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Geachte raadsleden, 
 
Half april 2016 ontving u van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM) de ontwerp-programmabegroting 2017 en de 
meerjarenramingen 2018-2020 van de VRHM. Deze ontwerpbegroting is de uitwerking van 
de door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2016 vastgestelde uitgangspunten. 
Krachtens de GR VRHM is het vaststellen en wijzigen van de begroting van de VRHM, een 
bevoegdheid van het AB van de VRHM. Volgens dezelfde regeling kunnen gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur 
van de VRHM. De zienswijze dient voor 16 juni 2016 bij de veiligheidsregio binnen te zijn. 
Vaststelling is gepland in de openbare vergadering van het AB, op 30 juni 2016. 
 
In zijn algemeenheid zitten er weinig discussiepunten in deze begroting, ook omdat de 
beleidsplannen en de financieringssystematiek al aan de orde zijn geweest in het AB van 
maart 2016. Een drietal punten is wellicht toch waard om te vermelden in de zienswijze aan 
het bestuur van de veiligheidsregio.  
 

1. Zo is een belangrijk onderwerp de brandblusvoorziening die wellicht op termijn niet 

meer zal voldoen. Overigens is dit al enige tijd een landelijk vraagstuk. Ook voor 

Hollands Midden geldt dat er waterleidingbedrijven zijn die voornemens zijn de 

diameter van het leidingwaternet te wijzigen. Het is belangrijk dat de 

bluswatervoorziening toekomstbestendig wordt gemaakt, maar er ligt nog wel een 

opgave. In elk zal de brandweer een projectplan hiertoe opstellen. De financiële 

gevolgen zijn nog niet goed in te schatten. Vanwege de verantwoordelijkheid van 

gemeenten is het zaak goed oog te houden voor de ontwikkelingen. 

 
2. Een ander punt is de negatieve ontwikkeling van de BDuR (Brede Doeluitkering 

Rampenbestrijding). In 2017 treedt een structureel negatief gevolg op vanwege de 

herijking. De brandweer gaat er in de begroting van uit dat dit kan worden gedekt uit 

een surplus op besparingen als gevolg van het bezuinigingsprogramma Meer-

Anders-Minder. Het gaat om een bedrag van €461.000,-. 
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3. Een laatste punt regardeert de vrijwilligers. In de Ontwerp-programmabegroting 2017 

staat de brandweer verbinding wil hebben en houden met de lokale samenleving1. De 

motivatie van vrijwilligers wordt ook als een belangrijk onderwerp gezien. In de 

praktijk zijn er vraagtekens over hoe er in de praktijk mee omgesprongen wordt. 

Ondanks dat een ieder het erover eens is dat burgers en bedrijven recht hebben op 

de snelste brandweerzorg, is het belangrijk oog te houden voor het gebied dat vanuit 

kazernes bemenst wordt door vrijwilligers. 

 
Bovenstaande drie punten zijn verwoord in de concept-zienswijze. 
 
Dit document geeft hieronder de grote lijn weer van wat er in de Ontwerp-
programmabegroting 2017 door de VRHM gepresenteerd word. Analoog aan de 
ontwerpbegroting wordt eerst ingegaan op het algemene deel, waarna de verschillende 
programma’s aan bod komen.  
 
De ontwerp-programmabegroting is zoals elk jaar is opgebouwd uit twee delen, een beleids- 
en een financieel deel. Het eerste deel betreft de beleids- en begrotingsuitgangspunten 
2017, ontwikkelingen, de vier programma’s (Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer 
(GMK), Veiligheidsbureau en Oranje Kolom) en de paragrafen. Deel twee, de financiële 
begroting, bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de financiële positie.   
 
De financieringsstroom van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
(GHOR) is enige tijd geleden veranderd en is nu geen onderdeel meer van de VRHM-
begroting. In 2013 is besloten deze te integreren binnen de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheid Hollands Midden (RDOG). 
 
Beleid 
De komende vier jaar wordt het fundament bestendigd en de multidisciplinaire 
crisisbeheersing gericht verder versterkt. Daartoe zijn in het Regionaal Beleidsplan 2016-
2019 drie beleidsprioriteiten benoemd: 

1. Informatie gestuurd werken. 

Er voor zorgen dat de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze op het juiste 
moment bij de juiste personen beschikbaar is, t.b.v. adequaat optreden bij een ramp 
of crisis.  

2. Risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel). 

Meerwaarde creëren door risicoanalyses en goede advisering aan het bestuur ten 
aanzien van te maken keuzes. 

3. Omgevingsgericht (net)werken. 

VRHM wil aansluiten bij de behoeften om netwerkpartners adequaat te kunnen 
bedienen met informatie en producten die ondersteunen bij de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

 
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke planvormen die nauw met elkaar 
verbonden zijn: het Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Crisisplan. 
 
In het beleidsplan is in een afzonderlijke paragraaf aandacht besteed aan de bedrijfsvoering 
op dit thema. De uiteindelijke resultaten zijn: 

o de VRHM en haar partners hebben voldoende capaciteit beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van het beleidsplan; 

                                                
1
 pagina 37 



*Z00921554EA* 
 

o de VRHM werkt op het gebied van de bedrijfsvoering risicogericht; 

o de VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, wat als sturingssysteem fungeert voor het 

bestuur van de VRHM en de gemeentebesturen; 

o binnen de VRHM wordt een aanpak gehanteerd waarmee onderwerpen integraal 

door de veiligheidsketen heen worden benaderd en 

o de VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks beleidsmatig en financieel 

in de werkplannen. 

 
Er wordt gewerkt aan het brengen van balans tussen de beleidsprioriteiten en de 
beschikbare middelen.  
Behalve de capaciteit is de reserve Samenwerken loont! beschikbaar. In de 
programmabegroting en de meerjarenramingen is voor de uitvoering rekening gehouden met 
een jaarlijks budget van € 100.000 dat onttrokken wordt aan deze reserve. De resultaten 
worden in het multidisciplinaire werkplan opgenomen. 
 
Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 
In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat er één landelijke meldkamerorganisatie 
(LMO) komt, wat uitmondde in het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ (oktober 
2013). Een ‘gateway review’ naar de vorming van de LMO resulteerde in een kritische maar 
heldere uitkomst: een LMO binnen de huidige afspraken van tijd en geld kan niet 
gerealiseerd; er is een heroriëntatie nodig. 
Het einddoel blijft: de realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal tien 
locaties. 
 
Veiligheidsberaad  
Er is ingestemd met de voorstellen van het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad voor 
de doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en professionalisering van het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV). De strategische, bestuurlijke samenwerking tussen 
veiligheidsregio’s wordt versterkt en deze versterking wordt gezamenlijk opgepakt. Het IFV 
wordt een kennisinstituut van en voor de veiligheidsregio's, met een herkenbare plek voor de 
verschillende kolommen. 
 
Oranje Kolom 
In het traject ‘bevolkingszorg op orde 2.0’ (BZOO) is een meer realistische zorg voor de 
bevolking tijdens en na een ramp of crisis uitgewerkt, waar ook de Veiligheidsregio Hollands 
Midden mee bezig is. De basisprincipes zijn: eigen verantwoordelijkheid samenleving, 
wettelijke zorgtaak voor gemeenten en Veiligheidsregio, acceptatie burgerhulp en 
voorbereiding op reële crises. Het is een dynamisch proces, waarbij op basis van ervaringen, 
processen en activiteiten van de Oranje Kolom worden aangepast. 
 
Een andere belangrijk thema is de kwaliteit van de gemeentelijke crisisorganisatie. Er wordt 
vanuit BZOO ingezet op een slanke maar gespierde crisisorganisatie waarbij sprake is van 
samenwerking op cluster- en regionaal niveau. Om deze crisisorganisatie optimaal te kunnen 
ondersteunen wordt in 2016 de visie op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) beschreven. 
Deze sluit aan bij de principes van BZOO en wordt uitgewerkt in een OTO-aanbod dat 
bijdraagt aan de kwaliteit van de (individuele) crisismedewerker. 
 
 
Begrotingsuitgangspunten 
Binnen de ontwerp-programmabegroting wordt rekening gehouden met de volgende 
aspecten: 

o Wet veiligheidsregio’s, inclusief uitvoeringsbesluiten; 
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o Financieel instrumentarium: samenhangend geheel van verordeningen; 

o Brief van 16 februari van het Financieel Overleg van Hemeenten in HM; 

o Ramingen van 2016 na begrotingswijziging; 

o Toetsing, beoordeling en rapportage van realisatie van doelstellingen; 

o Criteria voor de bepaling van het toezichtregime van het College van GS; 

o Begrotingsuitgangspunten zoals in het AB van 18 februari vastgesteld; 

o De zienswijzen van deelnemende gemeenten worden meegenomen; 

o Historie en relevante data (zoveel mogelijk in bijlagen) worden vermeld. 

 
Voor alle programma’s en meerjarenramingen geldende algemene uitgangspunten: 

o De multidisciplinaire samenwerking wordt in de komende jaren conform het nieuwe 

regionale beleidsplan 2016–2019 vormgegeven. Het raamwerk van het nieuwe 

beleidsplan 2016-2019 wordt uitgevoerd binnen het financieel bestuurlijk kader.  

o De uitvoering van het beleid geschiedt door elk aan de 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 Algemeen Bestuur; 

o Bij de vaststelling van de programmabegroting 2017 worden een Nota 

risicomanagement en een Nota reserves 2016-2019 ter vaststelling aangeboden 

i.v.m. hun onderlinge samenhang; 

o Het bestaand beleid, zoals geformuleerd in de programmabegroting 2016, inclusief 

structurele effecten uit de begrotingswijzigingen 20153, geldt als vertrekpunt; 

o De invulling van de begroting en de meerjarenramingen geschieden volgens de 

provinciale voorwaarden van structureel begrotingsevenwicht en tijdige inzending; 

o De loon- en prijsontwikkelingen worden voor 2017 geraamd volgens de methodiek 

zoals vastgesteld door de ‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke 

regelingen’, gebaseerd op de index Bruto Binnenlands Product en nacalculatie 2016, 

zijnde 0,75%; 

o De rijksbijdrage wordt geraamd op basis van de laatst ontvangen circulaire inclusief 

bijstelling van de verdeelmaatstaven; 

o De lonen worden geraamd op basis van de vigerende collectieve 

arbeidsovereenkomst (looptijd tot 1 januari 2016) en de uitvoering van de 

loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015. Voor de gemeenten is alleen afgesproken 

om de besparing op de pensioenpremie voor de werkgever om te zetten in salaris. Dit 

betekent een salarisverhoging van 1,4%. De VNG en de vakbonden zijn 17 december 

2015 begonnen aan het overleg over de nieuwe CAO Gemeenten. Op het eerste 

overleg hebben zij de inzetbrieven uitgewisseld en procesafspraken gemaakt. 

Financiële effecten voor de begroting 2017 zijn nu nog niet in te schatten. Deze 

worden derhalve in de risicoparagraaf vermeld; 

o De planning van de aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2017 geschiedt 

overeenkomstig eerder aangeboden bestuursplanning en uiterlijke vaststelling in het 

Algemeen Bestuur van 30 juni 2016 overeenkomstig de gewijzigde Wet 

gemeenschappelijke regelingen waarbij alle mogelijke inzet wordt betracht om de 

deelnemende gemeenten zo snel en zo veel als mogelijk te betrekken in informatie 

en het vaststellingsproces; 
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o Vóór vaststelling van de programmabegroting door het DB en AB zijn de 

begrotingsuitgangspunten en ontwerp-programmabegroting gedeeld met de hoofden 

Financiën en medewerkers Openbare Veiligheid van de deelnemende gemeenten en 

aan het Ambtelijk Governance team VRHM om deze in een betere informatiepositie 

te brengen in hun advisering van hun bestuur/bestuurders/collega’s. 

 
Voor de verschillende programma’s afzonderlijk aan bod komen, eerst nog wat informatie 
over programma-overstijgende onderwerpen. 
 
Versterking van de Veiligheidsregio’s 
Vanuit Den Haag, ministerie en Veiligheidsberaad, zijn er verbeteringen aangekondigd, er 
zijn gezamenlijke doelstellingen. Het gaat hierbij aan onderwerpen op het gebied van: 
waterveiligheid, nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, verder versterken van de 
bevolkingszorg, samenwerking door veiligheidsregio’s en ook de samenwerking met 
Defensie. In zes projecten zijn de thema’s geagendeerd (Strategische Agenda Vesterking 
Veiligheidsregio’s).  
  
Raad van Brandweercommandanten (RBC) 
Ook de RDC heeft een strategische agenda. Zo geven zij – de brandweercommandanten – 
aan dat er aandacht moet zijn voor opkomsttijden. Verder moet er, ook vanuit bedrijven, 
aandacht blijven voor brandveiligheidsvoorzieningen. Repressief optreden van de brandweer 
kan nooit het veiligheidshiaat oplossen.  
Daarom blijft de brandweer zich inzetten voor gedragsverandering in het kader van 
brandveilig leven om zo in de samenleving brandveilig gedrag te stimuleren. Het RBC vindt 
verder dat de brandweer nadrukkelijk aan de voorkant van de veiligheidsketen (proactie, 
preventie) een rol moet vervullen. De proactie- en preventietaken moeten wettelijk verankerd 
worden om de regie op de veiligheidsketen te borgen en zo de veiligheidsketen te sluiten. 
Het RBC pleit daarnaast voor lokale verbinding, met burgers en vrijwilligers, moderne 
repressie, landelijke samenwerking en heldere bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
(met aandacht hiervoor, voor zowel de koude als de warme fase). 
 
 
 
Programma Brandweer 
De volledige regionalisering van de Brandweer is per 1 januari 2014 van kracht geworden 
met de integratie van de brandweer van de gemeente Katwijk. 
 
missie: Brandweer Hollands Midden bevordert (brand)veiligheid. 
 
visie: We kennen de (brand)risico’s in ons gebied. Voorkomen is beter dan bestrijden, maar 

als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarvoor staan we 24 uur per 
dag paraat met moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Ons werk 
doen we in nauwe samenwerking met onze hulpverleningspartners, inwoners en 
bedrijven. 



*Z00921554EA* 
 

5 kernwaarden:  
 Risicogericht 

Ons werk begint bij risico’s. We kennen daarom de risico’s in onze regio en binnen 
ons korps. We duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen voor ons verdere 
handelen. 
 
Moedig 
Ons werk vergt moed. We stellen daarom hoge eisen aan onze mensen, zodat zij in 
elke situatie een goede afweging kunnen maken en daarvoor ook kunnen en durven 
staan. We zijn integer en daadkrachtig in ons handelen. 
 
Vakbekwaam 
Ons werk vraagt om vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat we ons vak 
verstaan en dit onder alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn deskundig in 
ons handelen. 
 
Bedrijfszeker 
Ons werk is riskant. We vragen daarom veel van onze mensen en ons materieel. We 
moeten er staan en het moet het doen als het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze 
afspraken. 
 
Samenwerkend 
Ons werk kunnen we niet alleen. We zoeken daarom partners binnen en buiten ons 
korps en gebruiken hun kennis en kunde om onze gezamenlijke doelen te realiseren. 
We zijn behulpzaam naar onze burgers en onze partners. 

 
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Brandweer 
De routekaart naar de Cebeon-norm is sinds 2011 een van de centrale thema’s op grond 
waarvan de bijdragen van de gemeenten in de Brandweer Hollands Midden wordt bepaald. 
De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm lopen tot 
en met 2018.  
Zoals afgesproken, mede naar aanleiding van het groot onderhoud van het 
(sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en 
de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017, de 
financieringssystematiek geëvalueerd. Daarna zijn er voorstellen ontwikkeld voor de 
volgende beleidsperiode met betrekking tot een nieuwe vaststelling van het kostenniveau 
van Brandweer Hollands Midden. Deze vormen het uitgangspunt voor de bijdragen van de 
gemeenten in de Brandweer Hollands Midden vanaf 2019.2 
 
Organisatie Brandweer HM 
Brandweer Hollands Midden is een procesgestuurde organisatie. De primaire processen zijn 
de brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en 
incidentenbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair 
proces wordt gezien voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. Deze primaire processen 
vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en 
nazorg. 

                                                
2
 Zie voor uitgebreidere uitgangspunten – programma brandweer  -  pagina 26 en verder van de ‘Ontwerp-

programmabegroting 2017 VRHM v 2 0’.  
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Doelstellingen 
Naast het implementeren van het M-A-M programma (Meer, Anders, Minder) zijn er de 
volgende doelstellingen benoemd: 
1. Meer risicogericht werken 
2. Stimuleren zelfredzaamheid 
3. Afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s 
4. Introduceren innovatieve werkwijzen 
5. Optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling 
6. Introduceren persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor repressief personeel 
7. Slim samen werken binnen Brandweer Nederland 
8. Informatiegestuurd werken 
9. Verbeteren planmatig werken 
10. Investeren in medewerkers 
 
De verschillende sectoren Risico Beheersing, Operationele Voorbereiding, 
Incidentbestrijding, Middelen en Concernstaf worden redelijk uitvoerig beschreven in de 
ontwerp-programmabegroting. In de sector Incidentbestrijding komt ook het 
vrijwilligersmanagement aan de orde.   

 
Over het vrijwilligersmanagement wordt aangegeven dat het AB al in januari 2009 bepaald 
heeft dat de Brandweer HM werk moet maken van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk 
behouden van repressief vrijwillig personeel. 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. In 2015 is een visie geformuleerd, gericht op vrijwilligheid in combinatie met 
het formatiemodel voor vrijwillige kazernes en het aantal benodigde vrijwilligers. 
Geconstateerd wordt dat veel kazernes met wisselend succes initiatieven hebben 
ondernomen om voldoende repressief vrijwillig personeel te krijgen en te behouden.  
Er is bepaald dat er een wervingssysteem voor vrijwilligers wordt ontwikkeld. 
Voor Leiderdorp kan gesteld worden dat van de aangekondigde sluiting van de Leiderdorpse 
kazerne, geen wervende werking uitgaat. In dit verband levert de werkwijze met de 
kazernevolgtabel (KVT) ook nog de nodige vraagtekens op. Uiteraard hebben inwoners recht 
op de snelstmogelijke brandweerzorg, dus moet vanuit die kazerne worden aangereden, 
waaruit men het eerste ter plaatse kan zijn.  
Toch, zeker als het om seconden verschil gaat, is er ook veel voor te zeggen dat het 
brandweerwerk en het aantal uitrukken vanuit vrijwilligerskazernes, mee moet worden 
gewogen. Een punt dat misschien kan worden meegenomen in de zienswijze.  
 
Financieel kader van programma Brandweer 
De verschillen ten opzichte van de begroting 2016 worden verklaard in het financiële kader. 
In 2016 zijn de efficiencykortingen i.v.m. de Cebeonnorm verdisconteerd in de gemeentelijke 
bijdragen. Onder de incidentele lasten zijn de kosten voor het project Ademlucht opgenomen 
en de dekking hiervan uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw. Incidentele lasten en 
dekking daarvan wordt onttrokken aan reserves. 
 
Besluiten Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) 
November 2014 is de kadernota Meer-Anders-Minder door het AB vastgesteld. De nota 
behelst maatregelen ter besparing (Cebeonnorm) waarbij negatieve effecten op het 
brandweerzorgniveau zoveel mogelijk worden beperkt, met als doel: 
1. Heroverwegen formatie- en functieplan 
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel 
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3. Herijken takenpakket Risicobeheersing 
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven 
 
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 
Krachtens de Wet veiligheidsregio’s heeft het bestuur van de veiligheidsregio de taken en 
bevoegdheden met betrekking tot de meldkamerfunctie, welke in stand wordt gehouden ten 
behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en 
de politietaak. De Regionale Ambulancevoorziening draagt zorg voor het in stand houden 
van een meldkamer voor ambulancezorg, als onderdeel van de gemeenschappelijke 
meldkamer. De korpschef van de Nationale Politie zorg draagt voor het in stand houden van 
de meldkamer politie, als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer. 
 
De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute 
hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het 
ambulancevervoer en de politie, 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, respectievelijk de besturen in de 
veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie, 
informatievoorziening en opschaling. 
 
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma GMK 

o De ramingen zoals vastgesteld in de begroting 2016, onderdeel meerjarenraming 

2017, worden als uitgangspunt gekozen waarbij vastgehouden wordt aan de 

zogenoemde gekorte herijkte beheerbegroting GMK; 

o De laatst ontvangen financiële informatie op de thema’s samenvoeging meldkamers 

Hollands Midden en Haaglanden en het transitieakkoord worden in de ontwerp-

programmabegroting 2017 meegenomen; 

o In de begroting 2017 wordt de beoogde efficiency opnieuw verwerkt. 

 
Ten aanzien van het programma GMK zijn er aspecten waar rekening mee moet worden 
gehouden, waarbij nog niet alle financiële consequenties volledig bekend zijn. Zo zijn er nog 
onduidelijkheden over bijvoorbeeld wat de gevolgen exact zijn van het Aanpassingsbesluit 
politiewet 2012. Op grond hiervan dient de nationale korpschef de politiemeldkamer in stand 
te houden als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer, waar de ambulancezorg 
een verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is.  
Ook de uiteindelijke (financiële) gevolgen van de samenvoeging van de twee meldkamers is 
nog niet tot op details bekend. 3 
 
In mei 2014 is de meldkamer van Hollands Midden samengevoegd met de meldkamer van 
Haaglanden. Deze samengevoegde meldkamer is gehuisvest in het gebouw ‘De Yp’ in Den 
Haag. Een integrale beheerovereenkomst en de bijbehorende service level agreements 
(SLA) vormen de basis voor het beheer en toezicht van de GMK. Daarin is het beheer 
opgedragen aan de Politieorganisatie en vervult de regionaal commandant brandweer de 
toezichthoudende rol.  
 
In 2013 is een akkoord getekend door ministeries, veiligheidsregio’s, politie en voorzitters 
van besturen van Regionale Ambulance Voorzieningen: Transitieakkoord Meldkamer van de 

                                                
3
 In de ‘Ontwerp-programmabegroting 2017 VRHM v 2 0’ pagina 28 en verder, zijn meer aspecten beschreven 

ten aanzien van het programma GMK waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat niet alle financiële 
consequenties volledig bekend zijn. 
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Toekomst. Het moet leiden tot een Landelijke MeldkamerOrganisatie (LMO). Eind 2015 zijn 
uitkomsten van een onderzoek over de voortgang van de LMO bekend gemaakt, welke 
ervoor hebben gezorgd dat nu gekozen is voor bijstelling naar een meer realistische aanpak. 
Er komt meer nadruk op harmonisatie in de ICT, sturing en coördinatie, met oog voor 
financiën. 
 
De meldkamer van Hollands Midden is in mei 2014 samengevoegd met de meldkamer van 
Haaglanden. Financieel uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van 
beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen. Er is een stuurgroep gevormd waarin 
de leden van de veiligheidsdirecties zitting hebben. Op 7 maart 2016 heeft de eerste 
vergadering plaatsgevonden van de gezamenlijke bestuurlijke stuurgroep GMK Den Haag 
(BSG). De BSG bestaat uit afgevaardigden van de besturen van de veiligheidsregio’s 
Haaglanden en Hollands Midden. 
 
Programma Veiligheidsbureau 
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 2016 voor het Veiligheidsbureau de volgende: 

o de voorbereiding en bewaking van het ambtelijke en bestuurlijke 

besluitvormingsproces en de regievoering betreffende de implementatie, monitoring 

en borging van genomen besluiten; 

o het stimuleren en toezien op de multidisciplinaire en integrale voorbereiding van de 

adviezen aan hoofdenoverleg, veiligheidsdirectie en bestuur; 

o 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; 

o de voorzitter en de directeur van de VRHM worden ondersteund bij de landelijke en 

provinciale overleggen op Veiligheidsregio gebied. 

 
Het Veiligheidsbureau vervult een regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke bijdragen 
aan Slachtofferhulp Nederland en het Veiligheidshuis. In 2017 zal er aandacht zijn voor de 
wettelijke plannen, het versterken van de P&C-cyclus, meer digitaal werken en het 
versterken van conclusies uit visitaties en versterken van de multidisciplinaire samenwerking. 
 
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Veiligheidsbureau 

o de activiteiten 2016-2019 en de daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met 

het jaarplan 2016; 

o de huidige kostenverdeling over politie (facturatie), brandweer en GHOR 

(budgetoverheveling), elk voor 1/3 deel, wordt gehandhaafd. 

 
 
Programma Oranje Kolom 
De aan de gemeenschappelijke regeling VRHM deelnemende gemeenten bundelen hun 
krachten steeds meer op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 
(bevolkingszorg). Dit gebeurt in operationele zin en in de advisering aan het AB en/of DB.  
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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 algemene zin is het onderwerp ‘versterking bevolkingszorg’ voor de komende jaren een 
opdracht van aan de veiligheidsregio’s en de gemeenten. 
Kijkend naar de ontwikkelingen van dit moment en naar de afgelopen beleidsperiode zijn de 
volgende onderwerpen in 2017 in ieder geval aan de orde: 

o Implementatie visie bevolkingszorg op orde 2.0; 

o Verbinding risico- en crisiscommunicatie; 

o Borgen kwaliteit en continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie. 

 
Waar voorheen veel op incidentele basis werd gefinancierd, worden nu zoveel mogelijk alle 
kosten verwerkt in de begroting (dus geen reserveringen) om de boekhouding zo doorzichtig 
mogelijk te houden. De kosten van de regionale activiteiten zijn in loop van jaren 
toegenomen. In veel gevallen is er sprake van verschuiving van kosten, niet van autonome 
kostenstijgingen. De kosten van gemeenten worden steeds meer verlegd naar de regionale 
begroting. In veel gevallen met een voordelig resultaat voor de deelnemende gemeenten. 
Deze werkwijze zal naar verwachting in de komende jaren verder worden uitgebouwd. 
 
Specifieke begrotingsuitgangspunten programma Oranje Kolom 

o de activiteiten 2016–2019 en daarin te maken keuzes worden in lijn gebracht met het 

jaarplan 2016. 

 
 
De ontwerp-programmabegroting is helder opgebouwd en redelijk uitvoerig in de 
beschrijvingen.  
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