgautoriteit is bepaald op basis van de (ingeschatte) productieafspraken. 

 



Programmabegroting 2013 
Veiligheidsregio Hollands Midden   - 36 -  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Programmabegroting 2013 
Veiligheidsregio Hollands Midden   - 37 -  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Programma GHOR 
 

 
5.1 Landelijke ontwikkelingen  

De GHOR opereert in een omgeving die voortdurend in ontwikkeling is. Veel ontwikkelingen hebben te 

maken met een andere verdeling van verantwoordelijkheden in de zorg of binnen de veiligheid, door 

gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), de tijdelijke Wet 

Ambulancezorg (WAZ) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG).  

Landelijke ontwikkelingen op het beleidsterrein van de GHOR zijn met name: 

• Door ervaringen met grootschalige incidenten verandert op maatschappelijk niveau het denken 

over de zelfredzaamheid van de burger; zelfredzaamheid gaat over de manieren waarop burgers 

en bedrijven zelf initiatieven nemen om noodsituaties te voorkomen. Het thema raakt de 

discussie over de taken en verantwoordelijkheid van de overheid enerzijds en die van burgers en 

bedrijven anderzijds. 

• Het veiligheidsberaad heeft een landelijke visie ontwikkeld over slachtofferinformatie systematiek 

bij rampen en crises. Uitgangspunt is dat het grootste knelpunt niet ligt bij de registratie die elke 

partij afzonderlijk maakt voor de eigen hulpverlening, maar bij het samenbrengen en delen van 

die informatie. Te implementeren verbeterrichtingen moeten passen bij de dagelijkse praktijk en 

rekening houden met de zelfredzaamheid van slachtoffers, betrokkenen en verwanten.  

• De landelijke visie op het leveren van bijstand in de acute fase door de GHOR wordt momenteel 

herzien. Deze visie heeft gevolgen in 2015 voor de Geneeskundige Combinatie in Hollands 

Midden en de samenwerking rol met het NRK betreffende de SIGMA
6
.  

• Het ontstaan van de landelijke politie organisatie en samenvoeging van meldkamers hebben 

gevolgen voor de samenwerking met en werkwijzen van de GHOR.  

• Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) sturen in 

diverse inspectierapporten aan op het borgen van de opvolging van evenementenadviezen door 

de GHOR. 

 

5.2 Advisering risicobeheersing 

Door de Wvr heeft de GHOR een nieuwe rol en verantwoordelijkheid in de advisering 

risicobeheersing. Het vroegtijdig adviseren ten aanzien van fysieke veiligheidsaspecten vermindert 

de kans op het ontstaan van incidenten en van (volg)schade en optimaliseert de mogelijkheden 

voor zelfredding en adequate hulpverlening. 

Vele partijen, met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, kunnen en moeten in deze 

advisering een rol vervullen. Risicobeheersing is daarom netwerkmanagement. Zoals vastgesteld 

in het regionaal beleidsplan wil de GHOR bijdragen aan het uitvoeren het (te ontwikkelen) 

regionale beleid Advisering risicobeheersing. 

 

Advisering risicobeheersing gebouwde omgeving 

Voor advisering risicobeheersing gebouwde omgeving wordt de GHOR betrokken bij de ruimtelijke 

planvorming, aanleg of herinrichting en renovatie van de gebouwde omgeving. Hieronder wordt 

verstaan: woonwijken, winkelcentra, industrieën waaronder Besluit Rampen en Zware Ongevallen 

(BRZO)-bedrijven, recreatievoorzieningen zoals een voetbalstadion, maar ook kwetsbare objecten 

zoals zorginstellingen, grootschalige/vitale infrastructuur zoals nutsvoorzieningen, verkeer en 

vervoerslijnen, knooppunten van het openbaar vervoer en tunnels. De GHOR draagt met haar 

adviestaak bij aan de randvoorwaarden in de gebouwde omgeving voor risicoverlaging en 

(spoedeisende) responsverhoging en borgt risicobeheersing in de overige GHOR-processen.  

Advisering vergunningverlening bij publieksevenementen 

                                                 
6
 Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie 
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De GHOR fungeert als één aanspreekpunt naar vooral de Regionale Ambulance Dienst (RAD) en 

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor informatie over evenementen. 

Het zorgadvies van deze partners wordt door de GHOR samengesteld en ingebracht in het advies van 

de VRHM aan de gemeenten. 

In het Beleidsplan advisering vergunningverlening publieksevenementen van de GHOR, dat in 2012 

ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden, is de visie en het beleid uitgewerkt met betrekking 

tot deze taak van de GHOR.  

 

5.3 Operationele voorbereiding 

Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijke 

operationele optreden, zoals het op niveau brengen en houden van voldoende vakbekwame mensen, 

het borgen van benodigde kennis en informatie, en het monitoren van het ‘crisisproof‘ zijn van de 

zorgpartners. 

 

Zorgcontinuïteit  

Een belangrijke taak van de GHOR is de beoordeling – namens het bestuur van de VRHM - of de 

zorgpartners in Hollands Midden voldoende ‘crisisproof’ zijn. De GHOR dient schriftelijke afspraken te 

maken met de geneeskundige partners over hun voorbereiding op rampen en crises, en over de 

continuïteit van zorg ten tijde van een ramp of crises. 

Deze zorgpartners zijn ziekenhuizen, traumacentrum, huisartsen, RAD, GGD, Meldkamer 

Ambulancezorg (MKA), Nederlandse Rode Kruis (NRK), Psychosociale (PSHO)- instellingen 

(jeugdgezondheidszorg, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), slachtofferhulp, maatschappelijk werk), 

thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en apothekers. 

Nieuw in de Wvr is dat met de zorgpartners, die een specifieke taak hebben in de geneeskundige 

hulpverlening, afspraken worden gemaakt en worden opgenomen in het regionale crisisplan.  

De GHOR adviseert de zorgpartners over de aansluiting van hun rampenopvangplannen op de 

plannen van andere zorginstellingen en op de plannen van de veiligheidsregio.  

 

Informatiemanagement 

Monitoren voorbereid zijn zorgpartners 

Voor het monitoren van de zorgpartners over hun voorbereiding op rampen en crises, en over de 

continuïteit van zorg ten tijde van een ramp of crises heeft de GHOR gegevens nodig van elke 

zorgpartner (bijvoorbeeld de exacte locatie, het aantal beschikbare bedden, traumakamers en 

cliënten/patiënten). De GHOR moet relevante gegevens centraal organiseren, vastleggen, beheren, 

toegankelijk maken en houden en door de ca. 2000 zorgpartners in de regio worden verstrekt. De 

GHOR wil de komende periode deze gegevens organiseren en het monitoren uitvoeren. Het Centrum 

Beleidsadviserend Onderzoek (Cebeon) adviseert in zijn rapport aan Ministerie Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK) (25 november 2010) dat de GHOR extra formatie nodig heeft om aan  de 

Wvr te voldoen. 

 

Samenwerking met interactief digitaal systeem 

Effectieve en efficiënte informatievoorziening tussen de zorgpartners onderling en met en tussen de 

multidisciplinaire partners van de GHOR vereist een manier van interactieve communicatie waarbij 

informatie met elkaar (digitaal en systematisch) kan worden gedeeld en bewerkt. 

De GHOR bereidt vanaf 2011 de invoering van SharePoint
7
 in 2012 voor waarbij gegevens over 

plannen en werkwijzen voor alle of specifieke groepen deelnemende partners toegankelijk is en 

                                                 
7
 SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het relatief eenvoudig en snel opzetten van een 

website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, waaronder begrepen een intranet 
of elektronische leeromgeving. 
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bewerkt kan worden. Het doel is in de periode 2012 – 2014 het informatiesysteem, op basis van 

ervaringen en evaluaties, uit te breiden. De projectkosten worden ten laste gebracht van de 

reservepositie van de GHOR. 

 

Slachtofferinformatiesystematiek 

Het ontbreekt aan sluitende afspraken tussen ziekenhuizen, (regionale) crisisorganisaties en het 

Openbaar Ministerie over slachtofferinformatie. De Inspectie OOV beveelt aan op zeer korte termijn tot 

werkzame afspraken te komen onder welke omstandigheden informatie over slachtoffers kan worden 

gedeeld. Met de landelijke visie, die momenteel wordt ontwikkeld, als uitgangspunt wil de GHOR 

afspraken maken met zorgpartners over slachtofferregistratie. 

 

GHOR-bijdrage aan afspraken uit het regionaal beleidsplan 

De GHOR wil haar informatiemanagement laten aansluiten bij de werkwijzen van de VRHM. De 

GHOR levert een actieve bijdrage aan de realisatie van de actiepunten met betrekking tot 

informatiemanagement uit het regionaal beleidsplan. 

 

Planvorming  

Het regionale crisisplan deel 1 beschrijft de generieke aanpak van rampen en crises. In aanvulling op 

dit crisisplan bestaat een aantal planvormen dat zich richt op specifieke risico’s. De GHOR betrekt bij 

multidisciplinaire planvorming de deskundigheid van haar ketenpartners en stemt vervolgens de 

gemaakte afspraken met hen af.  

De komende periode wil de GHOR actief bijdragen aan de uitwerking van het regionaal crisisplan deel 

2. De aanpassing in operationele functies en in de verantwoordelijken van de deelprocessen wil de 

GHOR vastleggen in schriftelijke afspraken met haar partners en deze afspraken door trainen en 

oefening evalueren. 

 

Opleiden, trainen en oefenen 

In 2012 – 2013 wordt het GHOR meerjarenbeleidsplan monodisciplinair Opleiden, trainen en oefenen 

(OTO) geactualiseerd. Samen met het Multidisciplinair OTO-beleidsplan 2010-2013 vormt het voor de 

GHOR de basis voor de beleidsprioriteiten in de komende periode. 

Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door opleiden, trainen en 

oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises. Het beleid van 

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  is erop gericht dat de zorginstellingen zelf 

verantwoordelijk zijn voor het scholen van hun personeel. Het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) 

heeft hierin een stimulerende rol door (OTO) stimuleringsgelden van VWS beschikbaar te stellen voor 

zorgpartners. De GHOR heeft hierin de positie van adviseur. De GHOR verwacht in de komende 

periode een grotere behoefte van zorgpartners voor adviezen van de GHOR op het gebied van 

opleiden, trainen en oefenen van hun personeel in crisisomstandigheden. 

In de periode 2013 -  2016 dient de GHOR 8 van de 14 Officieren van Dienst Geneeskundig 
(OvDG)’en - geleverd door de RAD -  te vervangen als gevolg van hun vertrek op grond van 

functioneel leeftijdontslag (FLO). 

De tijdelijke en extra inspanningen van de GHOR op het gebied van opleiding, training en oefening 

leggen een zware druk op het beschikbare budget door de verplichte urencompensatie aan de RAD 

en de landelijk in te kopen opleidingen. 

 

Geneeskundige Combinatie (GNK-c) 

De GNK-c is het operationeel samenwerkingsverband van twee ambulanceteams, een SIGMA-team 

en een Mobiel Medisch Team. Hollands Midden heeft twee GNK’s. De GHOR houdt de GNK-c zowel 

Gouda als Leiden tot 01-01-2015 in stand. BZK heeft besloten dat de GHOR tot 2015 kan beschikken 

over twee GNK-c’s. De GHOR voert het beheer en onderhoud uit van beide GNK’s. 
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5.4 Incidentbestrijding 

Voor het bestrijden van incidenten heeft de GHOR continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) 

operationele functionarissen paraat, die zij kan oproepen en inzetten. Deze functionarissen moeten 

binnen de normtijden ter plaatse zijn. In deze fase komt de kwaliteit van het voorbereidend werk en de 

ondersteunende activiteiten van de GHOR tot uiting. Voor crisiscommunicatie bij grootschalige 

incidenten heeft de GHOR een adviestaak over de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten 

ervan. 

 
 
5.5 Lasten en baten 

 
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016

Programma GHOR

DVO 2.063.000    1.875.000    1.854.210    1.835.210    1.835.210    

project ICT migratie 24.000         

project Geneeskundige projectplannen 32.000         

Project informatievoorziening 20.000         20.000         20.000         

Project OvDG 48.000         48.000         48.000         48.000         

Huisvesting, ICT en overige 71.000         236.000       236.000       236.000       236.000       

Totaal lasten 2.154.000    2.235.000    2.158.210    2.119.210    2.119.210    

Rijksbijdragen 1.409.000    1.372.000    1.351.000    1.332.000    1.332.000    

Inwonerbijdragen 725.000       739.000       739.000       739.000       739.000       

Totaal baten 2.134.000    2.111.000    2.090.210    2.071.210    2.071.210    

Saldo voor resultaatbestemming 20.000         124.000       68.000         48.000         48.000         

Reserve informatievoorziening (20.000)       (20.000)       (20.000)       

Reserve geneeskundige procesplannen (32.000)       

Reserve ICT migratie (24.000)       

Algemene reserve OvDG (48.000)       (48.000)       (48.000)       (48.000)       

Saldo na resultaatbestemming -              -              -              -              -              

  
  
  
5.6 Toelichting van verschillen ten opzichte van het begrotingsjaar 2012 
 
Ten opzichte van de begroting 2012 is het bedrag van € 165.000 verschoven van DVO naar de post 
huisvesting, ICT en overig.  
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6. Programma Veiligheidsbureau 
 
 

6.1 Algemeen 

Het Veiligheidsbureau heeft een coördinerende rol in het initiëren, faciliteren en monitoren van de 

multidisciplinaire samenwerking en besluitvorming binnen de VRHM, zodat de VRHM haar rol als 

(strategisch) adviesorgaan op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en integrale 

veiligheid optimaal kan vervullen. Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de 

doelstellingen van de veiligheidsdirectie zijn de doelstellingen voor 2013 voor het Veiligheidsbureau 

de volgende: 

- de voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en de 

regievoering betreffende de implementatie, monitoring en borging van genomen besluiten; 

- de adviezen aan Hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur worden multidisciplinair en 

integraal voorbereid; 

- het Veiligheidsbureau is de front-office van de veiligheidsregio waar bestuur, medewerkers uit de 

kolommen en netwerkpartners terecht kunnen met vragen en informatie over de bestuurlijke 

besluitvorming, onderliggende documenten en (beleids)activiteiten binnen de veiligheidsregio;  

- de voorzitter en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en provinciale 

overleggen op Veiligheidsregio gebied. 

 

Het Veiligheidsbureau heeft twee formatieplaatsen en is voor wat betreft de personele bezetting 

geïntegreerd met het bureau Beleid & Strategie van de concernstaf van de brandweer (ook twee 

formatieplaatsen). Hiervoor is in 2011 gekozen om redenen van een verminderde kwetsbaarheid, 

eenduidigere ondersteuning van de regionaal commandant-directeur veiligheidsregio en de 

ontwikkeling van ontkleuring van de concernstaf van de brandweer naar een concernstaf voor de 

veiligheidsregio. Uiteraard is er wel een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden en 

blijft het Veiligheidsbureau als organisatieonderdeel van de veiligheidsregio bestaan en ook als 

zodanig herkenbaar.  

 

Binnen het programma Veiligheidsbureau valt ook de regionale kassiersfunctie van de veiligheidsregio 

voor de gemeentelijke bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis. Hierover heeft de 

veiligheidsregio een convenant afgesloten. 

 

De kosten van het programma Veiligheidsbureau worden, naast de gemeentelijke bijdragen aan 

Slachtofferhulp Nederland en het Rode Kruis (kassierfunctie gemeenten), gedragen door een 

inwonerbijdrage (tweederde deel) en de politie (eenderde deel). De inwonerbijdrage betreft een 

boekhoudkundige verschuiving van de inwonerbijdrage uit de programma’s Brandweer en GHOR naar 

het programma Veiligheidsbureau en leidt derhalve niet tot een verhoging van de bijdrage van 

gemeenten. 

 

6.2 Ontwikkelingen 

Naast de reguliere werkzaamheden zoals hierboven beschreven zal er in 2013 extra aandacht zijn 

voor onder andere: 

• de samenwerking met de nieuwe territoriale politie-eenheid Den Haag; 

• de samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (mede als gevolg van het ontstaan van de 

Nationale Politie); 

• het mede versterken van de planning- en control van de veiligheidsregio op basis van een 

multidisciplinaire producten- en dienstencatalogus; 

• het versterken van de regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheid. 
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6.3 Lasten en baten 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016

Programma Veiligheidsbureau

Kassiersfuncties (SH, RK) 221.000       225.000       225.000       225.000       225.000       

Veiligheidsbureau 220.000       224.000       224.000       224.000       224.000       

Totaal lasten 441.000       449.000       449.000       449.000       449.000       

Inwonerbijdragen 366.000       373.000       373.000       373.000       373.000       

Bijdrage van Politie Hollands Midden 65.000         66.000         66.000         66.000         66.000         

Rijksbijdragen 10.000         10.000         10.000         10.000         10.000         

Totaal baten 441.000       449.000       449.000       449.000       449.000       

Saldo voor resultaatbestemming -              -              -              -              -              

Mutatie reserves -              

Saldo na resultaatbestemming -              -              -              -              -              

 

  
6.4 Toelichting van verschillen ten opzichte van het begrotingsjaar 2012 
 

De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit 

hoofdstuk 1. 
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7. Programma Oranje Kolom 
 
 
7.1 Algemeen 

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten bundelen hun krachten op het 

gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt in operationele zin en in hun advisering 

aan het AB en/of DB. De deelnemende gemeenten werken steeds meer samen op het gebied van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als “Oranje Kolom”  hebben de deelnemende gemeenten 

frequent overleg met elkaar, zowel in plenair, als in districtelijk samenwerkingsverband. Diverse 

specialistische functies in de gemeentelijke en/of regionale crisisbeheersingsorganisaties worden 

ingevuld op basis van regionale “pools”, met een piketverplichting. In de VRHM is de wettelijk 

voorgeschreven functie van coördinerend functionaris uitgewerkt. Hij is belast met de coördinatie van 

de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In de 

bestuurlijke rapportages en in het jaarbericht legt hij rekening en verantwoording af aan het AB over 

het gevoerde beleid en beheer in zijn rol als coördinerend functionaris en over de werkzaamheden die 

uitgevoerd worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). De formatie van het BGC 

bestaat uit 3,44 formatieplaatsen (inclusief de coördinerend functionaris). Het BGC is gehuisvest aan 

de Rooseveltstraat 4a in Leiden.  

 

Bij de start van het bureau gemeentelijke crisisbeheersing is in het visiedocument Oranje Kolom over 

missie en visie het volgende opgenomen: In de fysieke vormgeving van de Oranje Kolom, waar het 

gaat om functie en taak in het kader van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en 

crisisbeheersing, worden drie hoofdzaken georganiseerd, te weten: 

1. de besluitvormingsprocessen op het gebied van ‘veiligheid’ van de autonome gemeenten en op 

zodanige wijze georganiseerd dat de inbreng/standpuntbepaling van alle gemeenten geborgd is 

2. het faciliteren van de gemeenten ter voorbereiding op taken in de rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing, met andere woorden het organiseren van de gemeentelijke processen 

(voorbereidende fase) en 

3. het fungeren als één operationele dienst voor de gemeentelijke processen in de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing (repressieve fase). 

 

Vanuit het BGC wordt geparticipeerd in verschillende multidisciplinaire trajecten: 

• structurele werkgroepen planvorming, informatievoorziening, opleiden/trainen/oefenen 

• projectgroep crisisplan. 

 
7.2 Beleidsvoornemens voor begrotingsjaar 2013 

De beleidsvoornemens worden als volgt samengevat: 

• de gemeentelijke (crisisbeheersings)processen dienen op orde te zijn met het oog op de vereisten 

in de Wet veiligheidsregio’s en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsbesluiten; 

• versterking van de Oranje Kolom vindt plaats door het afspreken van een gemeentelijk 

normenkader dat op 1 januari 2014 door alle gemeenten moet zijn behaald; 

• de coördinerend functionaris zorgt in samenwerking met de gemeenten en het BGC voor de 

doorontwikkeling  van de volgende zaken: 

- crisiscommunicatie; 

- opleiden, trainen en oefenen (inclusief e-learning); 

- (actualisering) gemeentelijke deelplannen (relatie naar nieuw regionaal crisisplan); 

- poolvorming (inclusief bereikbaarheidsafspraken/piket); 

- alarmering en opschaling; 

- (her)inrichten organisatie lokale crisisorganisatie (team bevolkingszorg; relatie met 

referentiekader crisisplan); 
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- participatie gemeenten in regionale crisisorganisatie (o.m. ROT); 

- doorontwikkeling BGC (relatie met Veiligheidsbureau en andere betrokkenen). 

 

De opties voor de repressieve fase, zoals destijds in het visiedocument Oranje Kolom zijn opgenomen 

zullen nader uitgewerkt worden. 

 

Realisatie van de beleidsvoornemens: 

 

Vaststelling van het normenkader 

Op 31 maart 2011 is het normenkader Oranje Kolom vastgesteld door het AB. Aan het einde van de 

beleidsperiode 2012 – 2015 voldoen alle gemeenten aan dit normenkader. In 2012 wordt de 1-meting 

van de scan uitgevoerd om het verbetertraject te monitoren. Alle gemeenten hebben hun 

verbeteraanpak beschreven. 

 

Professionaliseren crisiscommunicatie 

Vanaf 1 mei 2011 is de regionale pool beschikbaar voor drie cruciale functies in de crisiscommunicatie 

(adviseur ROT, adviseur BT en Hoofd Actiecentrum Communicatie). Voortdurende aandacht wordt 

besteed aan het verbeteren van de processen voor de goede invulling van de CoPI-voorlichting vanuit 

de functie persvoorlichter brandweer. Samen met de persvoorlichting politie wordt door deze 

functionarissen de CoPI-voorlichting vormgegeven. 

 

Opleiden, trainen en oefenen 

De productcatalogus is ontwikkeld en aangeboden. Gezien de voortgaande ontwikkelingen op gebied 

ban rampbestrijding zal opleiden, trainen en oefenen voortdurend aangepast moeten worden aan de 

vragen vanuit de diverse partners.  

 

Regie op samenwerking 

Binnen de gemeenten is de piketpools voor mov-ers gerealiseerd. Vanaf 2012 en volgende jaren zal, 

op basis van deze initiatieven en voortbordurend op de nieuwe crisisorganisatie, een blauwdruk 

samenwerkingsvormen worden geïmplementeerd.. 

 

Evenementenkalender 

De evenementenkalender zal verder worden vormgegeven, zodat de partners effectief kunnen 

optreden vanuit hun eigen discipline bij publieksevenementen. 

 

Organisatiebureau, gemeentelijk crisisbeheersing en invulling CGS 

Het BGC kent 3,44 fte formatieplaatsen (inclusief de Coördinerend Functionaris; exclusief bijdrage 

aan sturing BGC8). Per 31 december 2011 was de bezetting van het bureau gelijk aan de formatie. 

De functie van coördinerend gemeentesecretaris is ingevuld door een externe functionaris. 

 

 

                                                 
8
 De taken van het Hoofd BGC worden, in samenspraak met de Coördinerend Functionaris, uitgevoerd door het Hoofd van de 

afdeling Planvorming BHM. 
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7.3  Lasten en baten 

  
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016

Programma Oranje Kolom

BGC 227.000       201.000       201.000       201.000       201.000       
E-learning en bijeenkomsten 15.000         15.000         15.000         15.000         
Coördinerend functionaris 61.000         62.000         62.000         62.000         62.000         
Gemeentelijke piketten 75.000         76.000         76.000         76.000         76.000         
Sector bevolkingszorg 58.000         59.000         59.000         59.000         59.000         
Overige kosten 12.000         12.000         12.000         12.000         
Belsysteem 21.000         21.000         21.000         21.000         

Totaal lasten 421.000       446.000       446.000       446.000       446.000       

Inwonerbijdragen 336.000       363.000       363.000       363.000       363.000       
Aanwending rijksbijdrage 70.000         68.000         68.000         68.000         68.000         
Bijdragen van derden 15.000         15.000         15.000         15.000         15.000         
Totaal baten 421.000       446.000       446.000       446.000       446.000       

Saldo voor resultaatbestemming -              -              -              -              -              
Mutatie reserves -              
Saldo na resultaatbestemming -              -              -              -              -              

  
  
  
7.4 Toelichting van verschillen ten opzichte van het begrotingsjaar 2012 
 
De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd zoals vermeld in de begrotingsuitgangspunten uit 
hoofdstuk 1.
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8. Paragrafen 
 

 

Algemeen 

 

Het Besluit BBV vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden 

opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. De bedoeling is daardoor snel 

inzicht te verkrijgen en de financiële positie op de korte en lange termijn te kunnen beoordelen.  

Voor de VRHM zijn de volgende paragrafen van toepassing: weerstandsvermogen, onderhoud 

kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen lokale heffingen 

en grondbeleid zijn voor de VRHM niet van toepassing. 

 

 

8.1 Paragraaf weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) 

 

Algemeen 

Volgens artikel 16 van de financiële verordening worden in de paragraaf weerstandsvermogen 

aangegeven: 

1. de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen; 

2. het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico’s van materieel 

belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.  

 

In de afgelopen jaren heeft de VRHM (inclusief GR Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden) 

de gedragslijn gehanteerd om de laatst vastgestelde risicoparagraaf te actualiseren en een 

gelijkluidende paragraaf op te nemen in het jaarbericht en in de begroting omdat deze in dezelfde 

vergadering worden vastgesteld. In de derde bestuursrapportage van het dienstjaar worden de risico’s 

tussentijds beoordeeld. In de afgelopen jaren werd een groot aantal risico’s benoemd waarbij de 

omvang en de kans niet altijd konden worden geduid. De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd de 

risico’s te kwantificeren.  

Met de vorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden per 1 januari 2011 zijn twee aspecten op dit 

thema gewijzigd. Enerzijds is de omvang in de exploitatie aanzienlijk toegenomen en zou mogen 

worden verwacht dat dezelfde risico’s bij een grotere omzet beter te managen zouden moeten zijn. 

Anderzijds is in de financiële verordening een opdracht opgenomen dat binnen twee jaar na 

regionalisering een nota reserves vast moet worden gesteld waarin risico’s, weerstandsvermogen, 

weerstandscapaciteit en reservepositie voor de resterende planperiode in samenhang met elkaar 

worden bezien. Deze nota wordt geagendeerd voor de vergadering van het AB van 28 juni 2012. 

Vooruitlopend op het aanbieden van de genoemde nota is de paragraaf uit de programmabegroting 

2012/jaarbericht 2010 geactualiseerd.  

 

 

Inventarisatie en beoordeling risico’s 

De eerste vraag die moet kunnen worden beantwoord is wat als een risico moet worden gezien. Bij 

verzekeringsvraagstukken wordt risico veelal gedefinieerd als een ongewenst van buitenaf komend 

onheil. Over het algemeen wordt risico gedefinieerd als het product van de kans op een ongewenste 

gebeurtenis en het (geschatte) effect waarmee deze op kan treden. Hieruit volgt een inschatting van 

de omvang van het effect. Bij de meeste definities komen elementen naar voren als schade- of verlies 

lijden. Om voor nu en de komende jaren een beter beeld op de risico’s te krijgen, zijn de actuele 

risico’s geïnventariseerd. Het mag duidelijk zijn dat een risico dat zich bijna zeker voor gaat doen, 

omvangrijk is in geld en de multidisciplinaire samenwerking binnen de VRHM beïnvloedt, een van de 

eerste nader te analyseren risico’s is.  



Programmabegroting 2013 
Veiligheidsregio Hollands Midden   - 48 -  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

In dit kader dient ook beoordeeld te worden of het risico incidenteel of structureel van aard is (voor de 

lopende begroting, dan wel zich ook manifesteert in de meerjarenramingen). Vervolgens komt 

risicomanagement aan de orde waarbij wordt welke maatregelen kunnen worden getroffen om het 

risico in kans, omvang of beïnvloeding in de multidisciplinaire samenwerking te verkleinen. Het treffen 

van maatregelen is dan ook een aspect van risicomanagement. Als sluitstuk wordt de vraag 

beantwoord in hoeverre reserves moeten worden aangehouden voor de afdekking van financiële 

risico’s. 

Voor de VRHM is een risicomatrix opgesteld die voorziet in beoordeling van: 

- de kans dat het risico zich voordoet (kans) 

- de omvang van het risico indien het zich manifesteert (omvang) 

- de mate waarin het risico effect heeft op de multidisciplinaire samenwerking (effect). 

 

Kans: 

 

Waarschijnlijkheid 

 

Risicoscore op 

waarschijnlijkheid 

Toelichting: betreft risico’s waarvan 

Zeer klein  

 

1 

 

het onwaarschijnlijk is dat ze zich in het komende 

jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij 

bijv. aan risico’s die zich – op basis van ervarings-

cijfers – slechts 1 keer in de 20 jaar voordoen of aan 

risico’s waarvan de kans op optreden erg laag is 

(vuistregel 5%). 

Klein  

 

2 

 

het niet zo waarschijnlijk is dat ze zich in het 

komende jaar daadwerkelijk voor zullen doen. Denk 

hierbij bijv. aan risico’s die zich – op basis van 

ervaringscijfers – 1 keer in de 4 jaar voordoen of aan 

risico’s waarvan de kans op optreden laag is 

(vuistregel 25%). 

50/50  

 

3 

 

ze zich komend jaar voordoen, het kan ook zijn van 

niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico’s die zich – 

op basis van ervaringscijfers – 1 keer in de 2 jaar 

voordoen of aan risico’s waarvan de kans op 

optreden gemiddeld is (vuistregel 50%). 

Groot  

 

4 

 

het waarschijnlijk is dat ze zich voor zullen doen in 

het komende jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

risico’s die zich – op basis van ervaringscijfers – 

jaarlijks voordoen of aan risico’s waarvan de kans 

op optreden groot is (vuistregel 75%). 

Zeer groot  

 

5 het zeer waarschijnlijk is dat ze zich komend jaar 

daadwerkelijk voor zullen doen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan risico’s die zich – op basis van 

ervaringscijfers – meerdere keren per jaar voordoen 

of aan risico’s waarvan de kans op optreden zeer 

groot is (vuistregel 95%). 

 

 

Omvang: 

Risico’s zijn op basis van de netto verwachte omvang ingedeeld in een van onderstaande 

risicoklassen. Risico’s met structurele gevolgen zijn ingedeeld op basis van de verwachte omvang in 

de eerste twee jaar (dus verwachte omvang * 2):  
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Netto verwachte omvang Risicoscore 

op omvang  

 

< € 250.000  

€ 250.000 - € 500.000  

€ 500.000 - € 1.000.000  

€ 1.000.000 - € 1.500.000  

> € 1.500.000 

  

1  

2  

3  

4 

5 

 

Effect: 

De risico’s zijn tenslotte beoordeeld in hoeverre deze mogelijk een effect hebben om de 

multidisciplinaire samenwerking. In dit kader is tevens een relatie gelegd naar de recent vastgestelde 

regionale plannen. Binnen elke risicocategorie is een X-aantal denkbare risico’s te onderscheiden. 

 

 

Risicotabel VRHM
9
: 

 

Risicocategorie Omvang Kans Effect 

De ‘nasleep’ van grote crises of rampen    

Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijk gestelde normen    

Bestuurlijke samenwerking    

Bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen    

Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk    

Werkgeversverantwoordelijkheid    

 

De ‘nasleep’ van grote crises of rampen 

Een veiligheidsregio is een door het rijk ingesteld publiekrechtelijk samenwerkingsorgaan dat er 

specifiek op wordt ingericht om rampen en crisis te voorkomen of te bestrijden. Zestig jaar 

rampenbestrijding leert dat rampen en crisis zich in allerlei vormen voordoen. In de vastgestelde 

regionale plannen zijn de risico’s in Hollands Midden geduid inclusief de voorgenomen beleids- en 

beheersmaatregelen. Met de gemeenten in Hollands Midden zijn afspraken gemaakt over de inzet en 

kosten ingeval van GRIP-situaties. Ervaringen elders leert dat de (financiële) nasleep van ‘nationale 

rampen’ die zich in een werkgebied voordoen extreem zijn waarbij in de nota reserves een uitwerking 

wordt gevraagd in hoeverre een calamiteitenreserve gewenst is. 

 

Voldoen aan wet- en regelgeving/wettelijke gestelde normen 

Van iedere veiligheidsregio wordt verondersteld dat deze voldoet aan wet- en regelgeving of 

voorgeschreven normeringen. Dit geldt ook voor de VRHM die uitvoering dient te geven aan de Wet 

veiligheidsregio’s, de uitvoeringsbesluiten, maar ook aan andere regelgeving. Hierbij kan worden 

gedacht aan fiscale regelgeving, aan ARBO etc.  

 

Het is denkbaar dat bij aanscherping van regelgeving aanvullende maatregelen moeten worden 

getroffen, waarbij het de vraag blijft of dit nu in de categorie risico moet worden gekwantificeerd. 

In het kader van het dekkingsplan brandweer heeft het AB een besluit genomen.  

                                                 
9
 De invulling wordt nader geconcretiseerd in de Nota reserves 
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Ook in de geneeskundige hulpverlening zal de operationele inzet, de zorgcontinuïteit en de advisering 

van vergunningverlening bij evenementen op de kans, omvang en effect van risico’s beoordeeld 

moeten worden. Nieuwe regelgeving rond de verplichte regionalisering van de brandweer kan leiden 

tot gewijzigde financiering en BTW-effecten waarvan de gevolgen nu nog niet kunnen worden 

overzien. Daling van de opbrengsten OMS (brandmeldingen) zullen zich bij gewijzigde regelgeving 

manifesteren en financieel opgevangen moeten worden. 

 

Bestuurlijke samenwerking 

Vraagstukken rond schaalvergrotingen met het oog op het vergroten van de bestuurskracht zullen in 

de komende jaren aan de orde kunnen zijn. Dat kan in de sfeer van gemeentelijke herindelingen 

binnen het werkgebied van de VRHM. Dat gaat ook gebeuren ten aanzien van de verplichte 

regionalisering van de brandweer en het nationale politiebestel en de meldkamerlocaties. Dit kan 

effect hebben op de bijdragen van partijen of leiden tot desintegratie- of frictiekosten. 

 

Bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen 

De macro-economische omstandigheden nopen overheidsorganen tot het treffen van maatregelen 

leidend tot bezuinigingen of doelmatigheidstaakstellingen. Het uit zich ondermeer in het afbouwen van 

overheidsdiensten (bijvoorbeeld LFR) of het geldelijk opleggen van taakstellingen in uitkeringen.  

Het risico is niet zozeer gelegen in de opdracht alswel in de mate waarin bezuinigingen gerealiseerd 

kunnen worden. Helder dient te worden gemaakt welke keuzes leiden tot welke soms pijnlijke 

maatregelen. Het risico kan zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan of dat niet meer kan 

worden voldaan aan eerder gestelde normen. Continuering van bestaand beleid zal op onderdelen ter 

discussie komen te staan. 

 

Gevolgen besluitvorming onder tijdsdruk 

Ondanks voldoende opleidingen en trainingen is het denkbaar dat in de advisering of in het repressief 

of geneeskundig optreden besluiten moeten zijn genomen die later en bij nader inzien anders of beter 

hadden gemoeten. Dergelijke besluiten kunnen leiden tot ongewenste situaties met gevolg van letsel 

of schade aan derden of eigen personeel.  

 

Werkgeversverantwoordelijkheid 

De VRHM is niet alleen een publiekrechtelijk orgaan met een taak in het veiligheidsdomein; het kent 

ook werkgeversverantwoordelijkheid. De VRHM kan in die zin worden geconfronteerd met lasten die 

voortvloeien uit langdurige ziekte, niet zijnde ongevallen, tweede loopbaanbeleid, van re-integratie-

vraagstukken of arbeidsrecht en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures alsmede lasten die 

voortvloeien uit een nieuwe CAO gemeenteambtenaren. Dit geldt ook voor financiële effecten op 

dienstverleningsovereenkomsten. Zo is er landelijk discussie ontstaan over de overtreding van de 

arbeidstijdenwet door de Politie en is dit ook van toepassing op het personeel van de GMK in Hollands 

Midden (zie hiervoor ‘Benodigde uitvoerende bezetting GMK’ onder Programma GMK. Daarnaast 

wordt door politiepersoneel actie gevoerd tegen plannen van de minister, die volgens de vakbonden 

''flink wil snijden in de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie'' van politiepersoneel. 

Daarnaast is het mogelijk dat de fiscus de uitvoering van bezoldigings- en beloningsbeleid controleert. 

Beoordeeld moet worden of naast een financieel schade bepaalde taken niet of niet afdoende kunnen 

worden gerealiseerd en welk belang daaraan wordt gehecht. Immers de inzetgarantie van personeel 

en materieel is aan de orde. 
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Risicomanagement 

Risicomanagement is erop gericht om de schadelijke gevolgen van in kaart gebrachte risico’s zo veel 

mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit kan worden gedaan door het vermijden van het risico 

(opheffen van de oorzaak), het verminderen van de impact van het risico (terugbrengen netto 

verwachte omvang en/of terugbrengen waarschijnlijkheid) en het overdragen van het risico 

(bijvoorbeeld door te verzekeren).  

De VRHM heeft vanaf 1 januari 2011 diverse verzekeringspolissen afgesloten voor aansprakelijkheid, 

ongevallen personeel, schade aan gebouwen en materieel. De VRHM voldoet hiervoor premie en kent 

per schade een beperkt eigen risico. 

Als geen van eerdergenoemde opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar 

verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Als het risico 

zich voordoet, draagt de VRHM de gevolgen zelf. 

 

 

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 

Als een risico zich waarschijnlijk manifesteert en de omvang van de kosten is in te schatten, dient een 

(financiële) voorziening te worden gevormd. Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene 

tegenvallers kunnen worden opvangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het 

weerstandsvermogen kan dus worden uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige 

weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's. 

De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort 

tegenvallers op te vangen. Deze bestaan uit: 

• de algemene reserve en de bestemmingsreserves; 

• de stille reserves (het verschil tussen de marktwaarde bezittingen en de waarde waarvoor deze op 

de balans staan opgenomen, voor zover binnen een jaar verkoopbaar en voor zover verkoop de 

continuïteit van de uitvoering niet aantast); 

• nog niet ingevulde begrotingsruimte; 

• een post onvoorzien. Deze post is vooralsnog op nul gesteld. 

 

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten staan er garant voor dat de VRHM 

te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen 

(bepaling in de gemeenschappelijke regeling en verbonden partijen). Daarmee is het weerstands-

vermogen in principe altijd 100%. Maar de VRHM heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid en 

acht het vanuit normale bedrijfsvoering onwenselijk om telkens als zich een onverwachte tegenvaller 

voordoet, de deelnemende gemeenten aan te moeten spreken om financieel bij te springen.  

Daarom kiest zij ervoor, zelf een zekere weerstandscapaciteit op te bouwen die afdoende dient te zijn 

om (de belangrijkste) onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Naar de gewenste, c.q. 

noodzakelijke bandbreedte van de weerstandscapaciteit van de VRHM vindt inmiddels onderzoek 

plaats, uitmondend in een Nota reserves. Essentieel hierbij is een onderzoek naar de risico’s die de 

VRHM loopt en een kwantificering hiervan (in termen van een schatting van de financiële schade en 

de kans dat elk van de risico ’s zich voordoet).  

De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen 

de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene 

reserve van de VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar 

voor het afdekken van de financiële consequenties van de risico’s. Per ultimo 2011 bedraagt het saldo 

van de algemene reserve (voor resultaatbestemming) ruim € 1 miljoen. Dit is voor bestemming van het 

resultaat over 2011. Daarnaast beschikt de VRHM over bestemmingsreserves, waarvan de aard, de 

bestemming en het verloop in de afgelopen jaarstukken zijn aangegeven. Het beleid van de VRHM is 

er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de bestemmingsreserves 
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in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is derhalve geen ‘vrij besteedbare 

ruimte’ opgenomen die benut kan worden indien een risico manifest zou worden.  

Met de regionalisering per 1 januari 2011 is een aanzienlijk grotere organisatie ontstaan dan in de 

jaren ervoor. Deze schaalvergroting van de organisatie en haar taakgebied vraagt om een 

herbeoordeling van de weerstandscapaciteit. 

 

 

Beleidsnotitie reserves  

In de Nota reserves zal deze paragraaf nader worden uitgewerkt en van adviezen worden voorzien. 

 

8.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV) 

 

De financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen het 

volgende voor: 

• tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de) 

bedrijfsgebouw(en) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing van de jaarlijkse 

storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen; 

• bij de begroting en de jaarstukken doet het DB verslag over de voortgang van het geplande 

onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het meerjarenonderhoudsplan 

daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan. 

  

De VRHM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen.  

Bij gebouwen, inventaris, voertuigen en redgereedschappen is wel sprake van onderhoud van 

kapitaalgoederen.  

 

1. Onroerend en roerend goed kazernes en posten 

De VRHM is economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat 

en is daarmee risicohouder van de exploitatie van het gebouw. De exploitatiekosten betreffen 

onderhoud aan het gebouw, kapitaallasten voortvloeiend uit de gedane investeringen alsmede 

servicekosten. De kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels 

verdeeld over de betrokken partners.  

Met de vorming van een nationale politie en de ingebruikname van de meldkamer in Haaglanden in 

2012 ontstaat mogelijk een exploitatierisico indien onderdelen van Politie Hollands Midden en 

eventueel de meldkamer van VRHM naar Den Haag zullen vertrekken. In 2012 zal nader worden 

onderzocht wat dit betekent en hoe hiermee om te gaan. 

Zoals aangekondigd in het Jaarverslag 2011 zal in 2012 worden gestart met het actualiseren van het 

meerjarenonderhouds- en vervangingsplan en een beheersplan.  

De Brandweer Hollands Midden huurt vanaf 1 januari 2011 diverse brandweerkazernes en 

brandweerposten van de gemeenten.  

Tevens zijn om fiscale redenen brandweerkazernes 8 kazernes gekocht met een terugkoop-

verplichting aan het eind van de BTW-herzieningsperiode, zodat de VRHM de juridische eigendom 

heeft verworven van de volgende kazernes. 

 

Voorts vindt in 2012 de oplevering plaats van een nieuwe (gehuurde) kazerne in Lekkerkerk en wordt 

mogelijk in 2013 gestart met de bouw van een nieuwe (gehuurde kazerne in Hazerswoude-Dorp, 

gebaseerd op een nieuw functioneel programma van Eisen van Brandweer Hollands Midden, dat 

model zal staan voor eventuele nieuwbouw van kazernes. De vervanging van de kazerne in Stolwijk is 

eveneens onderwerp van onderzoek. Tevens zal in 2012 een kantoor in Lisse worden afgestoten. De 

medewerkers worden herplaatst in de kazerne in Lisse die hiervoor wordt verbouwd. Op termijn leidt 

dit tot een structurele besparing in de huisvestingslasten.   
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Zoals aangekondigd in het Jaarverslag 2011 zal in 2012 worden gestart met het actualiseren van het 

meerjarenonderhouds- en vervangingsplan en een beheersplan.  

 

In 2015 zal de kazerne in Warmond verkocht worden aan de gemeente Teylingen. 

 

 

2. Materieel en materiaal 

Met ingang van 2011 is het gehele voertuigenpark in bezit en beheer gekomen bij Brandweer 

Hollands Midden. Zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag zal in 2012 het planmatig uitvoeren 

van periodiek onderhoud aan de voertuigen geborgd zijn en wordt inzicht gekregen in de aard en 

omvang van de vervoersbehoefte, het beschikbare aanbod van voertuigen en de kostenefficiency van 

het voertuigenpark. Op basis hiervan zal vanaf 2013 de mogelijke efficiencyvoordelen zichtbaar 

worden.  

De ontwikkeling van nieuwe brandweerconcepten vanaf 2014 zullen mogelijk nieuwe eisen stellen aan 

het voertuigenpark. Ook hierbij zal het in 2011 beproefde aanbestedingsconcept van een functionele 

programma van eisen waarbij de leveranciers worden gestimuleerd om met duurzame, innovatieve, 

en kostenefficiënte voorstellen te komen, worden voortgezet.  

 

 

8.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV) 

 

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop de VRHM inhoud geeft aan het 

Treasurystatuut
10

. De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd: 

• het beheersen van de financiële risico’s zoals renterisico’s, liquiditeitenrisico’s en kredietrisico’s; 

• het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie; 

• het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten. 

 

Het treasurystatuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie onder de voorwaarden: 

• gelden worden alleen uitgezet bij banken die aan de RUDDO-rating voldoen; 

• het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste minimaal 

twee financiële instellingen;  

• er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. 

 

Ten aanzien van de uitvoering van de treasuryfunctie worden de volgende aspecten in acht genomen: 

• de dagelijkse treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de administrateur van de VRHM. 

• de bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij hem en de directeur tezamen 

• door middel van de jaarstukken wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde 

beleid. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de kasgeldlimiet, het renterisico en de 

renterisiconorm alsmede van de rentevisie. 

• het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de VRHM. De op grond van de 

aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds 

overeengekomen voorwaarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een 

beperkt aantal leningen. De liquiditeit wisselt in de loop van het jaar. De oorzaak hiervan ligt in 

het feit dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarvoorschotten worden verkregen. De 

rijksbijdrage wordt in vier termijnen ontvangen. De uitgaven zijn meer verspreid over de 

maanden, maar drukken ook op de liquiditeit in die maanden waarin de inkomende geldstromen 

minder zijn. Met name investeringen voor vervanging van duurzame goederen en maandelijkse 

                                                 
10

 Het Treasurystatuut is vastgesteld in de openbare vergadering van het AB van 10 februari 2011 
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betalingen voor salarissen zijn van invloed op de liquiditeit. Renterisico’s in de sfeer van sterk 

wijzigende percentages zijn niet aan de orde, echter bij de uitwerking van de liquiditeitsplanning 

worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 

• de VRHM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe 

investeringen zal op basis van de liquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag 

aanvullende geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de 

aangegane geldleningen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur 

van die activa. 

• bij het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van electronic banking en worden kasmutaties zoveel 

mogelijk beperkt. De Bank Nederlandse Gemeenten treedt op als huisbankier. 

• het kopen van aandelen, enkel voor beleggingsdoeleinden is in de verordening uitgesloten, 

behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. 

Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het DB. De VRHM is te 

typeren als een geldvragende instelling en treedt niet als partij op om eventueel tijdelijk 

overtollige middelen om te zetten in beleggingsproducten. 

• de administrateur volgt uit hoofde van zijn treasuryfunctie de rente- en kapitaalmarkt-

ontwikkelingen op de voet. In het treasurystatuut is niet voorzien met welke frequentie de 

rentevisie wordt bijgesteld. 

• De VRHM houdt zich aan de in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden 

vermelde normen ten aanzien van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. 

 

 

8.4 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV) 

 

Inleiding 

De VRHM richt zich op Samen Sterk voor Meer Veiligheid ten behoeve van de burgers in onze regio 

en levert daartoe uiteenlopende producten. Om deze producten te kunnen voortbrengen is inzet van 

productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie, 

automatisering, huisvesting, communicatie, materieel, materiaal, etc. Bedrijfsvoering is het 

organiseren van de inzet van deze middelen ten behoeve van de levering van deze producten. 

Indirect verwacht de burger en direct verwachten de aangesloten gemeenten van de VRHM dat deze 

rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Daaruit 

vloeien criteria voort voor de uitkomsten van de bedrijfsvoering, waarin het verbeteren van de kwaliteit 

van de dienstverlening aan de burger centraal staat. De bedrijfsvoering is bij een externe gerichtheid 

van de VRHM direct zichtbaar voor de burger, bijvoorbeeld in de snelheid van aanrijden van 

hulpdiensten, de adequaatheid van afwikkeling van meldingen door de gemeenschappelijke 

meldkamer, etc.  

De VRHM beoogt een procesingerichte, risicogestuurde, resultaatgerichte organisatie te zijn. Dit 

vereist afstemming over de behoeftenstelling en het maken van coördinatieafspraken tussen en 

binnen de kolommen van de VRHM en haar partners. In 2012 ligt de nadruk op het in kaart brengen 

van de te leveren externe en interne producten, zodat in 2013 de inrichting van de processen hierop 

zal kunnen worden afgestemd. De productdefiniëring in 2012 en de verdere uitwerking van de 

processen in 2013 zullen leiden tot een betere samenwerking tussen de processen en betere 

mogelijkheden voor kostentoerekening, hetgeen leidt tot kostentransparantie. Tevens worden 

prestatie indicatoren gedefinieerd op basis waarvan gemeten kan worden of de afgesproken 

resultaten worden behaald. Met de verstrekking van de halfjaarlijkse tussenrapportage in 2012 en 

kwartaalrapportages in 2013 van het onderdeel Brandweer Hollands Midden wordt het beter mogelijk 

voor het bestuur en de afzonderlijke gemeenten mogelijk om periodiek te toetsen of de afgesproken 

prestaties worden geleverd door de VRHM. 
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Cebeon-traject 

Inmiddels is na de vorming van BHM één volledig begrotingsjaar verstreken. De startnorm voor de 

begroting 2011 en 2012 van het programma Brandweer was de som van 25 gemeentelijke 

begrotingen, waarbij de waarde van de begroting onduidelijk was. Het jaar 2011 werd afgesloten met 

een positief resultaat. Echter, een grondige analyse van dit resultaat is noodzakelijk om vast te 

kunnen stellen in welke mate dit door incidentele dan wel structurele componenten wordt verklaard.  

De bestuurlijke opdracht: “in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid 

ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden 

gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief 

budget voor de brandweertaak;”  was in 2011 niet gerealiseerd. Het bleek ook niet realistisch gelet op 

de werkdruk die de inrichting van de organisatie met zich meebracht en doordat inzicht nog ontbrak in 

de financiën. De jaren 2012 en 2013 worden benut om tot dat gewenste inzicht te komen. De 

zoektocht daarin is al gestart en richt zich op: 

- kostentransparantie bestaande producten/diensten; 

- inzicht in de gemeentelijke startbijdragen en overige opbrengsten binnen de begroting; 

- inzicht in de noodzakelijke kosten voor brandweerzorg (o.a. op basis van het dekkingsplan); 

- ontwikkelen nieuwe concepten (kwalitatief en budgettaire); 

- ontwikkelingen binnen Cebeon-norm (hoe werkt het, relatie ontwikkelingen gemeentefonds). 

Trajecten zijn in 2012 gestart om inzicht en overzicht te krijgen op diverse terreinen, zoals 

huisvestingskosten, materieelbezit en –kosten, personeelskosten waaronder effecten sociaal plan. 

Tegelijk vinden de komende jaren tenminste 15 Europese aanbestedingen plaats die bijdragen aan de 

benodigde efficiency- en kwaliteitsslagen en kostentransparantie. 

In 2013 ligt de nadruk op het realiseren van structurele efficiencywinst door het herstructureren van de 

interne processen, harmonisatie en standaardisatie taakuitoefening (inclusief eventuele bijbehorende 

investeringen), alsmede op het ontwikkelen van nieuwe brandweerzorgconcepten met het oog op 

mogelijke structurele effectiviteitwinst.  

In 2014 zal bestuurlijke besluitvorming worden gevraagd over mogelijke, gewijzigde brandweerzorg-

concepten inclusief eventuele bijbehorende investeringsvoorstellen. Immers, ‘de cost gaet soms voor 

de baet uyt’. Hierbij moet rekening worden gehouden met toetreding van de gemeente Katwijk als 

gevolg van de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer. 

Inmiddels heeft het AB besloten verdere stappen te zetten in de route naar een andere wijze van 

dekking van de brandweerbegroting (Cebeon). 

 

Personeel 

De VRHM gaat in 2013 onverminderd voor betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers die 

steeds bekwamer worden in het werk dat van hun wordt gevraagd, en meegroeien met een 

organisatie in ontwikkeling, zodat zij toegerust zijn op de toekomst. Eerlijk, respectvol, betrokken, 

hulpvaardig en open met elkaar omgaan staat hierbij centaal.  

De ambitie is dat binnen de VRHM iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Taken, 

samenwerkingsrelaties en spelregels moeten hierbij als vanzelfsprekend worden ervaren.  

In 2012 is de VRHM actief gestart met de werving van nieuwe vrijwilligers: een ‘goudmijn’ aan kennis, 

vaardigheden, motivatie, ervaring en netwerken. In 2013 gaat de VRHM onverminderd verder met het 

in kaart brengen van hun kwaliteiten en netwerken. Gestreefd wordt naar het vinden van een 

gemeenschappelijke (maatschappelijke) meerwaarde voor zowel de VRHM, de vrijwilliger als hun 

achterban in o.a. de vorm van hun hoofdwerkgevers. Zo zal o.a. bij de aanbestedingstrajecten 

nadrukkelijk aandacht zijn voor deze achterban, vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency 

zonder dat dit ten koste gaat van rechtmatigheid en transparantie. 
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HRM-instrumentarium 

Om de ambities op het personele vlak te faciliteren moet er helderheid zijn bij de medewerkers over 

de behoefte van de organisatie versus de beoordeling van hun eigen kwaliteiten, kwantiteit en de 

persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. In 2012 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 

personeelsplanvorming en het beheer ervan. Vanaf 2013 kan dan geleidelijk worden gestart met een 

jaarlijkse schouw van organisatie- en medewerkersbehoeften, en een schouw van aanwezige en nog 

te ontwikkelen competenties met de bijbehorende cyclus van plannings-, functionerings en 

beoordelingsgesprekken.  

In afwijking van eerdere voornemens wordt de evaluatie van het functiehuis in 2013 afgerond.  

 

In 2012 en 2013 wordt het noodzakelijke overzicht en inzicht in onze structurele behoefte aan kwaliteit 

en kwantiteit verwacht en onze toekomstige behoefte op basis van eventueel nieuw ontwikkelde 

brandweerconcepten. Uiteraard zal daar waar efficiencyslagen mogelijk zijn, rekening worden 

gehouden met de wijze waarop de formatie tijdelijk of structureel ingevuld kan worden. 

 

Er is hard gewerkt aan diverse basisregelingen die benodigd zijn voor medewerkers op het vlak van 

werktijden en verlof, privacy, fitness, etc. van medewerkers van de VRHM. In de tweede helft van 

2011 zijn van 20 regelingen de uitgangspunten vastgesteld. Hiervan is een viertal eind 2011 

voorgelegd aan de medezeggenschap ter instemming. De resterende 16 regelingen worden in de 

eerste helft van 2012 voorgelegd aan de medezeggenschap. In de tweede helft van 2012 wordt 

gestart met een 2
e
 tranche aan nieuwe regelingen. Inzet is aan medewerkers en leidinggevenden 

duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de in de organisatie beoogde afspraken en waarom deze 

afspraken wordt gemaakt. Nadruk ligt hierbij op een pro-actieve houding en gedrag. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De VHRM volgt als werkgever de gemeentelijke CAR-UWO. Ten tijde van het opstellen van de 

begroting 2013 was nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Uiterlijk 2013 zal de 

Werkkostenregeling voor VRHM moeten worden vastgesteld. Dit leidt tot veranderingen in de fiscale 

behandeling van vergoedingen en verstrekkingen waaronder die van de vergoedingen aan leden van 

de vrijwillige brandweer Op landelijk niveau is er aandacht gevraagd voor het feit dat de nieuwe 

werkkostenregeling een nadelig effect heeft voor die regio’s / korpsen waar veel vrijwilligers in dienst 

zijn (totaal ruim € 7 miljoen per jaar). Voor Hollands Midden wordt dit nadelig effect geraamd op  

€ 345.000 per jaar. 

 

In de begroting zijn de kosten van het sociaal plan van de kolom Brandweer opgenomen. Dit 

betreffende kosten voor de bezoldigingsgarantie en geharmoniseerde toelagen van voormalig 

personeel van de gemeentelijke korpsen en de voormalige regionale Brandweer.  

 

Medezeggenschap:  

Vanaf medio juni 2012 is de nieuwe Ondernemingsraad voor de VRHM samengesteld uit vijf 

vertegenwoordigers namens de vrijwilligers, vijf vertegenwoordigers namens het kantoorpersoneel en 

vijf vertegenwoordigers namens het personeel van de 24-uurs dienst. Tevens wordt het Bijzondere 

Georganiseerd Overleg ontbonden en een nieuw regulier Georganiseerd Overleg met de vakbonden 

samengesteld.  

 

Beheersing Financiën 

In 2012 ligt de nadruk nog op het inrichten van het financiële informatiehuis, waarbij elk besturings-

niveau inzicht kan verkrijgen in de financiële stand van zaken alsmede het zo efficiënt mogelijk 

beheren van de activa en passiva. Dit vereist enerzijds inzicht in de financiële informatiebehoefte en 

anderzijds effectieve en efficiënte verwerkingsprocessen, zowel intern als in relatie met externe 
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partners. Evenals in 2012 wordt de aandacht in 2013 gericht op het verbeteren van de financiële 

analyse en het zo effectief en efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen. 

 

Facilitair 

In 2012 ligt de nadruk nog op uniformiteit in de wijze van dienstverlening en in het uniformeren van het 

materiaal en materieel, alsmede het planmatig organiseren van het beheer en onderhoud. Op deze 

wijze zal eind 2012 de aandacht fundamenteel zijn verschoven van reactief naar preventief. 

Met de totstandkoming van afspraken in 2012 over het interne dienstverleningsniveau, wordt de 

aandacht in 2013 gericht op het periodiek monitoren van de effectiviteit en efficiency van de 

dienstverlening en de toekomstige behoeftenstelling uit de organisatie. Eind 2013 dient de facilitaire 

organisatie voldoende gereed te zijn om haar rol als partner te kunnen vervullen. 

 

Huisvesting 

Vooralsnog blijven de uitgangspunten van het AB van 29 januari 2009 ongewijzigd. Dit betekent dat 

de bestaande kazerneconfiguratie en lokale brandweerposten worden gehandhaafd en dat de paraat-

heid van die posten waar nu dagdienstpersoneel aanwezig is wordt gegarandeerd.  

In 2013 doen zich mogelijk beleidsmatige en strategische ontwikkelingen voor die aanleiding geven 

het huisvestingsbeleid te actualiseren. Hierbij kan worden gedacht aan de mogelijke samenvoeging 

van de gemeenschappelijke meldkamers, ontwikkeling en introductie van nieuwe brandweer-

concepten, actualisering van het functiehuis en verbeteringen in het dekkingsplan. 

In 2012 ligt de nadruk op het inrichten en inregelen van het planmatige beheer van de huisvestings-

faciliteiten. Begin 2012 is voor de nieuwbouwplannen in Hazerswoude een generiek programma van 

eisen voor de huisvesting van de zogenaamde onbemande kazernes geformuleerd. Dit wordt in 2013 

modulair doorontwikkeld voor de kantoorfaciliteiten, facilitaire steunpunten en de bemande kazernes. 

 

Inkoop / contractbeheer 

De inkoopkalender staat de komende jaren goed gevuld. In 2012 vinden 26 aanbestedingen plaats, 

waarvan 8 Europees. Voor 2013 worden 18 aanbestedingen gepland waarvan tenminste 4 Europees. 

In 2014 worden nogmaals 21 aanbestedingen gelopen, waarvan 5 Europees. Hierbij wordt 

samenwerking gezocht met andere veiligheidsregio’s om met de beschikbare capaciteit zoveel 

mogelijk aanbestedingen te kunnen uitvoeren met de grootst mogelijke schaalvoordelen. Met de 

regio’s Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Zuid Holland Zuid wordt in 2012 een samenwerkings-

convenant afgesloten om kennis en ervaring te delen. 

 

Documentaire Informatie Voorziening 

In 2012 wordt aan de hand van de besturingsprocessen in beeld gebracht welke kerndocumenten 

noodzakelijk zijn voor de informatievoorziening, archivering en informatie-ontsluiting en hoe workflow- 

en document management wordt vormgegeven. De komende jaren zal de inrichting van workflow- en 

documentmanagement van alle processen in onze informatiesystemen gefaseerd plaatsvinden. 

 

ICT  

Het jaar 2012 staat in het teken van het verduurzamen van de ICT-dienstverlening waarbij gewogen 

keuzes gemaakt worden met betrekking tot de inzet van leveranciers. Daarnaast wordt in het jaar 

2012 gewerkt aan helderheid over de bezittingen maar ook de standaardisatie en uniformering 

daarvan. Bovendien zal de koers worden voortgezet van reactief naar preventief beheer. Vanaf 2013 

moet daarmee de beheersorganisatie staan als een huis en zal de aandacht verlegd moeten worden 

naar de voorbereiding op toekomstige ICT-behoefte. 
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Servicedesk 

Het jaar 2012 staat voor de Servicedesk in het teken van de basis op orde gaan brengen. Er wordt 

ingezoomd op de kerntaken van de Servicedesk, namelijk de intake, de voortgangsbewaking en de 

rapportage.  

Daarnaast wordt de operationeel beheer cyclus verder uitgebouwd en zal het reserveren steviger 

gepositioneerd gaan worden. Dit alles, zonder dat de continuïteit van de huidige dienst-verlening in 

gevaar komt. 

 
 
Communicatie 

Tijdige en duidelijke interne en externe communicatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het 

realiseren van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Hiertoe vindt ondersteuning plaats door 

communicatiemedewerkers die voortdurende monitoren wat er bij interne en externe doelgroepen 

speelt en die de interactie tussen doelgroepen en de VRHM stimuleren. 

In de achterliggende jaren hiervoor is een steeds vollediger produkten- en dienstenpakket ontstaan 

(nieuwsbrieven, huisorgaan ROOD, intranetsite Plein 16, internetsites voor zowel de VRHM als de 

brandweer Hollands Midden, woordvoerderspiket etc.) In 2012 zal dit pakket nader worden 

gecatalogiseerd en een meerjaren communicatiebeleidsplan worden opgesteld. Dit zal de basis 

vormen voor de communicatiedoelstellingen vanaf 2013. 
 

Informatie- en procesmanagement 

De bedrijfsvoering binnen de VRHM wordt ondersteund door een zestal belangrijke 

informatiesystemen. Dit zijn systemen ter ondersteuning van het personeels-, financieel-, facilitair en 

vakbekwaamheidsmanagement en ten behoeve van contentbeheer en documentie- en 

infomatieverzorging. In 2012 ligt de nadruk nog op het op orde krijgen van de inrichting van deze 

systemen zodat de basiswerkprocessen adequaat worden ondersteund. Vanaf 2013 zal intensiever 

ingezet worden op de geïntegreerde werking van de systemen zodat per bedrijfsvoeringssysteem 

sprake is van één bronsysteem met koppelingen naar andere relevante systemen. 

 
Planning, control en kwaliteit 

 

Planning & Control: ‘Transparant worden, transparant zijn’.  

Per 1 oktober 2010 is voldaan aan de fiscale consequenties van de Wet veiligheidsregio’s. Per  

1 januari 2011 is het financiële beheer gevoerd van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Hollands Midden. Het jaar 2012 staat in het teken van verbetering van kostenregistratie zodanig dat 

op basis van kosteninzicht verdere sturing kan worden gegeven aan de beheersing van kosten.  

Over 2011 zijn op gemeentelijk niveau de operationele prestaties van Brandweer Hollands Midden 

verantwoord, deze worden verder ontwikkeld. 

 

Gewerkt wordt aan het verbeteren van de transparantie naar bestuur, colleges van burgemeester en 

wethouders en gemeenteraden door inzicht in, en prioriteren op middelen, prestaties en kwaliteit. Het 

zodanig verbeteren van inzicht in de prestaties en kwaliteit (als output), gekoppeld aan de daarvoor 

benodigde middelen (als input), dat op basis van bestuurlijke prioriteiten gestuurd kan worden. 

 

Activiteiten 2012/2013: 

• Definiëren bestuurlijke verantwoordingsinformatie (DB en AB); 

• Definiëren sturingsinformatie (Directieteam en sectorale Managementteams); 

• Definieert procesinformatie (Proceseigenaren); 

• Kostentransparantie; definiëren producten en geaccordeerde toerekening van kosten aan 

producten op basis van activity based costing; 

• Ontsluiting c.q. registratie van verantwoordings- en sturingsinformatie; 
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• Implementatie van prestatiemeting (o.a. bepalen kritische succesfactoren en verdere ontwikkeling 

prestatie-indicatoren; 

• Verdere implementatie van Aristoteles. 

 

Beoordeling van rechtmatigheid, doelmatigheid en ‘good governance’ 

Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf 

bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid. Het AB heeft de financiële 

verordeningen en regels vastgesteld. Een van deze verordeningen betrof de controleverordening. 

Jaarlijks stelt het AB het controleprotocol vast. 

De accountant voert jaarlijks een zogenoemde interimcontrole en een balanscontrole uit. De 

accountant biedt de managementletter aan de directie en aan het DB aan. In het jaarbericht wordt de 

controleverklaring opgenomen. In de loop van 2012 vindt de aanbesteding plaats van de nieuwe 

accountant die met ingang van het boekjaar 2012 de controle op zich neemt voor de jaren tot en met 

2015. 

Tevens wordt in 2012 en 2013 gewerkt aan het completeren en verfijnen van de mandateringsregels 

en procedures. Uitgaande van een risicoanalyse dienen passende beheersmaatregelen te worden 

getroffen. Deze dienen zoveel mogelijk in het proces zelf plaats te vinden om controle en reparatie 

achteraf tot een minimum te kunnen beperken. 

 

Kwaliteit: Visie op kwaliteit  

Veiligheidsregio Hollands Midden wil betrouwbaar zijn naar haar partners en stakeholders en de met 

hen gemaakte afspraken nakomen. Omdat zij werkt met beperkt beschikbare publieke middelen voelt 

zij de verantwoordelijkheid deze zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij zij het afgesproken niveau 

aan kwaliteit kan leveren. Vanuit deze verantwoordelijkheid wil zij nadrukkelijker zichtbaar maken op 

welke manier invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en de 

bedrijfsvoering. 

 

Overeenkomstig artikel 23 Wet veiligheidsregio’s dient het bestuur van de veiligheidsregio een 

kwaliteitszorgsysteem te hanteren. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is een cruciale 

voorwaarde voor continue kwaliteitsverbetering. Hiermee worden op systematische wijze de kwaliteit 

van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteits-

zorgsysteem werkt als een borging voor het continue verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. 

Daarmee versterkt het de organisatie en haar dienstverlening. Samen met het management en het 

Kenniscentrum houdt het kwaliteitszorgsysteem de kwaliteitsverbetering binnen de organisatie 

permanent op gang. 

 

Na het behalen van de resultaatafspraak leidt het continue proces van verbeteren niet tot het 

verbeteren van het product voorbij het afgesproken resultaat maar tot kostenbesparingen. Doordat 

gewerkt wordt met publieke middelen heeft de veiligheidregio de plicht deze doelmatig te besteden: 

vrijgekomen middelen kunnen dan elders in de organisatie efficiënter ingezet kunnen worden. Het 

kwaliteitszorgsysteem zorgt voor borging van deze werkwijze. 

 

Productdefiniëring brandweer. De brandweer van de VRHM is ingericht volgens vier hoofdprocessen. 

Deze vier hoofdprocessen vallen samen met de vier gelijknamige sectoren van de lijnorganisatie. De 

basis van deze hoofdprocessen wordt gevormd door de producten die elk hoofdproces levert. Ten 

aanzien van deze producten dienen resultaatafspraken gemaakt te worden met de stakeholders. Deze 

afspraken omtrent resultaten van de producten vormen de input voor het uniform beschrijven van de 

processen per product alsmede voor het formuleren van prestatie-indicatoren. Aan de hand van de 

prestatie-indicatoren kan bepaald worden of de resultaten zijn gehaald. Na de opstartfase van de 

nieuwe organisatie in 2011 is het tijd om in en vanaf 2012 een aanvang te nemen met de definiëring 
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van de producten van de brandweer. Hiertoe is een route voorgesteld waarlangs de productdefiniëring 

vorm gaat krijgen en er tussen de betrokken hoofdprocessen afspraken gemaakt moeten worden 

omtrent de behoeften en verwachtingen. 

 

 

8.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)  

 

De VRHM is een samenwerkingsverband krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992. Het 

orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de vermelde deelnemende 

gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgelegd dat de deelnemende gemeenten 

ervoor zorg dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan 

haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het afdekken van financiële 

risico’s gewaarborgd. Op het moment dat risico’s zich manifesteren in financiële verplichtingen die niet 

uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt een beroep op de gemeenten 

gedaan. Derden kunnen daarop geen rechtstreeks beroep doen. De waarborg heeft een interne 

werking. 

De VRHM gaat er vanuit dat de deelnemende gemeenten in hun programmabegroting de 

vastgestelde inwonerbijdragen opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de 

programmabegroting en vermeld in de risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan 

worden uitgesloten dat een beroep op de waarborgfunctie wordt gedaan. 
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1. (Meerjarig) overzicht van baten en lasten en de toelichting 
 

 

1.1 Waarderingsgrondslagen en gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd 

 

Waarderingsgrondslagen: 

Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is 

bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van financiële overzichten. In de programma-

begroting en de verslaggeving worden de voorschriften in het Besluit BBV in acht genomen. 

• De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. 

aanschafprijs verminderd met afschrijvingen en specifiek ervoor ontvangen subsidies of 

bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de 

economische levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor 

afschrijvingen als vermeld in de vigerende financiële verordening; 

• De waardering en afschrijving van de aangeschafte activa vindt plaats op basis van een 

gelijklopend aflossingsschema al ware het activum nog eigendom van de gemeente. 

• De waardering van vorderingen en liquide middelen vindt plaats op basis van nominale waarde; 

• De langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd; 

• De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Met 

het afschrijven wordt gestart na het in gebruik nemen van het duurzaam goed. 

 

Gronden waarop de (meerjaren)ramingen zijn gebaseerd: 

• Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en 

gepubliceerde gegevens. De begroting 2013, de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de 

rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2011. Deze worden jaarlijks 

geactualiseerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontleent de aantallen woonruimten op 

dezelfde wijze; 

• De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid; 

• De lonen en de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd; 

• De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en 

de meerjarenramingen zijn conform de beschikking in de bijlage opgenomen. Toekenning van 

loon- en prijscompensaties is nog niet bekend; 

• Aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves wordt geen (bespaarde) rente 

toegevoegd; 

• De VRHM kent geen belastingverordening. De kosten van pro-actie die niet gedekt worden door 

de provinciale bijdragen externe veiligheid worden gedekt door middel van tarieven. In de heffing 

en invordering van brandweerrechten dient nog te worden voorzien door het vaststellen van een 

verordening; 

• De VRHM beschikt niet over een post onvoorzien; 

• Baten of lasten wegens dividend zijn niet van toepassing. 

 

 

1.2 Bestaand en nieuw beleid 

 

Op dit moment bestaat de VRHM in zijn huidige vorm ruim een jaar en nog volop in ontwikkeling. Bij 

de afronding van de jaarrekening 2011 ontstaat meer inzicht in ‘wat de exploitatieramingen voor 2012 

en de komende jaren waard is’. Door middel van de Nota reserves wordt een afzonderlijke gedachte-

wisseling gevoerd over de structureel noodzakelijke reservepositie. Met name in het programma 

Brandweer worden vanaf 2014 voorbereidingen getroffen om nieuwe concepten te ontwikkelen.  
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Vooralsnog wordt in de beleidsplanperiode 2012-2015 gewerkt vanuit het bestaand beleid al zullen 

doelmatigheidstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon in financiële zin een onmiskenbaar 

effect hebben op de exploitatie. De lasten en baten zijn in dit kader aangepast voor 2013 en volgende 

jaren. 

 

 

1.3 Totale begroting VRHM 2013 inclusief meerjarenbeeld 

 

De totale begroting van de VRHM ziet er als volgt uit: 

 
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016

Totaal Veiligheidsregio

Brandweer 49.732.000  49.139.000  48.956.000  48.313.000  47.944.000  

GMK 6.925.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    

GHOR 2.154.000    2.246.000    2.138.210    2.119.210    2.119.210    

Veiligheidsbureau 441.000       449.000       449.000       449.000       449.000       

Oranje kolom 421.000       446.000       446.000       446.000       446.000       

Totaal lasten 59.673.000  59.367.000  59.076.210  58.414.210  58.045.210  

Brandweer 48.924.000  49.387.000  48.717.000  48.127.000  48.127.000  

GMK 6.925.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    7.087.000    

GHOR 2.134.000    2.111.000    2.090.210    2.071.210    2.071.210    

Veiligheidsbureau 441.000       449.000       449.000       449.000       449.000       

Oranje kolom 421.000       446.000       446.000       446.000       446.000       

Totaal baten 58.845.000  59.480.000  58.789.210  58.180.210  58.180.210  

Saldo voor resultaatbestemming 828.000       (113.000)     287.000       234.000       (135.000)     

Mutatie reserves (828.000)     113.000       (287.000)     (234.000)     135.000       

Saldo na resultaatbestemming -              -              -              -              -              

 

 

1.4 Vergelijking van de bijdrage gemeente per programma 

 
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016

Inwonerbijdrage

Brandweer 44.288.000  44.570.000  44.019.000  43.468.000  43.468.000  

GMK 1.375.000    1.402.000    1.402.000    1.402.000    1.402.000    

GHOR 725.000       739.000       739.000       739.000       739.000       

Veiligheidsbureau 366.000       373.000       373.000       373.000       373.000       

Oranje kolom 336.000       363.000       363.000       363.000       363.000       

Totaal 47.090.000  47.447.000  46.896.000  46.345.000  46.345.000  

 
 

1.5 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten 

 

Onder het programma GHOR zijn in 2013 voor diverse projecten incidentele lasten geraamd van  

€ 135.000. Deze worden gedekt door onttrekkingen uit reserves. 
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2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 
 

 

2.1 Algemeen 

 

De algemene financiële positie van de VRHM mag als goed worden bestempeld. De exploitatie staat 

weliswaar onder druk van doelmatigheidstaakstellingen van het rijk en de route naar Cebeon voor de 

brandweertaken. Nieuwe concepten en nieuw beleid zullen ontwikkeld moeten worden om 

toekomstige uitdagingen het hoofd te blijven bieden. Risico’s ook in financiële zin zijn er, maar lijken 

voor de planperiode te kunnen worden afgedekt. De reservepositie wordt mede het het oog op alle 

ontwikkelingen opnieuw beoordeeld. De toekomst van de meldkamer is afhankelijk van nationale 

ontwikkelingen. Op de aspecten van de veranderende regionale taak, de beheersorganisatie van de 

meldkamer in Leiden en de financiering van de GMK zullen in de komende tijd de nodige wijzigingen 

te verwachten zijn. Met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk 

kunnen voorbereidende gesprekken worden geïnitieerd zodra de wettelijke regionalisering van de 

brandweer een feit is. 

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de financiële positie en bepaalde onderwerpen 

nader toegelicht. 

 

 

2.2 Taakstellingen, bezuinigingen en de verdeling daarvan 

 

In de begrotingsuitgangspunten 2013 is aangegeven dat de VRHM zich in het perspectief van de 

diverse gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden al heeft onderscheiden. De VRHM wil 

blijven benadrukken dat het expliciete en impliciete taakstellingen te verwerken heeft gekregen. Op 

basis van (verwachte) ontwikkelingen van het gemeentefondscirculaires wordt aan de 

gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden een uniforme taakstelling mee te geven van 5% in 

2012 en 10% structureel vanaf 2013. Deze zou dan daarmee in lijn liggen met bezuinigings-

taakstellingen bij gemeenten zelf. De VRHM (programma brandweer) is hiervan uitgezonderd omdat 

hiervoor een afzonderlijk traject is afgesproken. In het AB van 29 januari 2009 is namelijk besloten dat 

“in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie een beleid (wordt) ontwikkeld waarmee de 

brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat 

gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak”. 

 

Expliciete efficiencytaakstelling 2010 - 2012 en de verdeling daarvan 

Brandweer Hollands Midden heeft, op basis van geïnventariseerde en onderbouwde efficiency-

voordelen, al een taakstellende bezuiniging opgelegd gekregen van 5%, zijnde € 2,1 miljoen. Deze 

efficiencyvoordelen zijn volledig ingezet voor het verminderen van het verschil tussen het gemeentelijk 

feitelijk budget (begroting 2009 plus de aangebrachte correcties om te komen tot het structureel 

benodigde brandweerbudget om de taken in continuïteit uit te kunnen voeren) en het gemeentelijk 

fictieve budget (Gemeentefonds). De verdeling van de efficiency over de gemeenten is geschied naar 

rato van de relatieve budgettaire afstand tussen hun fictieve budget en hun feitelijke budget 2009, 

inclusief verwerkte aanpassing voor harmonisatie. 

 

Impliciete bezuinigingen 

Brandweer Hollands Midden heeft, in tegenstelling tot het bestuurlijk besluit dat voor overheadtaken 

bij de start van de organisatie een percentage van 30% mocht worden gehanteerd (een percentage 

dat voor deze overheidstaken effectief en efficiënt is gebleken), in de startbijdrage slechts gemiddeld 

22% ‘meegekregen’. Dit was oorspronkelijk 24% zoals geïnventariseerd in de gemeentelijke start-

bijdragen. 
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Echter, door het bestuursbesluit van 12 november 2009 zijn bij gemeenten met een hoger percentage 

dan 30% van de loonkosten aan overhead in hun brandweerbegroting, de overheadkosten verlaagd 

tot het niveau van 30%. Dit betekende een correctie van -/- € 0,9 miljoen op de startbijdragen. Ten 

opzichte van de 30% betekent dit totaal € 2,6 miljoen minder. 

 

In de begrotingsuitgangspunten 2011 is voor indexering de nullijn gehanteerd. Indien voor 2011 het 

door de ambtelijke werkgroep voorgestelde nacalculatiepercentage (fictief) wordt toegepast, zijnde 

een prijsmutatie BBP 2011 van 1,25%, betekent dit een impliciete additionele bezuiniging van  

€ 470.000. 

 

Met het besluit tot een gewijzigde dekking van de brandweerbegroting (Cebeon) is een bedrag van 

(afgerond) € 2,1 miljoen gemoeid voor de drie tranches aan effiencyuitkering. Anderzijds wordt van de 

gemeenten onder de Cebeonnorm nog (afgerond) € 500.000 geïnd. In de programmabegroting 2013 

en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het besluit en de financiële 

verwerking daarvan. Met het besluit is een volgende, belangrijke, stap gezet in de organisatie van de 

Brandweer Hollands Midden en de dekking van de brandweerbegroting. Het vraag evenwel van de 

organisatie om deze opdracht ook daadwerkelijk te gaan materialiseren. 

 

 

2.3 Gehanteerde indexering voor loon- en prijsbijstelling 

 

In de begrotingsuitgangspunten is verwoord dat in de begroting 2013 rekening wordt gehouden met 

een bijstelling van 1,96% voor lonen en prijzen. Deze bijstelling is als volgt ontstaan en berekend. 

Deze toelichting was als bijlage eerder onderdeel van de toelichting op de begrotingsuitgangspunten. 

 

Gemeenten binnen de regio Hollands Midden hebben op 15 december 2010 afgesproken dat zij 

voorafgaande aan de nieuwe begrotingscyclus gezamenlijke afspraken willen maken over de 

financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen. In genoemd overleg is een ambtelijke 

werkgroep samengesteld, bestaande uit financieel adviseurs van gemeente Leiden, Gouda, 

Nieuwkoop en Katwijk. Het resultaat van deze werkgroep is destijds voorgelegd aan een bestuurlijke 

klankbordgroep. Door de werkgroep is voorgesteld (concept, 8 maart 2011) om voor de indexering 

aan te sluiten bij de indexering die gemeenten (fictief) gecompenseerd krijgen via het gemeentefonds. 

Bij het bepalen of er sprake is van reële groei of krimp van het gemeentefonds wordt de nominale 

groei van het gemeentefonds gecorrigeerd voor de index BBP (Bruto Binnenlands Product). Conform 

het voorstel van de werkgroep is voor de gemeenschappelijke regeling VRHM de index voor 2012 

gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de Macro 

Economische Verkenning) in de septembercirculaire van 2010 (T-2), zijnde 2% en deze indexering 

toegepast op de startbijdrage van gemeenten. 

In de notitie ‘Financieel kader gemeenschappelijke regelingen’ (d.d. 28 april 2011), hebben 

gemeenten binnen de regio Hollands Midden gezamenlijk afspraken gemaakt over de financiële 

kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen. Deze afspraken zijn door nagenoeg alle colleges 

van B&W van de gemeenten in Hollands Midden overgenomen. De afspraken hebben betrekking op: 

1. De indexering van de gemeentelijke bijdrage (indexering begroting, nacalculatie van de indexering 

en indexering in de meerjarenraming); 

2. Het bepalen van de bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen; 

3. De gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is. 

 

Index begroting 2013 

De indexering voor 2013 wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (prijs-

ontwikkeling van het Bruto Binnenland Product) in de septembercirculaire gemeentefonds 2011 (T-2): 
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Tabel 6.3.2 (blz. 27), raming uitkeringsfactoren 2013-2016 in constante prijzen van het jaar 2012:  

        2013 

Omvang gemeentefonds, jaar t-1 (mln. €) 16.920,3 

Loon/prijsmutatie (mln. €)      331,6 

 

De index voor 2013 wordt bepaald door het bedrag voor ‘loon/prijsmutatie’ 331,6 te delen door 

‘omvang gemeentefonds’ 16.920,3 = 1,96%. 

Nacalculatie indexering 2012 

In de notitie is gesteld dat de indexering jaarlijks moet worden nagecalculeerd en moet worden 

verrekend met de eerst volgende begroting. Deze (1
e
) nacalculatie heeft betrekking op 2012.  

In de notitie wordt uitgegaan van de meicirculaire gemeentefonds 2012. In het overleg van 21 

september 2011 met de werkgroep is aangeven dat dit voor de gemeenschappelijke regelingen te laat 

is. Hun begrotingsuitgangspunten voor 2013 moeten in maart 2012 bestuurlijk worden vastgesteld en 

de begroting 2013 zelf in juni 2012. In overleg is besloten om ook hiervoor de septembercirculaire 

gemeentefonds 2011 te hanteren. 

 

Tabel 8.1 (blz. 39), prijsmutaties per jaar 2009-2012 voor het jaar 2012 

Algemene prijsontwikkeling, prijsmutatie BBP 2,00% 

 

Index begroting 2013 Gemeenschappelijke Regelingen 

De toe te passen index voor het begrotingsjaar 2013 luidt dan aldus: 

Index 2013 o.b.v. BPP 1,96% 

Index 2012 (septembercirculaire 2011):                                                                          2,00% 

Index 2012 (septembercirculaire 2010):                                                                          2,00% -/- 

Verschil                       0,00% 

Index begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen1,96%  

 

 

2.3 Uitwerking van de route naar Cebeon 

 

Het AB heeft op 29 januari 2009 besloten dat in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie 

beleid wordt ontwikkeld opdat de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan 

worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als 

fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm)
11

. Een andere naam voor dit begrip is tot 

op heden nog niet gevoerd omdat het voor een ieder bekend is voor een aanpassing in de start-

bijdrage brandweer. In de begrotingsuitgangspunten 2013 zijn de kaders voor de eerstkomende jaren 

duidelijk gemaakt. Diezelfde uitgangspunten zijn financieel vertaald in de bijdrage van de individuele 

gemeenten. Ter wille van het inzicht in de complexe materie wordt onderstaande toelichting verstrekt 

in aanvulling op die route naar Cebeon. 

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de regionalisering van de brandweer in Hollands Midden 

is gezocht naar een methodiek die recht doet aan een aantal basisuitgangspunten voor de 

vormgeving van de nieuwe brandweerorganisatie en ontvlechting van de brandweerkorpsen uit de 

gemeentelijke organisaties. 

Continuïteit van het bedrijf, geen afwenteling van kosten op de andere deelnemers, een ‘as is’ 

overdracht van bestaande taken waren en zijn speerpunten. De startbijdragen werden vastgesteld op 

basis van de structurele lasten en baten van de lokale brandweer nadat op onderdelen correcties met 

de gemeenten waren overeengekomen. 

                                                 
11

 Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek 
heeft gedaan naar financiering veiligheidsregio’s. 
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De definitieve startbijdragen van de gemeente aan de VRHM werden vervolgens vergeleken met de 

bedragen die de gemeenten zelf in het gemeentefonds ontvingen voor brandweerzorg. Op basis van 

het eigen beleid van de gemeenten in de daaraan voorafgaande jaren ontstond een verschil waarbij 

gemeenten meer of minder uitgaven dan het rijk aan algemene uitkering verstrekte. Op het niveau 

2009 en exclusief BTW werd 5% efficiencytaakstelling afgesproken die over drie tranches 2010, 2011 

en 2012 in mindering werd gebracht op de bijdrage. De relatieve afstand die elke gemeente in de 

eigen dekking innam werd hierbij in acht genomen. De startbijdrage werd vervolgens aangepast met 

een post wegens voorfinanciering BTW. 

Diverse mutaties in het programma Brandweer als nagekomen correcties op de startbijdrage en de 

indexering 2012 leidden uiteindelijk tot een startbijdrage 2012 en facturering voor het jaar 2012 

(inclusief voorfinanciering BTW). In 2009 was het beeld dat de gemeenten gezamenlijk circa 16,6% 

meer uitgaven dan zij van het rijk vergoed kregen voor de brandweertaken. Onderstaand beeld is 

ontleend aan de besluitvorming op dit thema. 
 

 

Voorgesteld wordt nu een tweede stap te maken in nogmaals drie tranches van efficiency voor de 

jaren 2013, 2014 en 2015. In hoofdlijnen worden hierbij dezelfde uitgangspunten en methodiek 

gehanteerd. Gemeenten die meer uitgaven dan de norm ontvangen per jaar een tranche, gemeenten 

die onder de norm zitten passen tot die norm bij. Een en ander is weer voor de deelnemende 

gemeenten doorgerekend. In 2015 leidt dit tot het beeld dat de gemeenten gezamenlijk nog ongeveer 

6,3% meer uitgaven dan zij van het rijk vergoed krijgen voor de brandweertaken. De resterende 

(afgerond) € 2,5 miljoen zal in de daaropvolgende jaren met name gedekt moeten gaan worden uit 

nieuwe concepten voor de organisatie, de bedrijfsvoering en de uitvoering van de taken. 
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Voor de goede wordt nogmaals benadrukt dat deze vergelijking exclusief BTW is. In de bijlage is de 

volledige startbijdrage berekend inclusief loon- en prijsbijstelling 2013 en effecten zoals hierboven zijn 

weergegeven. 

 

 

2.4 BTW en BTW-compensatiefonds 

 

De VRHM dient op grond van het BTW-regime de op ontvangen facturen aangegeven BTW te 

voldoen. Deze omzetbelasting drukt dan ook op de exploitatie van de VRHM. Dit geldt ook voor de 

dienstverlening die de RDOG voor het GHOR-bureau verzorgt. Uitzondering is de facturering van de 

Politie Hollands Midden ten aanzien van hun leveringen. 

 

Sinds 1 oktober 2010 valt alleen nog de BTW op het programma brandweer onder de zogenoemde 

transparantieregeling. De gemeenten kunnen dus slechts dit gedeelte in hun opgave BCF 

compenseren. De andere programma’s zijn niet compensabel. In 2012 is dit effect al in de 

inwonerbijdrage verdisconteerd. Voor het programma brandweer geldt (nog) dat de VRHM een 

jaarlijkse opgaaf doet van de BTW-druk die de gemeenten kunnen claimen bij de belastingdienst. In 

het programma is een bedrag aan voorfinanciering BTW opgenomen van (afgerond) € 2 miljoen. 

Mocht de uiteindelijke BTW-druk bijvoorbeeld uitkomen op € 1,5 miljoen, dan declareren de 

gemeenten die bij de belastingdienst en ontvangen zij het verschil van € 0,5 miljoen nog aan restitutie 

van de VRHM. In verband met de wettelijk verplichte regionalisering die zich aandient, komt naar 

verwachting ook het compensabel zijn voor het onderdeel brandweer te vervallen. Ondanks een 

compensatie van het Rijk op de gewijzigde geldstromen, kan dit zeker een bepaald effect opleveren. 

Veiligheidsregio’s worden hierbij hetzij voor- hetzij nadeelregio. Dit aspect is in de risicoparagraaf 

benoemd. 
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2.5 Lasten en baten volgens de productramingen en vaststelling van jaarplannen 

 

De financiële verordening geeft enkele aanwijzingen voor het opstellen en hanteren van de 

zogenoemde productramingen. Een productenraming is in de begripsomschrijving gedefinieerd als het 

geheel van activiteiten vertaald in termen van producten. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt 

een overzicht gegeven van de productenraming. De onderverdeling van de programma’s in producten 

staat voor de begrotingsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden 

bij de programmabegroting expliciet vermeld.  

 

In de programmabegroting 2013 zijn vijf programma’s opgenomen, te weten Brandweer, GMK, GHOR,  

Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de programma’s is opgebouwd uit productenramingen. 

Deze vormen tezamen een bijlage bij de programmabegroting. Autorisatie vindt door het AB plaats op 

het niveau van de programma’s. De uitvoering van de begroting geschiedt door het DB volgens de 

productenramingen. Het DB legt over het gevoerde financiële beleid en beheer tussentijds en achteraf 

rekening en verantwoording af. Bij de programmaplannen is aangegeven wie eerstverantwoordelijke is 

voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het desbetreffende programma. 

 

De opstelling en indeling van de productenraming van de brandweer is overeenkomstig de nieuwe 

organisatie- en verantwoordingsstructuur binnen de nieuwe Brandweer Hollands Midden.  

 

De productenraming van de GMK is ontleend aan informatie van de Politie Hollands Midden. De 

verdeling is gemaakt in één product waarop alle lasten van de meldkamer worden verantwoord en 

gezien de respectievelijke bijdragen van drie producten op de baten, te weten bijdrage Politie Hollands 

Midden, bijdrage zorgverzekeraars en inwonerbijdrage. Met ingang van 2012 was een aanvullend 

product rijksbijdragen opgenomen, dit naar aanleiding van de effecten van de BTW. 

 

De ramingen van de GHOR zijn aangeleverd door de directeur GHOR, ontleend aan een 

begrotingsstelsel dat door de RDOG wordt gehanteerd en tevens onderdeel uitmaakt van de RDOG-

begroting. De VRHM stelt een uitvoeringsbudget ter beschikking en incasseert de rijksbijdragen en de 

inwonerbijdragen. Het uitvoeringsbudget - dat inclusief BTW is - is ingaande 2013 in twee producten 

vertaald, namelijk het deel waarover de directeur GHOR zelf en rechtstreeks de beschikking heeft, en 

het deel dat op het programma wordt toegerekend voor het aandeel in de huisvesting. 

 

Binnen het Veiligheidsbureau is sprake van de door het bestuur gewenste kassiersfunctie voor de 

convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis Nederland. Het Regionaal Informatie- en 

Expertise Centrum (RIEC) wordt inmiddels op een andere wijze bekostigd. In het product 

Veiligheidsbureau worden de kosten van loon, externe inhuur en de kosten van voorbereiding en 

organisatie van de bestuursvergaderingen geraamd. Met ingang van 2011 zijn de structurele kosten 

geraamd met de bestaande verdeelsleutel over de Brandweer, GHOR en Politie Hollands Midden. 

Vanaf 2012 is het aandeel dat Brandweer en GHOR er in bijdragen rechtstreeks als baat 

inwonerbijdragen geraamd. 

 

De Oranje Kolom kent een beperkt aantal producten voor de kosten van het Bureau Gemeentelijke 

Crisisbeheersing, de coördinerend functionaris en de kosten die gemeenten met elkaar organiseren 

(team bevolkingszorg, alarmering etc.). 
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Elk organisatieonderdeel komt met een jaarplan dat bestuurlijk wordt vastgesteld waarin de 
activiteiten, inclusief de multidisciplinaire afspraken uit het beleidsplan, concreet worden vertaald in 
capaciteit, personele kosten, huisvestingskosten, materiële kosten, opleidingskosten etc.  
 

 

2.6 De bijdragen aan de VRHM 

 

De taken die de VRHM moet verrichten zijn in de Wet veiligheidsregio’s met bijbehorende besluiten en 

in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. In ons veiligheidsdomein bedraagt de omzet van ruim 

€ 59 miljoen. Deze lasten worden gedekt door de bijdragen van het rijk, de gemeenten, de Politie 

Hollands Midden, de Nederlandse Zorgautoriteit, inzet van reserves en bijdragen derden. 

De baten zijn in de productenramingen terug te vinden en ten aanzien van de bijdragen van de 

gemeenten in een afzonderlijke bijlage gespecificeerd. 

 

In de afgelopen jaren is de ontwikkeling van de rijksbijdrage afzonderlijk toegelicht. Dit heeft te maken 

met het feit dat het een belangrijke inkomstenbron is waarover bij het jaarbericht verantwoording van 

de ontvangst moet worden afgelegd. De bijdrage wordt verstrekt op grond van artikel 55, eerste lid 

van de Wet veiligheidsregio’s (In de kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit de 

uitoefening van haar taken ingevolge artikel 10, verleent Onze Minister een bijdrage. De bijdrage kan 

onder voorwaarden worden verleend.)  De minister kent de bijdrage toe aan de veiligheidsregio ter 

uitoefening van haar taken waarbij de (ongedeelde) bijdrage is gebaseerd op de specifieke 

kenmerken van en risico’s in de veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio bepaalt zelf op 

welke wijze de bijdrage wordt besteed en aan welke programma’s. De ramingen in de begroting 2013 

worden gebaseerd op de laatst ontvangen circulaire van het ministerie, dat is de circulaire van 

december 2012. In de rijksbijdrage zijn de volgende punten relevant: 

 

a. in de bijdragen is rekening gehouden met de opgelegde doelmatigheidstaakstelling. Deze dient 

structureel binnen elk programma te worden opgevangen. Op programma- en productniveau is 

de daling van de bijdrage verwerkt in een bijstelling van de lasten om te komen tot een sluitende 

begroting. Het is aan de directeuren van de programma’s om het effect in hun jaarplan en 

activiteiten te vertalen; 

b. in de bijdragen is nog geen rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen. De lasten en 

inwonerbijdragen zijn gecorrigeerd met 1,96%. Omdat niet op voorhand zeker is dat het rijk de 

LPO uitkeert, dient de post behoedzaam te worden geraamd. Voor alle programma’s tezamen 

bedraagt dit ongeveer € 90.000. In de loop van de bestuursrapportages 2013 wordt duidelijk in 

hoeverre de exploitatie op dit onderdeel kan worden verruimd; 

c. bij de onderlinge verdeling worden de volgende principes gehanteerd: 

- verdeling naar brandweer en GHOR waarbij de toename van de hogere rijksbijdrage om te 

voldoen aan de extra eisen van de wet worden verantwoord op het programma brandweer 

omdat in dat programma de extra lasten zijn opgenomen; 

- eventueel ontvangen loon- en prijsbijstelling wordt naar rato van het vorige punt toegerekend; 

- het BTW-effect wordt toegerekend over de programma’s volgens de berekening die voor de 

programmabegroting 2012 en de jaarrekening 2011 is gehanteerd; 

- de bijdrage aan het Veiligheidsberaad en de incidentele uitkering worden eerst toegerekend 

aan het programma brandweer, maar na onderlinge verrekening meegenomen als voorstel in 

de resultaatbestemming om de daling van de 1
e
 tranche in 2012 te dekken; 
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Rijksbijdrage per programma (bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 

Programma Brandweer 3.050 3.002 2.963 2.963 

Programma GMK 30 30 30 30 

Programma GHOR 1.372 1.351 1.332 1.332 

Programma Veiligheidsbureau 10 10 9 9 

Programma Oranje Kolom 68 67 66 66 

Totaal           4.530 4.460 4.400 4.400 

 

 

 

 

2.7 Investeringen en financieringen 

 

De VRHM kent alleen investeringen met een zogenoemd economisch nut. De basis voor toekomstige 

investeringen is voor een aanzienlijk deel bepaald door de activiteiten en benodigde duurzame 

goederen om deze te kunnen verrichten. In grote lijnen kan hierbij worden gedacht aan: 

• onroerend goed (de meldkamer, de loods en diverse overgenomen kazernes); 

• roerend goed (voertuigen en redgereedschappen). 

 

Naast reguliere uitgaven voor onderhoud en kleine aanschaffingen zijn de volgende investeringen 

meegenomen: 
 

Investeringen (x € 1.000) 2013 2014 2015 2016

Vervoermiddelen 2.377              730                 440                 440                 

C2000 1.900              -                 -                 -                 

Ademlucht 100                 -                 -                 -                 

Huisvesting 100                 100                 100                 100                 

ICT 50                   50                   50                   200                  

 

2.8 Stand en het verloop van de reserves 

 

Stortingen in en onttrekkingen aan reserves geschieden niet via de exploitatie. Dit gebeurt na de 

resultaatbepaling bij vaststelling van het jaarbericht. De bedragen per 1 januari 2013 zijn onder 

voorbehoud omdat het jaarbericht 2011 met bijbehorend voorstel resultaatbestemming eerst moeten 

worden vastgesteld. Per reserve is de stand en het verloop van de reserves gepresenteerd tot 31 

december 2016. In de Nota reserves, die eveneens in de vergadering van 29 juni 2012 aan de orde 

komt, is aangegeven op welke wijze de reserves in het verleden tot stand zijn gekomen, indertijd zijn 

gevoed of middelen daaraan zijn onttrokken. Voorstellen ten aanzien van plafonds, limieten etc. zullen 

in dat kader worden gepresenteerd. 

 

Algemene reserve 

Vanaf 1 januari 2011 kent de VRHM één algemene reserve. 

Vooralsnog zijn er mutaties gepland in de algemene reserve, aangezien het jaarrekeningsaldo van 

2011 nog niet is vastgesteld is er nog geen prognose saldo per 1 januari 2013.  

 

Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2011 is € 775.000, voor resultaatbestemming 

boekjaar 2011. 
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Mutatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Algemene reserve (x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016

Onttrekkingen

tbv project OvDG programma GHOR 48             48             48             48             

-           48             48             48             48             

Saldo mutatie algemene reserve -           (48)           (48)           (48)           (48)           

 

De onttrekking vindt plaats gedurende de periode maximaal 4 jaar en is in 2016 afgesloten. 

Bestemmingsreserves 

De VRHM kent meerdere bestemmingsreserves. Het specifieke aan deze reserves is dat zij zijn 

ingesteld door het AB en dat er een concrete aanwendingsrichting aan is gegeven. In de regel gebeurt 

dit na de resultaatbestemming als onderdeel van de vaststelling van het jaarbericht.  
 

Mutatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bestemmingsreserves (x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016

Dotaties

Bedrijfskleding Brandweer 610 610 610 610

0 610 610 610 610

Onttrekkingen

Kwaliteitsprojecten Brandweer 293           

Samenwerken loont Brandweer 315           

Frankerend beleid Brandweer 75             

Sociaalplan Brandweer 125           125           125           

Bedrijfskleding Brandweer 237           724           796           427           

Informatievoorziening GHOR 20             20             20             

Geneeskundige procesplannen GHOR 32             

ICT migratie GHOR 24             

828           438           869           796           427           

Saldo mutatie bestemmingsreserves (828)         172           (259)         (186)         183           

 

 

Kwaliteitsprojecten brandweer  

In 2012 wordt de reserve ingezet om eenmalige kosten te dekken die nog verband houden met de 

oprichting van de nieuwe brandweerorganisatie. 

 

‘Samenwerken loont’  

Bij de resultaatbestemming 2010 is voorgesteld voor het nog niet bestede deel over 2010 een 

bestemmingsreserve te vormen en deze in toekomstige jaren op basis van door het bestuur 

goedgekeurde voorstellen aan te wenden. Vooralsnog is er vanuit gegaan dat aanwending in 2013 

plaats vindt. 
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Flankerend beleid brandweer 

Aanwending: Het bestaande beleid wordt gecontinueerd. 

 

Tijdelijke effecten sociaal plan 

Bij de resultaatbestemming 2010 is besloten ter dekking van de effecten een bestemmingsreserve te 

vormen en deze jaarlijks voor een bedrag van € 125.000 aan te wenden. 

 

Bedrijfskleding brandweer 

De aanschaf van bedrijfskleding vormt een grote post binnen het programma Brandweer, maar 

fluctueert sterk per jaar. Activeren en afschrijven zou de hetzelfde effect hebben. 

Op basis van een vervangingsplanning zijn de uitgaven geraamd. Deze worden steeds onttrokken uit 

de reserve bedrijfskleding. De geëgaliseerde jaarlast is € 610.000 en vormt de dotatie in de reserve. 

De BBV staat niet toe dat voor dergelijke lasten een voorziening wordt gevormd omdat het geen 

onderhoudlasten betreft. 

 
Informatievoorziening GHOR 
Geneeskundige procesplannen GHOR 
ICT migratie GHOR 
Deze reserves worden in 2013 ingezet om een aantal projecten uit te kunnen voeren. 
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2.9 Stand en verloop van de voorzieningen 

 

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd wegens: 

• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs 

geschat kan worden; 

• Op de balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijk is te schatten; 

• Kosten die in een begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 

voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

 

Voorziening groot onderhoud GMK 

Voorziening groot onderhoud diverse brandweerkazernes 

In de financiële verordening is vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een meerjaren-

onderhoudsplanning wordt opgesteld. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud wordt 

jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort. 

 

Begin 2011 is de VRHM, naast de locatie GMK, eigenaar geworden van diverse brandweerkazernes. 

Deze kazernes variëren in ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt geen 

grootschalig onderhoud verwacht. Echter om te komen tot egalisatie van kosten, in 2011 een 

voorziening gevormd. Het niveau waarop dit groot onderhoud moet worden uitgevoerd, wordt 

opgesteld in samenspraak met de voormalige eigenaren, te weten de betrokken gemeenten. 

Financiële dekking voor de storting in de voorziening moeten in overeenstemming zijn met de 

gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2013 is jaarlijks € 500.000 opgenomen als dotatie voor alle panden. 

Voorziening Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer Ambulancezorg 

De Meldkamer Ambulancezorg beschikt voor het afdekken van eventuele tekorten over een buffer in 

de vorm van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Wanneer in een jaar de werkelijke kosten lager 

zijn dan de aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mag 

het overschot worden toegevoegd aan de RAK. Deze reserve dient om tekorten op te vangen indien 

de werkelijke kosten in een jaar hoger zijn dan de definitieve aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld 

door de NZa. Het beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting 
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Ontwikkeling van het programma Brandweer 
 

Inw oners Begroting Raming Raming Raming

1-1-2011 2013 2014 2015 2016 *

Alphen aan den Rijn 72.680           4.774.180      4.681.516      4.588.852      4.588.852 

Bergam bacht 9.801                633.671         615.140         596.609         596.609 

Bodegraven/Reeuw ijk 32.728           2.048.577      1.988.247      1.927.916      1.927.916 

Boskoop 15.045              771.631         751.080         730.529         730.529 

Gouda 71.047           4.532.440      4.481.450      4.430.460      4.430.460 

Hillegom 20.627           1.259.376      1.225.422      1.191.468      1.191.468 

Kaag en Braassem 25.744           1.423.609      1.397.212      1.370.814      1.370.814 

Katwijk 62.044              458.459         458.459         458.459         458.459 

Leiden 117.915         9.368.956      9.315.957      9.262.958      9.262.958 

Leiderdorp 26.609           1.262.932      1.329.739      1.396.547      1.396.547 

Lisse 22.685           1.445.080      1.399.521      1.353.962      1.353.962 

Nederlek 13.994              907.356         872.993         838.630         838.630 

Nieuw koop 26.988           1.474.007      1.451.913      1.429.818      1.429.818 

Noordwijk 25.438           1.584.799      1.569.917      1.555.035      1.555.035 

Noordwijkerhout 15.601              976.265         958.179         940.092         940.092 

Oegstgeest 22.767           1.028.035      1.075.793      1.123.551      1.123.551 

Ouderkerk 8.141                652.696         622.918         593.140         593.140 

Rijnw oude 18.465           1.280.561      1.230.714      1.180.867      1.180.867 

Schoonhoven 11.922              719.988         698.206         676.423         676.423 

Teylingen 35.812           2.006.345      1.952.092      1.897.838      1.897.838 

Vlist 9.806                656.186         638.813         621.440         621.440 

Voorschoten 23.865           1.121.360      1.142.647      1.163.935      1.163.935 

Waddinxveen 25.337           1.249.149      1.263.060      1.276.972      1.276.972 

Zoeterwoude 8.130                622.176         636.255         650.333         650.333 

Zuidplas 40.521           2.311.745      2.261.644      2.211.542      2.211.542 

Generaal-totaal     763.712    44.569.579    44.018.886    43.468.193    43.468.193 

Gemeente

 
 
* Het financieel effect van de toekomstige bestuurlijke besluitvorming over nieuwe brandweerconcepten, teneinde de beoogde 
effectiviteitwinst tot op het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen 
behalen, kan nog niet in 2016 worden verwerkt. 
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Bijlage 2. Bijdragen gemeenten voor 2013 (alle programma’s) 
 

Inwoners Raming

1-1-2011 Brandweer GMK GHOR VB OK totaal

Alphen aan den Rijn 72.680    4.774.180       133.419         70.348         35.514         34.583     5.048.044 

Bergambacht 9.801       633.671         17.992           9.487           4.789           4.664        670.602 

Bodegraven/Reeuwijk 32.728    2.048.577         60.079         31.678         15.992         15.573     2.171.899 

Boskoop 15.045       771.631         27.618         14.562           7.351           7.159        828.321 

Gouda 71.047    4.532.440       130.421         68.768         34.716         33.806     4.800.151 

Hillegom 20.627    1.259.376         37.865         19.965         10.079           9.815     1.337.100 

Kaag en Braassem 25.744    1.423.609         47.258         24.918         12.579         12.250     1.520.614 

Katwijk 62.044       458.459       113.894         60.053         30.317         29.522        692.246 

Leiden 117.915    9.368.956       216.457       114.132         57.617         56.107     9.813.269 

Leiderdorp 26.609    1.262.932         48.846         25.755         13.002         12.661     1.363.197 

Lisse 22.685    1.445.080         41.643         21.957         11.085         10.794     1.530.559 

Nederlek 13.994       907.356         25.689         13.545           6.838           6.659        960.087 

Nieuwkoop 26.988    1.474.007         49.542         26.122         13.187         12.842     1.575.700 

Noordwijk 25.438    1.584.799         46.697         24.622         12.430         12.104     1.680.652 

Noordwijkerhout 15.601       976.265         28.639         15.100           7.623           7.423     1.035.050 

Oegstgeest 22.767    1.028.035         41.793         22.037         11.125         10.833     1.113.823 

Ouderkerk 8.141       652.696         14.944           7.880           3.978           3.874        683.372 

Rijnwoude 18.465    1.280.561         33.896         17.873           9.023           8.786     1.350.139 

Schoonhoven 11.922       719.988         21.885         11.540           5.825           5.673        764.911 

Teylingen 35.812    2.006.345         65.740         34.663         17.499         17.040     2.141.288 

Vlist 9.806       656.186         18.001           9.491           4.792           4.666        693.136 

Voorschoten 23.865    1.121.360         43.809         23.099         11.661         11.356     1.211.285 

Waddinxveen 25.337    1.249.149         46.511         24.524         12.380         12.056     1.344.621 

Zoeterwoude 8.130       622.176         14.924           7.869           3.973           3.868        652.811 

Zuidplas 40.521    2.311.745         74.385         39.221         19.800         19.281     2.464.432 

Generaal-totaal 763.712 44.569.579 1.401.950 739.210 373.174 363.397 47.447.309

Gemeente programma's
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Bijlage 3. Bijdragen gemeenten voor 2013-2016 (alle programma’s) 
 

Inw oners Begroting Raming Raming Raming

1-1-2011 2013 2014 2015 2016 *

Alphen aan den Rijn 72.680           5.048.044      4.955.380      4.862.716      4.862.716 

Bergambacht 9.801                670.602         652.071         633.540         633.540 

Bodegraven/Reeuw ijk 32.728           2.171.899      2.111.568      2.051.238      2.051.238 

Boskoop 15.045              828.321         807.771         787.220         787.220 

Gouda 71.047           4.800.151      4.749.161      4.698.171      4.698.171 

Hillegom 20.627           1.337.100      1.303.146      1.269.193      1.269.193 

Kaag en Braassem 25.744           1.520.614      1.494.217      1.467.820      1.467.820 

Katwijk 62.044              692.246         692.246         692.246         692.246 

Leiden 117.915         9.813.269      9.760.270      9.707.272      9.707.272 

Leiderdorp 26.609           1.363.197      1.430.004      1.496.812      1.496.812 

Lisse 22.685           1.530.559      1.485.000      1.439.441      1.439.441 

Nederlek 13.994              960.087         925.724         891.360         891.360 

Nieuw koop 26.988           1.575.700      1.553.606      1.531.511      1.531.511 

Noordwijk 25.438           1.680.652      1.665.770      1.650.888      1.650.888 

Noordwijkerhout 15.601           1.035.050      1.016.964         998.878         998.878 

Oegstgeest 22.767           1.113.823      1.161.581      1.209.339      1.209.339 

Ouderkerk 8.141                683.372         653.594         623.816         623.816 

Rijnw oude 18.465           1.350.139      1.300.292      1.250.445      1.250.445 

Schoonhoven 11.922              764.911         743.129         721.346         721.346 

Teylingen 35.812           2.141.288      2.087.034      2.032.781      2.032.781 

Vlist 9.806                693.136         675.762         658.389         658.389 

Voorschoten 23.865           1.211.285      1.232.573      1.253.861      1.253.861 

Waddinxveen 25.337           1.344.621      1.358.532      1.372.444      1.372.444 

Zoeterwoude 8.130                652.811         666.889         680.968         680.968 

Zuidplas 40.521           2.464.432      2.414.330      2.364.229      2.364.229 

Generaal-totaal     763.712    47.447.309    46.896.616    46.345.923    46.345.923 

Gemeente

 

* Het financieel effect van de toekomstige bestuurlijke besluitvorming over nieuwe brandweerconcepten, teneinde de beoogde 
effectiviteitwinst tot op het niveau van de geïndexeerde verdeling van het gemeentefonds (routekaart Cebeon) te kunnen 
behalen, kan nog niet in 2016 worden verwerkt. 
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Vaststellingsbesluit 
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Vaststellingsbesluit programmabegroting 2013 
 

 

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; 

 

gelezen de circulaire Financieel Toezicht begroting 2011-2014 van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland, kenmerk PZH-2010-165955268B; 

 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 april 2012, agendapunt GB.4. 

 

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2013 tijdig aan de gemeenteraden van de aan de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;  

 

dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Hollands Midden; 

 
Besluit : 
 
I. vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2013 voor de programma’s voor 
resultaatbestemming: 
 

Programma Begroting

2013

Brandweer lasten 49.139.000  

Brandweer baten 49.387.000  

GMK lasten 7.087.000    

GMK baten 7.087.000    

GHOR lasten 2.246.000    

GHOR baten 2.111.000    

Veiligheidsbureau lasten 449.000       

Veiligheidsbureau baten 449.000       

Oranje Kolom lasten 446.000       

Oranje Kolom baten 446.000       
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II. vast te stellen de volgende nog niet reeds eerder vastgestelde mutaties in reserves: 
 

Reserve Mutatie Begroting

2013

Algemene reserve Onttrekking tbv project OvDG 48.000       

Bestemmingsreserve

Bedrijfskleding Brandweer Dotatie ter egalisatie kosten 610.000     

Bedrijfskleding Brandweer Onttrekking tbv geplande lasten 237.000     

 
 
 
III. vast te stellen de in de programmabegroting 2013 opgenomen paragrafen; 

 

IV. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2014-2016; 

 

V. beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde 

in het Treasurystatuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, d.d. 10 februari 2011, machtiging te 

verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2012. 

 

de secretaris,                                                                                      de voorzitter, 

 

 

 

 

H.E.N.A. Meijer                                                                                    drs. H.J.J. Lenferink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden op 29 juni 2012 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,Postbus 
90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. de heer E.A. Fonteijn 


