
RAAD 8 februari 2016 

 
20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA (o.v.b. van advies politiek forum van 1 febr. 2016) 
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 

 Raadsvraag 25 van GrL gereguleerde wietteelt door gemeenten 

 Raadsvraag 2016-01 Van D66 over Meedoen, beantwoord 160111, aanvullende 
beantwoording volgt 
       

4. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken 
 

5. Benoeming burgerraadslid voor D66 
 

6. Bestuursrapportage, voorstel tot rapporteren op afwijkingen 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het college te verzoeken vanaf de eerstvolgende 
bestuursrapportage te rapporteren op afwijkingen.  
 

7. Zienswijze Regionaal Beleidsplan, Korpsbeleidsplan en financieringssystematiek 
VRHM 
In dit voorstel is de vraag aan de raad kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan 2016-
2019, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 en de uitgangspunten van de financieringssystematiek 
van de Veiligheidsregio Hollands Midden en een zienswijze vast te stellen.  
 

8. Voorstel van D66 over Marte Röling schilderijen 
In dit voorstel van D66 is de vraag aan de raad:  

 De kunstwerken van Marte Röling weer in de raadszaal op te hangen.   

 De folder over de geschiedenis van Leiderdorp aan de hand van deze kunstwerken te 
vernieuwen.   

 
9. Rekenkamer Leiderdorp 

Ter bespreking: Scenario’s voor de toekomst van de Rekenkamer in Leiderdorp. 
 

10. Lijst van toezeggingen en moties 
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: geen. 

 
11. Ingekomen stukken 

De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 5 februari 2016 
voor 12.00 uur). 
 

12. Vaststellen besluitenlijst raad 11 januari 2016 
 

13. Sluiting 
 

Leiderdorp 18 januari 2016 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 19 januari 2016  

Onderwerp:  benoeming burgerraadslid D66 

RBS 160208 

   

 

 

 

*Z007C1628C5* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel nr. Z/16/024690/47503; 

gelet op het bepaalde in artikel 46 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de 

raad en het politiek forum van de gemeente Leiderdorp 2015; 

 

b e s l u i t: 

 

Te benoemen tot burgerraadslid de heer J.H.W. Hendriks (D66). 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 februari 2015, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 19 januari 2016  

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid D66   Aan de raad.  

 

 

 

 

 

*Z007C149256* 
 

Beslispunten 

1. Te benoemen als burgerraadslid de heer J.H.W. Hendriks 
 

 

 

1 Inleiding 

D66 stelt voor te benoemen als burgerraadslid: 

De heer J.H.W. Hendriks 

Karolusgulden 16 

2353 TA Leiderdorp 

 

2 Beoogd effect 

Door het benoemen van de heer Hendriks heeft D66 een tweede burgerraadslid om in te 

zetten bij het politiek forum. 

 
3 Argumenten 

Het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en het politiek forum van de 

gemeente Leiderdorp 2015 biedt ruimte om burgerraadsleden te benoemen die inzetbaar 

zijn bij het politiek forum. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Burgerraadsleden ontvangen een vergoeding als zij deelnemen aan en het woord voeren 

in een vergadering van het politiek forum conform de verordening geldelijke voorzieningen 

raads- commissie en rekenkamerleden gemeente Leiderdorp 2015. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier, 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen: Inlichtingenformulier (ter inzage leeskamer) 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 15 januari 2016  

Onderwerp:  Bestuursrapportage wijzigen 

RBS 160208 

   

 

 *Z007BA264AF* 
 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van  de Raadswerkgroep Financiën, nr. Z/15/021604/41663 van 14 januari 

2016; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 4 januari 2016; 

gelet op het bepaalde in de Financiële Verordening 2013 Gemeente Leiderdorp artikel 2 en 7 

 

b e s l u i t: 

 

1. Het college te verzoeken vanaf de eerstvolgende bestuursrapportage te rapporteren op 

afwijkingen en daarbij ook de vaste onderdelen te laten vervallen, met uitzondering van 

de voortgang van ingediende moties; 

2. Het college te verzoeken bij de eerstvolgende aanpassing/actualisatie de financiële 

verordening op dit punt te wijzigen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 februari 2016, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh      mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp,        14 januari 2016 

Onderwerp:  Bestuursrapportage  Aan de raad.  

 

  

Beslispunten 

1. Het college te verzoeken vanaf de eerstvolgende bestuursrapportage te rapporteren op 

afwijkingen en daarbij ook de vaste onderdelen te laten vervallen, met uitzondering van 

de voortgang van ingediende moties; 

2. Het college te verzoeken bij de eerstvolgende aanpassing/actualisatie de financiële 

verordening op dit punt te wijzigen. 

 

1 Inleiding 

Volgens de Financiële Verordening 2013 Gemeente Leiderdorp artikel 2 worden de planning 

en control-producten door het college aan de raad aangeboden ter besluitvorming dan wel 

ter kennisneming. Wat betreft de bestuursrapportages: 

a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april 

b. voor de begrotingsbehandeling de bestuursrapportage t/m augustus.  

Artikel 7 van de Financiële Verordening zegt hierover: 

Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van 

de begroting van de gemeente over de eerste vier en acht maanden van het begrotingsjaar. 

De bestuursrapportage bevat per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

- doelen 

- activiteiten 

- budget 

 

In de bestuursrapportage wordt op deze onderdelen de voortgang toegelicht. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang en de hiermee samenhangende financiën. 

Daarnaast geeft het college in de bestuursrapportage een overzicht van: 

- voortgang aangenomen moties 

- uitputting openstaande investeringen 

- voortgang van taakstellingen 

- verkorte balans 

- paragraaf bedrijfsvoering 

- paragraaf weerstandsvermogen 
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Omdat over alle stoplichten wordt gerapporteerd is de bestuursrapportage inmiddels 

uitgedijd naar ongeveer 80 pagina’s. Het opstellen vraagt veel ambtelijke capaciteit en het 

lezen veel tijd van raadsleden, vooral in verhouding tot wat het oplevert. Reden waarom het 

college aan de werkgroep Financiën uit de raad de vraag heeft voorgelegd om voortaan de 

rapportage te mogen beperkten tot die onderwerpen waar zich afwijkingen voordoen (de 

oranje en rode stoplichten). 

 

2 Beoogd effect 

Efficiënt omgaan met ieders tijd en kort en bondig inzicht geven in die punten waar de 

ontwikkelingen afwijkingen te zien geven.  

 
3 Argumenten 

De bestuursrapportage is inmiddels uitgedijd naar 80 pagina’s. 

In de raadsw erkgroep Financiën d.d. 6 oktober is geconcludeerd dat vrijw el niemand 

de hele rapportage geheel leest. De voorzit ter van de w erkgroep, de heer Cooijmans, 

heeft dit  toegelicht in het Polit iek Forum van 26 oktober. 

Op 4 januari 2016 heeft het Polit iek Forum het eerste voorstel besproken om in het 

vervolg op afw ijkingen te rapporteren en daarnaast op een aantal belangrijke 

onderw erpen de voortgang aan te geven. Tijdens dit Polit iek Forum werd duidelijk dat 

de lijst  met extra onderw erpen erg groot w erd, w aardoor aan het doel om te 

rapporteren op afw ijkingen voorbij gegaan w erd. Op 12 januari jl. heeft de w erkgroep 

Financiën het voorstel daarom opnieuw  besproken. Er w as consensus om te kiezen 

voor een rapportage op afw ijkingen. De w erkgroep gaat er daarbij vanuit  dat op alle 

afw ijkingen wordt gerapporteerd en dat het college zijn act ieve informatieplicht 

vervult . Daarnaast staat het part ijen vrij tussentijds vragen te stellen. De vaste 

onderdelen vervallen, met uitzondering van de voortgang van ingediende moties. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De voorgestelde manier van rapporteren maakt een aanpassing van de Financiële 

Verordening nodig. Die kan w orden meegenomen bij de actualisat ie die voor maart 

2016 op de planning staat. 

 

5 Evaluatie 

Na één jaar (nadat de bestuursrapportage twee keer in deze vorm is verstrekt). 

 

Raadswerkgroep Financiën 

I.H.M. Cooijmans, voorzitter 
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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 december 2015  

Onderwerp:  Raadsbesluit zienswijze Regionaal 

Beleidsplan, Korpsplan en 

financieringssystematiek VRHM 

   

 *Z007868B674* 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel Z/15/-21724/45726; 

gezien het advies van het politiek forum van 1 februari 2016; 

gelet op het bepaalde in artikel 14 Wet Veiligheidsregio’s; 

 

b e s l u i t: 

 

1) Kennis nemen van het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, het Korpsbeleidsplan 2016-2018 en de 

uitgangspunten van de financieringssystematiek van de Veiligheidsregio Hollands Midden; 

2) Zienswijze formuleren ten aanzien van bovenstaande en hiervan het bestuur van de VRHM in 

kennis stellen. 

 

Inhoud van de zienswijze: 

 

De gemeenteraad van Leiderdorp: 

1. kan zich vinden in het geformuleerde Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, waarbij een 

sterke koppeling wordt voorgestaan tussen Beleidsplan en Begroting; 

 

2. kan zich vinden in de doelen zoals omschreven in het Korpsbeleidsplan 2016-2018, van 

Brandweer Hollands Midden. Een kanttekening wordt geplaatst is de geringe aandacht voor de 

samenwerking met de opdrachtgevers van de brandweer, te weten de gemeenten. 
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3. Gaat niet akkoord met de voorgestelde financieringssystematiek. De raad is van mening dat: 

 het mogelijk moet zijn om na 2018 met een financieringssystematiek te komen die 

gebaseerd is op afspraken en daadwerkelijke prestaties;  

 eventueel nieuw beleid van de Veiligheidsregio expliciet en vooraf moet worden 

voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, alvorens het wordt voorgelegd aan het 

AB (met kosten transparant in beeld gebracht). Gemeenten bepalen vervolgens over 

het eventueel verhogen van het budget; 

 de indexering, maar ook de taakstelling en het niveau van de reserves moet worden 

vastgesteld zoals door de ‘Werkgroep Financiële Kaderstelling’ wordt voorgesteld;  

 er aansluiting moet zijn bij de programmabegroting; 

 er duidelijkheid dient te komen over de gevolgen van de omlegging van de 

financieringsstroom van de GHOR. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 februari 2016, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh      mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 december 2015  

Onderwerp:  RVS zienswijze Regionaal 

Beleidsplan, Korpsbeleidsplan 

en financieringssystematiek 

VRHM 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0078628793* 
 

Beslispunten 

1)  Kennis nemen van het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, het Korpsbeleidsplan 2016-
2018 en de uitgangspunten van de financieringssystematiek van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden; 

2)  Zienswijze formuleren ten aanzien van bovenstaande en hiervan het bestuur van de 
VRHM in kennis stellen. 
 
Inhoud van de zienswijze: 
 

De gemeenteraad van Leiderdorp: 
1. kan zich vinden in het geformuleerde Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, 

waarbij een sterke koppeling wordt voorgestaan tussen Beleidsplan en Begroting; 
 

2. kan zich vinden in de doelen zoals omschreven in het Korpsbeleidsplan 2016-2018, 
van Brandweer Hollands Midden. Een kanttekening wordt geplaatst is de geringe 
aandacht voor de samenwerking met de opdrachtgevers van de brandweer, te 
weten de gemeenten. 

 
3. gaat niet akkoord met de voorgestelde financieringssystematiek. Zij is van mening 

dat: 
 het mogelijk moet zijn om na 2018 met een financieringssystematiek te komen 

die gebaseerd is op afspraken en daadwerkelijke prestaties;  
 eventueel nieuw beleid van de Veiligheidsregio expliciet en vooraf moet worden 

voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, alvorens het wordt voorgelegd 
aan het AB (met kosten transparant in beeld gebracht). Gemeenten bepalen 
vervolgens over het eventueel verhogen van het budget; 

 de indexering, maar ook de taakstelling en het niveau van de reserves moet 
worden vastgesteld zoals door de ‘Werkgroep Financiële Kaderstelling’ wordt 
voorgesteld;  

 er aansluiting moet zijn bij de programmabegroting. 
 er dient duidelijkheid te komen over de gevolgen van de omlegging van de 

financieringsstroom van de GHOR. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het voorstel heeft betrekking op drie voorgenomen besluiten, te nemen door het 

Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Het regardeert: 

1) het Beleidsplan van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands 

Midden (GR VRHM); 

2) Het Korpsbeleidsplan 2016-2018; 

3) Uitgangspunten financieringssystematiek (Cebeon). 

1.b Voorgeschiedenis 

1) Het eerste Regionaal Beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands 

Midden (VRHM) richtte zich op het versterken van de generieke crisisorganisatie 

wat heeft geleid tot een versterking van de crisisbeheersing. De basis van de 

crisisbeheersing is op zodanig niveau gebracht dat VRHM voorbereid is op de 

belangrijkste risico’s en op het overgrote deel van de generieke incidenten. 

2) Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 geeft richting aan de ontwikkeling van 

Brandweer Hollands Midden. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder, het 

(brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren zijn in het Korpsbeleidsplan 

concrete beleidsvoornemens geformuleerd. 

3) Destijds, in 2008 / 2009 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de 

financieringssystematiek (de routekaart Cebeon) die lopen tot en met 2018. 

Door de VRHM zijn opnieuw uitgangspunten geformuleerd voor het kostenniveau 

van Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de 

gemeentelijke bijdragen vanaf 2019. Gemeente Leiderdorp heeft indertijd benadrukt 

dat de financieringssystematiek transparant moet zijn en dat deelnemende 

gemeenten goed moeten worden meegenomen.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en 

gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. 

 

2 Beoogd effect 

De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten worden door het 

bestuur van de VRHM uitgenodigd een zienswijze te geven op voorliggende stukken. Met 

dit voorstel wordt beoogd de zienswijze vanuit de gemeenteraad van Leiderdorp kenbaar 

te maken aan het bestuur van de VRHM. 
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3 Argumenten 

Het is een wettelijke plicht om regionaal een Beleidsplan op te stellen en het is ook toe te 

juichen dat deelnemende gemeenten vooraf goed worden geïnformeerd en de 

mogelijkheid krijgen een zienswijze te formuleren. 

Voor Leiderdorp is van belang dat er een bedachtzame en bestendige wijze van 

financiering tot stand komt. Dit is in het belang van zowel de veiligheidsregio als van de 

deelnemende gemeenten. Verder is transparantie een belangrijke voorwaarde. 

In dit verband wordt toegejuicht dat deelnemende gemeenten actief worden uitgenodigd 

een zienswijze te formuleren ten aanzien van de financieringssystematiek.  

 

Enerzijds is verdedigbaar dat wordt voorgesteld dat uit te gaan van een deel van de 

algemene uitkering, te weten dat gerelateerd is aan brandweer en calamiteitenbestrijding, 

omdat dit vanuit Den Haag wordt bepaald en een gegeven is voor gemeenten. 

Het is verdedigbaar omdat er een logica in zit en omdat het op zichzelf doorzichtig is. 

Anderzijds zijn deelnemende gemeenten eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling 

en daarmee opdrachtgever. Gemeenten moeten gezamenlijk – uiteraard binnen de 

juridische kaders – bepalen wat de opdracht is voor de Gemeenschappelijke Regeling 

VRHM en wat de randvoorwaarden zijn.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De gemeenten willen dat de veiligheid gewaarborgd is, dat de Veiligheidsregio de goede 

dingen doet en gemeenten willen daar ook op toe zien. Uiteraard is er ook de taak om tot 

een goede wijze van financieren te komen. Gemeenten – die per definitie met schaarste te 

maken hebben – moeten kunnen sturen op wat er gebeurt en de kosten controleren die 

gemoeid zijn met de uitvoering. Lastig is dat er veel (19) deelnemende gemeenten zijn en 

verschillende soorten van financiering, verschillend uitpakken voor de deelnemende 

gemeenten. Uiteindelijk moet er een financieringssystematiek worden gehanteerd. 
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

N.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Aangezien gemeente Leiderdorp nog de komende jaren een groter bedrag ontvangt via de 

algemene uitkering, het bedrag dat is gerelateerd aan brandweer en 

calamiteitenbestrijding, zal er ook de komende jaren richting de VRHM geld bij moeten.  

Als wordt gekozen voor voorgestelde systematiek, geldt voor Leiderdorp dat de bijdrage 

aan de VRHM conform de Cebeon-norm stijgt. Voor 2019, ten opzichte van 2018, zou dit 

gaan om een bedrag van € 15.000. De dekking voor de verhoogde gemeentelijke 

bijdragen 2017 t/m 2019 is nog niet voorzien in de gemeentelijke begroting, deze zal 

worden meegenomen in de Kadernota 2017. 

De financiële ontwikkeling t/m 2019 (prognose) is weergegeven in onderstaande tabel.  

 

VRHM 2016 2017 2018 2019 

Gemeentelijke bijdrage Leiderdorp, 

conform Cebeon-ingroeimodel * 

        

1.443.000  

        

1.451.000  

        

1.461.000  

        

1.476.000  

Gemeentelijke bijdrage Leiderdorp, 
conform bestuurlijke afspraken 

(Begroting 2016 VRHM) 

        

1.432.512  

        

1.441.500  

        

1.450.647  

        

1.476.000  

Beschikbare middelen begroting 

Leiderdorp ** 

        

1.426.749  

        

1.429.012  

        

1.429.012  

        

1.429.012  

Extra dekking aan te vragen in 

Kadernota Leiderdorp 2017  

 Tekort in 

2016 kan 
worden 

opgevangen 

binnen de 
beschikbare 

middelen  

            

12.488  

            

21.635  

            

46.988  

     
*) De Cebeon-norm over de jaren 2016 t/m 2018 betreft het geïndexeerde bedrag van 2009, op basis  
van bestaande bestuurlijke afspraken. Met ingang van 2019 dienen nieuwe afspraken gemaakt te 
worden. 

Het AB zal nog een besluit moeten nemen of vanaf 2019 de gemeentelijke bijdrage gelijk is aan het 
bedrag dat de gemeente in het Gemeentefonds voor brandweerzorg ontvangt. 

 **) De beschikbare middelen binnen de gemeente Leiderdorp, zijn de bedragen uit de begroting 2016,  
deze bedragen dienen naar de toekomst nog geïndexeerd te worden. 
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8 Evaluatie 

Voor wat betreft de financieringssystematiek, het derde onderdeel van voorliggende 

stukken, is een evaluatie uitgevoerd, waarvan de uitkomst in de bijlagen is te vinden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1) concept zienswijze raad aan bestuur VRHM over Regionaal Beleidsplan 2016-

2019; het Korpsbeleidsplan 2016-2018 en de  financieringssystematiek 
(uitgangspunten CEBEON). 

 2) beslisnotitie VRHM - VRHM-beleid Regionaal Beleidsplan, 2016 – 2019 
3) Beslisnotitie VRHM - Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden 
4) Uitgangspunten financieringssystematiek Brandweer HM vanaf 2019 
5) Notitie Evaluatie financieringssystematiek VRHM 



 

*Z00755481F9* 

Concernzaken, OOV en Rampen 
(071) 5458725 
D.Koopmans@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Het Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden 
Postbus 1123 
2302 BC LEIDEN 
 
   
 
 
 
 
 
 
datum : 9 februari 2016 
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Geacht bestuur, 
 
Met een brief van 11 december 2015 heeft u onze burgemeester drie kaderstellende 
beleidsnota’s aangeboden, waarmee het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands 
Midden (VRHM) in haar vergadering van 26 november 2015 heeft ingestemd: 
1. Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 Gericht verder!; 
2. Het Korpsbeleidsplan 2016-2018: Brandweer Hollands Midden - We zijn onderweg; en  
3. De bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en 
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019. 
 
Zoals door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is besproken zijn ook wij, de 
gemeenteraad van Leiderdorp, uitgenodigd een zienswijze te formuleren met betrekking tot 
deze nota’s. 
 
In het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 Gericht verder! is beleid geformuleerd gericht 
op de taken van de Veiligheidsregio. Het document geeft richting aan. Wij kunnen ons vinden 
in de benoemde beleidsprioriteiten (informatie gestuurd, werken, risicogericht werken, 
omgevingsgericht (net)werken) zoals geformuleerd in het Regionaal Beleidsplan. Een punt dat 
we graag nog meegeven is dat er in onze ogen een duidelijke relatie dient te zijn tussen de 
verschillende financiële stukken en de beleidsstukken. In dit verband staan wij een sterkere 
koppeling voor, tussen het Regionaal Beleidsplan en de Programmabegroting. 
 
Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden: We zijn onderweg, is ook ter 
consultatie aan ons voorgelegd. Ook ten aanzien van dit plan kunnen wij ons vinden in de 
inhoud.  
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De in hoofdstuk 7 beschreven doelen: meer risicogericht werken, het stimuleren van 
zelfredzaamheid, afstemmen op risico’s en slim en innovatief samenwerken zijn goed 
gekozen en ook het investeren in de medewerkers, zeker ook de vrijwilligers, is iets dat wij 
van harte onderschrijven. Wat wij in het Beleidsplan missen is aandacht voor de positie van 
de brandweer ten opzichte van de opdrachtgever. Waar we voor staan is een gezamenlijke 
opgave.  
 
We stellen vast dat ook de bestuurlijke uitgangspunten ten aanzien van het kostenniveau van 
Brandweer Hollands Midden en de financieringssystematiek vanaf 2019 aan de raden is 
voorgelegd. Al eerder hebben wij richting uw bestuur VRHM aangegeven dat wij zeer hechten 
aan transparantie. Wij zijn echter van mening dat het mogelijk moet zijn om na 2018 met een 
financieringssystematiek te komen die gebaseerd is op afspraken en daadwerkelijke 
prestaties. De kosten moeten gerelateerd worden aan de prestaties die de Veiligheidsregio 
aan de deelnemende gemeenten levert en niet aan het budget dat het rijk beschikbaar stelt. 
 
Wij gaan niet akkoord met het ‘automatisch’ verhogen van de budgetten als er vanuit de 
Veiligheidsregio nieuw beleid geformuleerd is. Vóór verhoging van budgetten voor nieuw 
beleid zal eerst de noodzaak moeten worden aangetoond aan de deelnemende gemeenten. 
Laatstgenoemden bepalen vervolgens of er extra budget beschikbaar zal worden gesteld. 
 
Wat ons betreft dient de indexering plaats te vinden zoals door de ‘Werkgroep Financiële 
Kaderstelling’ wordt geformuleerd. Dit geldt ook voor de taakstelling en het niveau van de 
reserves.  
 
Verder zijn er wat ons betreft nog vraagtekens over de veranderde financiering van de GHOR. 
De financieel negatieve gevolgen voor Brandweer Hollands Midden als gevolg van omlegging 
van de financieringsstroom voor de GHOR, zal worden gecompenseerd door een correctie op 
de Cebeon-norm. De negatieve gevolgen zijn niet duidelijk en als deze op de Cebeon-norm 
worden gecorrigeerd, wordt het afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Er moet goed in 
beeld worden gebracht wat dit betekent voor de gemeenten. 
 
 
Conclusie 

1. Wij kunnen ons vinden in het geformuleerde Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, 
waarbij we een sterke koppeling voorstaan tussen Beleidsplan en Begroting; 

2. Wij kunnen ons vinden in de doelen zoals omschreven in het Korpsbeleidsplan 2016-
2018, van Brandweer Hollands Midden. Waarover wij echter weinig teruglezen in het 
Korpsbeleidsplan is samenwerking met de opdrachtgevers van de brandweer. 
Daarvoor zou naar onze mening meer aandacht moeten zijn. 

3. Ten aanzien van de financieringssystematiek gaan wij niet akkoord met hetgeen wordt 
voorgesteld. Wij zijn van mening dat: 

 het mogelijk moet zijn om na 2018 met een financieringssystematiek te komen 
die gebaseerd is op afspraken en daadwerkelijke prestaties;  

 eventueel nieuw beleid van de Veiligheidsregio expliciet en vooraf moet 
worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, alvorens het wordt 
voorgelegd aan het AB (met kosten transparant in beeld gebracht). 
Gemeenten bepalen vervolgens over het eventueel verhogen van het budget; 
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 de indexering, maar ook de taakstelling en het niveau van de reserves moet 
worden vastgesteld zoals door de ‘Werkgroep Financiële Kaderstelling’ wordt 
voorgesteld;  

 er aansluiting moet zijn bij de programmabegroting; 
 er duidelijkheid dient te komen over de gevolgen van de omlegging van de 

financieringsstroom van de GHOR. 
 
 
Wij vertrouwen er op dat onze zienswijze doorklinkt in de definitieve besluitvorming. 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
mevrouw J.C. Zantingh                          L.M. Driessen-Jansen 
griffier                               burgemeester 
 
 
 



 

 

 

 

1. Samenvatting voorstel 

Het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 geeft richting aan de ontwikkeling van de crisisbeheersing 

binnen de VRHM. In het beleidsplan zijn drie beleidsprioriteiten benoemd: informatie gestuurd 

werken, risicogericht werken, omgevingsgericht (net)werken. 

 

2. Algemeen 

Onderwerp:  Regionaal Beleidsplan  

2016 - 2019 

Opgesteld door: Peter Kessels, Brigit 

Achten, Josine Vos 

(Veiligheidsbureau) 

  Afgestemd met: Veiligheidsdirectie, 

Hoofdenoverleg, 

voorzitters 

multidisciplinaire 

werkgroepen 

Voorstel t.b.v. 

vergadering: 

Dagelijks Bestuur Datum 29 oktober 2015 

Agendapunt: A.3 Bijlage(n): 1 

Portefeuille: H. Lenferink (DB) 

H. Meijer (VD) 

Status: Besluitvormend 

Vervolgtraject 

besluitvorming: 

Algemeen Bestuur Datum: 26 november 2015 

 

3. Besluit 

Het Algemeen Bestuur voor te stellen: 

1. in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder!; 

2.  het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! te bespreken met de gemeenteraden 

tijdens vier regionale bijeenkomsten (per district) in januari 2016; 

3. vervolgens het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! vast te stellen in de 

vergadering van 18 februari 2016; 

4. de geldigheidsduur van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 te verlengen tot 18 februari 

2016. 

 

4. Toelichting op het besluit 

De focus van het eerste regionale beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden 

(VRHM) lag op het versterken van de generieke crisisorganisatie door gericht te werken aan vier 

beleidsprioriteiten. De vier prioriteiten zijn versterking van de gemeentelijke kolom (als onderdeel van 

de hoofdstructuur), de samenwerking met crisispartners, informatiemanagement en 

crisiscommunicatie. De vier prioriteiten hebben de afgelopen vier jaar richting gegeven aan alle 

activiteiten ter versterking van de crisisbeheersing. 

Geconstateerd kan worden dat VRHM, de kolommen, en de crisispartners in de afgelopen 

beleidsperiode flinke stappen met elkaar hebben gezet in het versterken van de multidisciplinaire 

crisisbeheersing. Dit geldt niet alleen voor de bovengenoemde beleidsprioriteiten, maar ook voor de 

overige punten uit het meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Over de voortgang hiervan is het bestuur 

A.3 
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geïnformeerd via de driemaandelijkse bestuurlijke voortgangsrapportage. Openstaande punten 

worden, indien nog relevant, meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan. 

 

Hiermee is de basis van de crisisbeheersing op zodanig niveau gebracht dat VRHM voorbereid is op 

de belangrijkste risico’s en het overgrote deel van de incidenten generiek, dat wil zeggen zonder 

specifieke aanvullende voorbereidingen, kan afhandelen: de juiste mensen en middelen bevinden 

zich op de juiste plek binnen de organisatie, de normen worden nageleefd. Dit wordt ook bevestigd in 

de jaarlijkse, wettelijk verplichte systeemtesten. 

 

Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 

De crisisorganisatie is op orde. Nu gaat het er om de organisatie duurzaam te maken en te houden: 

bestendigen en gericht versterken. We behouden wat we hebben opgebouwd en versterken waar 

gewenst.  

Op basis van de evaluatie van de vier beleidsprioriteiten, de uitkomsten van het Regionaal 

Risicoprofiel 2016-2019, de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad en overige 

ontwikkelingen, zijn voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten 

opgesteld: 

 

1. Informatiegestuurd werken 

 VRHM wil dat de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze op het juiste 

 moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand en ten tijde van een ramp 

 of crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij wil VRHM dat informatievoorziening vaker een 

 wezenlijke aanvulling aan het proces levert. 

 Het gaat hierbij zowel om het versterken van het informatiemanagement in de warme fase als 

 de introductie van het actuele informatiebeeld in de lauwe, niet opgeschaalde fase. 

 

2. Risicogericht werken (incl. doorvertaling Regionaal Risicoprofiel) 

 VRHM wil meerwaarde leveren door het analyseren van risico’s en het adviseren aan het 

 bestuur bij het maken van keuzes. Dit levert winst op in de vorm van een verbeterd inzicht en 

 overzicht qua risico’s, realisme in de besluitvorming en prioritering in de aanpak van het 

 reduceren van de risico’s. 

De VRHM stelt samen met partners een actueel beeld van de risico’s in het 

verzorgingsgebied op die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot een ramp of crisis. Op basis 

van dit beeld kan de VRHM (het bestuur van) gemeenten (on)gevraagd voorzien van 

adviezen en een handelingsperspectief bieden. 

Naast deze werkwijze worden op basis van de uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel 

onderstaande risico’s nader uitgewerkt. De crisisorganisatie bereidt zich op basis van deze 

risico’s gericht voor op: 

- overstromingen 

- verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf  

- verstoring openbare orde 

- luchtvaartongevallen 

 

3. Omgevingsgericht (net)werken. 

 VRHM wil aansluiten bij de behoeften in haar omgeving en de samenleving, de 

 netwerkpartners en de eigen crisisfunctionarissen adequaat kunnen bedienen met informatie 

 en producten die ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en 

 crisisbeheersing. Hieronder vallen de volgende thema’s: 

 - Samenwerken crisispartners 
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 - Crisisbeheersing en (verminderd) zelfredzame burgers 

 - De gebruiker centraal 

 

5. Kader 

Op basis van artikel 14 Wet veiligheidsregio’s dient ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal 

beleidsplan vastgesteld te worden. Het beleidsplan wordt afgestemd met de gemeenteraden, 

crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s. 

De taken van de veiligheidsregio staan beschreven in artikel 10 Wet veiligheidsregio’s. Het regionaal 

beleidsplan focust zich, naast de verplichte beleidsonderwerpen op basis van artikel 14 Wet 

veiligheidsregio, op de ontwikkelingen van de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van 

crisisbeheersing. Monodisciplinaire crisisbeheersing wordt opgepakt binnen de afzonderlijke 

hulpdiensten en gemeenten. Dit maakt geen onderdeel uit van dit beleidsplan. Ontwikkelingen binnen 

de monodisciplinaire crisisbeheersing die van invloed zijn op de multidisciplinaire crisisbeheersing, 

maken wel deel uit van dit beleidsplan. 

 

6. Consequenties 

De nieuwe beleidsprioriteiten vormen de kern van het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2015-2019 en 

zijn daarmee sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van de veiligheidsregio (en haar 

partners) in deze periode. 

De beleidsprioriteiten in het regionaal beleidsplan worden jaarlijks beleidsmatig en financieel vertaald 

in de werkplannen van VRHM. Deze werkplannen worden voorgelegd aan het bestuur. Over de 

uitvoering van het beleidsplan en de jaarlijkse werkplannen wordt tussentijds gerapporteerd aan het 

bestuur. Wanneer landelijke en/of regionale ontwikkelingen wijzigingen in de doelstellingen tot gevolg 

hebben, zal het bestuur deze consequenties bezien. 

 

7. Aandachtspunten / risico’s 

In juni jl. zijn de zes projecten van de landelijke Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad 

vastgesteld, te weten: 

1. Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten 

2. Continuïteit van de samenleving 

3. Water en evacuatie  

4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid 

5. Versterking Bevolkingszorg 

6. Bovenregionale operationele besluitvorming (samenwerking tussen veiligheidsregio’s en 

Defensie) 

Op het moment van opstellen van het regionaal beleidsplan worden de projecten landelijk uitgewerkt. 

VRHM heeft, gezien haar eigen beleidsprioriteiten (o.a. op basis van regionaal risicoprofiel en 

beleidsplan) en –ontwikkelingen, een belang bij een adequate uitwerking en implementatie van de 

projectplannen. Door VRHM wordt daarom ook geparticipeerd in deze projecten. De realisatie van de 

projecten vormt de basis voor de verdere regionale uitwerking en implementatie binnen de komende 

beleidsperiode. In het regionaal beleidsplan worden duidelijke koppelingen gelegd met deze 

projecten. 

 

8. Implementatie en communicatie 

Het regionaal beleidsplan wordt voor besluitvorming (als voorgenomen besluit) aangeboden aan het 

Dagelijks Bestuur (29 oktober) en het Algemeen Bestuur (26 november). 

Voor definitieve vaststelling dienen de burgemeesters het regionaal beleidsplan nog te bespreken 

met hun gemeenteraden (artikel 14 Wet veiligheidsregio’s). Hiervoor worden vier bijeenkomsten 

georganiseerd voor gemeenteraden (per district). In verband met de drukke raadsagenda’s is de 
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planning om deze bijeenkomsten te organiseren in januari. Definitieve vaststelling van het regionaal 

beleidsplan kan dan plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 februari a.s. 

Hiermee wordt het regionaal beleidsplan formeel vastgesteld in 2016. Dit betekent dat formeel de 

geldigheidsduur van het “oude” regionaal beleidsplan 2012-2015 wordt verlengd totdat het Algemeen 

Bestuur het nieuwe regionaal beleidsplan 2016-2019 heeft verlengd (zie besluitpunt 4). Deze 

handelswijze is afgestemd met de Inspectie V&J. 

 

9. Bijlagen 

1. Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! 

 

10. Historie besluitvorming 

Dagelijks Bestuur: 15 april 2015 (plan van aanpak), 5 juni 2015 (brainstorm-sessie), 

10 september 2015 (beleidsprioriteiten) 

Algemeen Bestuur:  26 juni 2015 (informatienotitie), 24 september 2015 (beleidsprioriteiten) 
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1 Voorwoord 
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2 (Bestuurs)Samenvatting 

VRHM en haar crisispartners hebben in de achterliggende vier jaar, op basis van het regionaal 

beleidsplan 2012-2015, stevig geïnvesteerd in de versterking van de generieke crisisorganisatie. De 

komende vier jaar wordt dit stevige fundament bestendigd en de multidisciplinaire crisisbeheersing 

gericht verder versterkt. Daarvoor zijn in dit regionaal beleidsplan 2016-2019 drie beleidsprioriteiten 

benoemd: 

 

1. Informatiegestuurd werken 

Met informatiegestuurd werken bereikt VRHM dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste 

moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand aan en ten tijde van een ramp of 

crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij levert informatievoorziening vaker een wezenlijke aanvulling 

op het proces van crisisbeheersing. 

Om dit te kunnen realiseren gaat VRHM het informatiemanagement in de warme fase versterken, het 

actueel informatiebeeld in de lauwe fase introduceren, informatiemanagement in de koude fase beter 

benutten en de continuïteit van informatiemanagement borgen. 

 

2. Risicogericht werken 

Risicogericht werken is een verschuiving van het voorkomen van onveiligheid naar het bevorderen 

van veiligheid door het beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.  

Met risicogericht werken levert VRHM meerwaarde door het analyseren van risico’s en het adviseren 

aan partners. Dit leidt tot meer inzicht en overzicht van risico’s, heldere besluitvorming en prioritering 

in de aanpak van risico’s. 

Om dit te kunnen realiseren gaat VRHM risico’s gerichter beïnvloeden, gerichter adviseren over 

risico’s, de operationele voorbereiding risicogerichter ontwikkelen en communiceren over risico’s en 

crises. 

 

3. Omgevingsgericht (net)werken 

Met omgevingsgericht (net)werken sluit VRHM aan bij de behoeften van de omgeving. Hierdoor 

bedient VRHM de samenleving, partners en eigen medewerker adequaat met producten en diensten 

op maat, die ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing. 

Om dit te kunnen realiseren gaat VRHM samenwerken met partners, ondersteunen van en inzetten 

op (verminderd) zelfredzame burgers en aansluiten bij de gebruikers van haar producten en diensten. 
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3 Verantwoording 

In 2011 is het eerste Regionaal Beleidsplan VRHM (periode 2012-2015) vastgesteld en vervolgens 

uitgevoerd. Het nu voorliggende beleidsplan gaat over de periode 2016-2019 en geeft richting aan de 

verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van 

crisisbeheersing. Het beleidsplan is een verplichting op basis van artikel 14 Wet veiligheidsregio’s en 

dient ten minste eenmaal in de vier jaar vastgesteld te worden. 
 
 

3.1 Totstandkoming  

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) kent drie belangrijke 

planvormen die nauw met elkaar verbonden zijn, het 

risicoprofiel, het beleidsplan en het crisisplan. Het 

risicoprofiel (art. 15 Wvr) beschrijft wat de 

veiligheidsregio kan overkomen en hoe erg dat is. In 

het regionaal beleidsplan (art. 14 Wvr) zijn de te 

behalen operationele prestaties beschreven op het terrein van de brandweerzorg, geneeskundige 

hulpverlening, politiezorg en bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing. Het beleidsplan dient 

mede gebaseerd te zijn op het risicoprofiel. Tot slot wordt in het crisisplan (art. 16 Wvr) beschreven 

hoe de generieke crisisorganisatie eruit ziet en wie wat doet ten tijde van rampen en crises. 

 

Op 26 november 2015 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

VRHM. Dit beleidsplan is mede hierop gebaseerd.  

 

Het beleidsplan is, conform de Wvr, opgesteld in afstemming met de gemeenteraden, crisispartners 

en omliggende veiligheidsregio’s. Voor een overzicht van de werkwijze en reacties wordt verwezen 

naar de bijlage X (wordt opgenomen na consultatie). 
 
 

3.2 Inhoud en afbakening  

De taken van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) staan beschreven in artikel 10 Wvr. Het 

beleidsplan focust zich, naast de verplichte beleidsonderwerpen (art. 14 Wvr, zie bijlage 1), op de 

ontwikkeling van multidisciplinaire crisisbeheersing.  

 

Multidisciplinaire crisisbeheersing omvat de gehele veiligheidsketen, zowel de voorbereiding op (o.a. 

risicobeheersing en operationele voorbereiding) als het daadwerkelijk optreden van de 

crisisorganisatie tijdens een ramp of crisis. Tevens vinden tijdens de ramp of crisis activiteiten plaats 

die gericht zijn op het terugbrengen van de ‘normale omstandigheden’. Zowel in de voorbereiding op 

als tijdens rampen en crises steunt de veiligheidsregio op de expertise en capaciteit van drie 

hulpdiensten (de brandweer, de politie en de GHOR) en gemeenten in Hollands Midden. Afhankelijk 

van het thema worden andere crisispartners (o.a. Defensie, OM, waterschappen, Rijkswaterstaat en 

vitale partners) betrokken bij de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Binnen dit 

netwerk van multidisciplinaire samenwerking heeft VRHM een (niet vrijblijvende) regiefunctie. 
 

Monodisciplinaire crisisbeheersing wordt opgepakt binnen de afzonderlijke hulpdiensten en 

gemeenten. Dit maakt geen onderdeel uit van dit beleidsplan. Ontwikkelingen binnen de 

monodisciplinaire crisisbeheersing die van invloed zijn op de multidisciplinaire crisisbeheersing, 

maken wel deel uit van dit beleidsplan. 
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In dit beleidsplan wordt met de term ‘veiligheidsregio’ (VRHM) gedoeld op de veiligheidsregio in ruime 

zin als netwerkorganisatie, zoals hierboven beschreven. Daarnaast is de veiligheidsregio in enge zin 

een juridische entiteit voor de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM 

(organisatieonderdelen Brandweer, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing en het 

Veiligheidsbureau).   

 

In 2013 is de Wvr geëvalueerd door de commissie Hoekstra. Op basis van deze evaluatie heeft de 

minister van Veiligheid en Justitie geconstateerd dat een schaalvergroting van de veiligheidsregio’s 

(analoog aan de verschaalvergroting van de politie) in deze regeringsperiode niet aan de orde is. Dit 

is het uitgangspunt voor dit beleidsplan. 

 

 

3.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 4 wordt een korte beschrijving gegeven van de missie en visie, de (niet-) wettelijke taken 

en specifieke organisatieaspecten en –werkwijzen van VRHM.  

In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen beschouwd die mede bepalend zijn voor de verdere 

ontwikkeling van VRHM en de beleidsprioriteiten in dit beleidsplan. Het gaat hierbij om een terugblik 

op de vorige beleidsperiode, het nieuwe regionaal risicoprofiel en de (landelijke) Strategische Agenda 

van Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 van het Veiligheidsberaad. 

In hoofdstuk 6 worden de drie beleidsprioriteiten in deze beleidsperiode beschreven: 

informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken. Hierbij wordt 

aangegeven welke resultaten gerealiseerd gaan worden. Met deze beleidsprioriteiten gaat VRHM 

gericht verder met het versterken van crisisbeheersing. 

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de bedrijfsvoeringsaspecten en de uitvoering van het beleidsplan. 

Hierbij wordt aangegeven welke resultaten gerealiseerd gaan worden. 

In hoofdstuk 8 worden de te realiseren resultaten zoals beschreven in de hoofdstukken 6 en 7 nader 

uitgewerkt in activiteiten en planningen. Op basis hiervan wordt sturing gegeven aan de uitvoering 

van dit beleidsplan. 
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4 Veiligheidsregio Hollands Midden 

VRHM is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers 

beter beschermd worden tegen de risico’s van rampen en crises. Succesvolle crisisbeheersing is een 

belangrijk thema in het vertrouwen van de burger in de overheid. Door multidisciplinaire samen-

werking wordt ieders kennis en kunde optimaal ingezet en wordt de bestuurlijke en operationele 

slagkracht vergroot. 

 

 

4.1 Missie en visie 

De kernactiviteit van VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. VRHM spant zich samen 

met haar crisispartners hiervoor in. De VRHM heeft daarbij een (niet vrijblijvende) regiefunctie. De 

basis voor crisisbeheersing is overzicht en inzicht in risico’s die zich in de veiligheidsregio kunnen 

voordoen. Aangezien rampen en crises zich niet laten voorspellen, bereidt VRHM zich voor op het 

bestrijden van alle mogelijke incidenten die zich in de regio kunnen voordoen. VRHM is daarbij een 

kennisorganisatie die leert van incidenten, zowel binnen als buiten de regio. 

 

De missie van VRHM luidt: 
 

De Veiligheidsregio Hollands Midden bevordert de multidisciplinaire  
voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing in de regio. 

 
De visie van VRHM is: 
 

Wij kennen de veiligheidsrisico’s in onze regio. Met de crisispartners bereiden wij ons hier 
gezamenlijk op voor, zodat de bestuurlijke en operationele crisisorganisatie slagvaardig opereert. 

 
De missie en visie van VRHM laten zich samenvatten in het volgende motto: 
 

Samen sterker voor veiligheid! 

 
De missie en visie van VRHM vormen het uitgangspunt voor de ambities van VRHM voor de 
komende vier jaar, zoals neergelegd in dit beleidsplan. 
 
 

4.2 (niet-)Wettelijke taken 

De taken en bevoegdheden van VRHM zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. De Wvr beoogt 

een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige 

hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie en heeft als centraal doel 

crisisbeheersing te verbeteren. De Gemeenschappelijke Regeling VRHM is hierop gebaseerd. Bij de 

uitvoering van de taken en bevoegdheden van VRHM vormen ook de wettelijke taken en 

bevoegdheden van de drie hulpdiensten en gemeenten in Hollands Midden een belangrijk kader, 

zoals neergelegd in de Wet publieke gezondheid, Wet ambulancezorg, Politiewet 2012, 

Gemeentewet etc. Dit geldt ook voor de convenantafspraken met de overige crisispartners. 
 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft geen landelijke beleidsdoelstellingen geformuleerd (art. 37 

Wvr) voor veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie hebben 

wel een landelijke strategische agenda (met zes projecten) opgesteld voor de veiligheidsregio’s 

(mede op basis van instemming van alle besturen van de veiligheidsregio’s). De betekenis van deze 

agenda voor de taakuitoefening door VRHM wordt besproken in paragraaf 5.3. 
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Op basis van de Wvr dient in het beleidsplan aangegeven te worden welke niet-wettelijke taken de 

veiligheidsregio uitvoert. 

De Wvr maakt het voor de veiligheidsregio mogelijk gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

risico’s op het terrein van branden, ongevallen, rampen en crises. VRHM vult dit in door gemeenten, 

provincies en andere bestuursorganen (on)gevraagd te adviseren over risico’s die beschreven zijn in 

haar risicoprofiel (fysieke veiligheid). Hiermee zorgt VRHM dat veiligheid adequaat en tijdig wordt 

meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling (bijv. 

evenementenveiligheid). 

Daarnaast is VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s 

(behorende tot de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten). Het gaat hierbij om een 

platform voor gemeenschappelijke afstemming c.q. besluitvorming op dergelijke thema’s en niet om 

een nieuwe taakuitvoering door de veiligheidsregio (bijv. instellen en financiering regionaal 

veiligheidshuis). 
 
 

4.3 Bestuur en organisatie  

Het Algemeen Bestuur van VRHM wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten 

gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM. De leden van het Algemeen Bestuur 

kiezen uit hun midden een Dagelijks Bestuur. De voorzitter wordt, na het Algemeen Bestuur gehoord 

te hebben, aangewezen door de minister van Veiligheid en Justitie. 
 

Gemeenteraden hebben sturende taken zoals jaarlijks inbreng leveren voor de begroting in de vorm 

van een zienswijze en de eigen gemeentebegroting te voorzien van de benodigde financiële middelen 

voor de veiligheidsregio. Daarnaast hebben ze de wettelijke taak eenmaal per vier jaar inbreng te 

leveren voor drie belangrijke beleidskaders van de veiligheidsregio, namelijk het Regionaal Risico-

profiel, het Regionaal Beleidsplan (beide multidisciplinair) en de doelen voor Brandweerzorg (mono-

disciplinair). Daarnaast hebben ze een controlerende taak. Gemeenteraden kunnen hun college en 

bestuurder ter verantwoording roepen voor hun inbreng in het bestuur van de veiligheidsregio. 
 

De veiligheidsregio staat onder ambtelijke leiding van de directeur. De directeur is verantwoordelijk 

voor de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM (veiligheidsregio in enge zin) en 

het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking tussen de drie hulpdiensten, gemeenten in 

Hollands Midden en de overige crisispartners (veiligheidsregio in ruime zin). De ambtelijk 

eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten in Hollands Midden zijn 

eindverantwoordelijk voor de bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van taken, processen en 

projecten van VRHM. De directeur heeft hierbij geen zeggenschap over de drie hulpdiensten, 

gemeenten en crisispartners. Binnen VRHM is gekozen voor een gecombineerde invulling van de 

functies Directeur VRHM en Regionaal Commandant  Brandweer Hollands Midden. 
 

De ambtelijk eindverantwoordelijken van de drie hulpdiensten en gemeenten vormen tezamen de 

veiligheidsdirectie, onder voorzitterschap van de directeur VRHM. De veiligheidsdirectie is, conform 

de Gemeenschappelijke Regeling VRHM, verantwoordelijk voor de multidisciplinaire crisisbeheersing 

en adviseert het bestuur hierover. 

 

De regie op de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing 

vindt plaats vanuit het multi-domein van het organisatieonderdeel brandweer. Dit geldt ook voor de 

bedrijfsvoeringstaken. De werkorganisatie voor VRHM is opgehangen bij de brandweer. Door de 

combinatie van de functies van directeur veiligheidsregio en regionaal commandant brandweer is de 

integraliteit van de aansturing gewaarborgd. 
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5 Ontwikkelingen 

Om te kunnen bepalen wat relevant is voor de komende vier jaar, wordt in dit hoofdstuk teruggekeken 

op de behaalde resultaten van de beleidsplanperiode 2012-2015. Daarnaast wordt ingegaan op de 

risico’s in de regio (regionaal risicoprofiel) en de strategische agenda van het Veiligheidsberaad voor 

zover deze van invloed zijn op de komende beleidsperiode.  

 

 

5.1 Beleidsperiode 2012-2015 

5.1.1 De crisisorganisatie op orde 

De focus van het eerste regionale beleidsplan 2012-2015 van VRHM lag op het versterken van de 

generieke crisisorganisatie door gericht te werken aan vier beleidsprioriteiten. De vier prioriteiten zijn 

versterking van de gemeentelijke kolom (als onderdeel van de crisisorganisatie), de samenwerking 

met crisispartners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. De vier prioriteiten hebben de 

afgelopen vier jaar richting gegeven aan alle activiteiten ter versterking van crisisbeheersing. In deze 

paragraaf wordt teruggekeken naar de resultaten van de vorige beleidsperiode. Op basis hiervan 

wordt beoordeeld of deze beleidsprioriteiten afdoende zijn opgepakt of dat (delen van) deze 

beleidsprioriteiten opgenomen moeten worden in het nieuwe beleidsplan. 
 

5.1.1.1 Versterking gemeentelijk kolom 

Op de beleidsprioriteit Versterking gemeentelijke kolom is in de achterliggende beleidsperiode een 

forse inspanning geleverd door zowel de gemeenten als VRHM. Ook op landelijk niveau is op dit 

thema een belangrijke bijdrage geleverd. De gemeenten bundelen steeds meer hun krachten op het 

gebied van crisisbeheersing. In de afgelopen beleidsperiode zijn de gemeentelijke 

crisisbeheersingstaken (bevolkingszorg) versterkt en de processen erachter verankerd. De functie 

van Officier van Dienst Bevolkingszorg is geïntroduceerd, gemeenten leveren samen 

piketfunctionarissen voor sleutelfuncties/gemeentelijke taken in de crisisorganisatie die opgeleid en 

geoefend worden en er is een nieuwe visie op bevolkingszorg ontwikkeld die aansluit bij de 

redzaamheid die burgers tijdens een incident laten zien. 
 

5.1.1.2 Samenwerking met partners 

De afgelopen vier jaar is stevig geïnvesteerd in partnerschappen en heeft VRHM als 

netwerkorganisatie steeds meer vorm gekregen. Mede op basis van de risico’s uit het Regionaal 

Risicoprofiel VRHM zijn samenwerkingsafspraken met verschillende crisispartners gemaakt en 

vastgelegd in convenanten, actielijsten en operationele informatiekaarten die ook (gezamenlijk) 

beoefend worden. Verder vindt er jaarlijks strategisch overleg plaats met crisispartners en is een 

samenwerkingsconvenant met de vier omliggende veiligheidsregio’s afgesloten.  

 

5.1.1.3 Informatiemanagement 

Crises kenmerken zich door een toename van informatie die paradoxaal gepaard gaat met een 

informatietekort. VRHM heeft zich de afgelopen beleidsperiode sterk gemaakt om 

informatiemanagement voor de crisisorganisatie op een hoger niveau te brengen (o.a. door 

netcentrisch werken). De juiste informatie op de juiste wijze op het juiste moment bij de juiste 

personen beschikbaar hebben, zodat tijdens een ramp of crisis adequaat kan worden opgetreden. 

Inmiddels wordt gewerkt volgens landelijke standaarden en zijn de mogelijkheden van het 

informatiesysteem dat tijdens incidenten wordt gebruikt vergroot (LCMS). De beveiliging ervan 

voldoet aan de wetgeving. Daarnaast is flink geïnvesteerd in de vakvolwassen- en bekwaamheid van 

de crisisfunctionarissen die een rol hebben in het informatieproces.  
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5.1.1.4 Crisiscommunicatie 

Het proces crisiscommunicatie is de afgelopen vier jaar volwassen geworden en 

geprofessionaliseerd. Alle rollen, taken en verantwoordelijkheden bij incidenten op het gebied van 

communicatie zijn geborgd in het crisisplan. De taakkaarten zijn aangepast op basis van de landelijke 

kaders (GROOTER). Het mandaat voor NL-Alert is aangevuld. De functionarissen met regionale 

rollen zijn opgeleid en beschikbaar vanuit een regionale pool (hard en zacht piket). Verdere 

professionalisering heeft plaatsgevonden na vaststelling en uitvoering van het plan van aanpak 

professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2. De regionale professionalisering van 

crisiscommunicatie heeft geleid tot goed gekwalificeerde en beschikbare medewerkers. Daarbij is 

aandacht voor een goede verhouding tussen de gevraagde inzet voor opleiden, trainen en oefenen 

en de werkdruk binnen de eigen organisatie.  
 

5.1.2 Conclusie beleidsperiode 2012-2015: Bestendigen en gericht versterken 

Geconstateerd kan worden dat VRHM en crisispartners in de afgelopen beleidsperiode flinke stappen 

met elkaar hebben gezet in het versterken van de multidisciplinaire crisisbeheersing. Dit geldt niet 

alleen voor de bovengenoemde beleidsprioriteiten, maar ook voor de overige punten uit het 

meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Over de voortgang hiervan is het bestuur geïnformeerd via de 

driemaandelijkse bestuurlijke voortgangsrapportage.  
 

De crisisbeheersing van VRHM is hiermee op een zodanig niveau gebracht dat VRHM voorbereid is 

op de belangrijkste risico’s. Het overgrote deel van de incidenten kan generiek worden aangepakt. 

Hierbij zijn geen specifieke aanvullende voorbereidingen noodzakelijk. Dit wordt ook bevestigd in de 

jaarlijkse, wettelijk verplichte, systeemtest. 
 

De komende periode is het van belang de VRHM duurzaam te maken en te houden: bestendigen en 

gericht versterken. De beschikbare middelen en personele capaciteit worden in de komende 

beleidsperiode zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet zodat door slim te investeren de 

crisisorganisatie nog beter kan worden voorbereid. Geconstateerd is dat de doorontwikkeling van de 

beleidsprioriteiten versterking gemeentelijke kolom en crisiscommunicatie opgepakt kunnen worden 

vanuit de staande samenwerking en daarom geen beleidsprioriteit meer zijn voor de komende 

beleidsperiode. Voor de beleidsprioriteiten informatiemanagement en samenwerking met partners is 

geconcludeerd dat vanwege de ontwikkelingen op deze terreinen, een verdere versterking in de 

komende jaren noodzakelijk is. Daarom blijven deze beleidsprioriteiten ook in de komende 

beleidsperiode een speerpunt. 
 
 

5.2 Regionaal Risicoprofiel VRHM 2016-2019 

Het beleidsplan is mede gebaseerd op de uitkomsten van het risicoprofiel van VRHM (art. 15 Wvr). 

Elke veiligheidsregio kent risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en de crisispartners 

nodig kan zijn; hoe zijn de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en op welke specifieke 

risico’s dient de crisisorganisatie zich voor te bereiden. Het risicoprofiel brengt dit in beeld.  

 

In 2011 is het Regionaal Risicoprofiel VRHM 2012-2015 vastgesteld en vervolgens jaarlijks 

geactualiseerd. Begin 2015 is het risicoprofiel herzien. In het Regionaal Risicoprofiel VRHM 2016-

2019 zijn 25 crisistypen geïnventariseerd. Op basis hiervan is bepaald dat 13 crisistypen bepalend 

zijn voor het risicobeeld van VRHM. Deze risico’s zijn nader geanalyseerd en geplaatst op het 

risicodiagram.  
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In het voorjaar van 2015 hebben de 19 gemeenteraden in de regio en crisispartners van VRHM hun 

zienswijze op de herziening van het risicoprofiel kunnen geven. Gemeenten hebben de 

veiligheidsregio gevraagd zich met name te richten op risico’s met een hoge impact en 

waarschijnlijkheid. Daarbij is specifiek aandacht gevraagd voor Verstoring openbare orde, 

Overstromingen, Evenementen en Verstoring Telecom en ICT. Verder zijn ook partners in de 

gelegenheid gesteld om hun wensen kenbaar te maken voor het beleidsplan. Hier zijn geen andere 

risico’s uitgekomen die specifieke aandacht vergen, maar is vooral het belang van de (huidige) goede 

samenwerking onderstreept. De risico’s die aangegeven zijn door de gemeenten worden binnen de 

nieuwe beleidsprioriteiten meegenomen en voor deze risico’s wordt beschouwd of de 

crisisorganisatie voldoende is voorbereid.  

In paragraaf 6.2 Beleidsprioriteit 2: risicogericht werken staat beschreven op welke wijze de 

veiligheidsregio omgaat met alle 25 risico’s uit het regionaal risicoprofiel.  

 

Voor een nadere toelichting op de werkwijze en totstandkoming van het risicoprofiel wordt verwezen 

naar het op 25 november 2015 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel VRHM 2016-2019. 
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5.3 (Landelijke) Strategische agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 

Diverse commissies (onder andere Noordanus, Hoekstra en Bruinooge) en ook de Algemene 

Rekenkamer hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag hoe de veiligheidsregio’s bezig 

zijn met crisisbeheersing en hoe het beter kan en moet. Op basis van de bevindingen is door het 

Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 

opgesteld waar alle 25 veiligheidsregio’s zich aan gecommitteerd hebben. 

 

De strategische agenda richt zich op het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door 

versterking van crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle betrokken 

partijen (het Rijk, veiligheidsregio’s en publieke en private partijen). Het bestrijden van grootschalige 

incidenten is georganiseerd in een netwerkstructuur met veel partijen. Deze opereren op 

verschillende schaalgrootte en hebben een eigen organisatie, financiering en bestuur. Via de agenda, 

die zes projecten omvat, worden landelijke afspraken gemaakt die het kader vormen voor de 

regionale uitwerking: 
1. Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten 
2. Continuïteit van de samenleving 
3. Water en evacuatie  
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid 
5. Versterking bevolkingszorg 
6. Bovenregionale operationele besluitvorming (samenwerking tussen veiligheidsregio’s en 

Defensie) 
 

Voor een beschrijving (doelen en resultaten) van de zes projecten uit de strategische agenda wordt 

verwezen naar de factsheet van het Veiligheidsberaad (zie bijlage 2). 

 

Het Veiligheidsberaad heeft op 12 juni 2015 bovenstaande projecten vastgesteld, na consultatie van 

de besturen van de veiligheidsregio’s. Op het moment van opstellen van dit beleidsplan worden de 

projecten landelijk uitgewerkt. VRHM heeft een belang bij een adequate uitwerking en implementatie 

van de projectplannen. VRHM participeert daarom in deze totstandkoming. De realisatie van de 

projecten vormt de basis voor de verdere regionale uitwerking en implementatie op deze thema’s 

binnen VRHM, die deze beleidsperiode zijn beslag krijgen.  

 

 

Mede op basis van bovenstaande ontwikkelingen gaat VRHM gericht verder vorm geven aan de 

ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de 

crisisbeheersing. Dit komt tot uiting in de drie beleidsprioriteiten, zoals weergegeven in het volgende 

hoofdstuk. 
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6 Beleidsprioriteiten VRHM 2016-2019 

De afgelopen vier jaar is stevig geïnvesteerd in de versterking van de generieke crisisorganisatie. De 

komende vier jaar wordt dit stevige fundament bestendigd en gericht verder versterkt. Op basis van 

de terugblik op de beleidsperiode 2012-2015, de uitkomsten van het nieuwe risicoprofiel en de 

(landelijke) Strategische Agenda heeft VRHM drie prioriteiten voor de komende beleidsperiode 

vastgesteld:  

1. informatiegestuurd werken;  

2. risicogericht werken; 

3. omgevingsgericht (net)werken.  

 

De drie beleidsprioriteiten hangen sterk met elkaar samen en kennen een onderlinge afhankelijkheid. 

In onderstaande paragrafen worden deze nader toegelicht en worden hier doelstellingen en 

resultaten aan gekoppeld.  

 

 

6.1 Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken 

Het delen van informatie is voor VRHM als netwerkorganisatie van groot belang. Afgelopen 

beleidsperiode heeft VRHM de netcentrische werkwijze geïmplementeerd en geborgd in haar 

crisisorganisatie. Nu het fundament is gelegd, wordt geïnvesteerd op het verbreden van deze 

werkwijze. Gemeenschappelijke informatie zorgt voor een gezamenlijk basis voor VRHM en haar 

crisispartners waarop consistent kan worden geacteerd. Dit geldt voor de daadwerkelijke 

crisissituatie, maar ook voor de voorbereiding, de processen die voorafgaan aan de crisissituatie. Het 

goed organiseren van proces en informatie is direct of indirect van belang voor de crisisbeheersing 

van VRHM. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen koude, lauwe en warme processen: 

 

    

 

 

 

 

Binnen VRHM is sprake van informatiegestuurd werken wanneer door informatievoorziening een 

wezenlijke aanvulling (toegevoegde waarde) op een proces wordt geleverd. De huidige netcentrische 

werkwijze richt zich op de warme processen. VRHM wil deze werkwijze doortrekken naar de koude 

organisatie. Het doel hiervan is dat er vanuit de koude organisatie een actueel risicobeeld ontstaat 

voor de warme crisisorganisatie. Dit proces wordt ook wel het lauwe informatiemanagement 

genoemd. 

 

Met informatiegestuurd werken bereikt VRHM dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste 

moment bij de juiste personen beschikbaar is, zodat voorafgaand aan en ten tijde van een ramp of 

crisis adequaat wordt opgetreden. Hierbij levert informatievoorziening vaker een wezenlijke aanvulling 

op het proces van crisisbeheersing. 

 

6.1.1 Versterken van het informatiemanagement in de warme fase 

Tijdens de warme fase werkt de crisisorganisatie van VRHM conform de netcentrische werkwijze. Het 

fundament van deze werkwijze staat, waardoor verder geïnvesteerd wordt op het uitbreiden van de 

inzetmogelijkheden en de toepasbaarheid. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het digitaliseren 

van planvorming en de elektronische ontsluiting hiervan, het optimaliseren van de aansluiting van 
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hulpdiensten, gemeenten en crisispartners in het operationele informatieproces, het koppelen van 

informatiesystemen en de verdere professionalisering van informatiemanagement binnen de 

crisisorganisatie. Hierin staat centraal de zoektocht naar proportionele informatievoorziening. 
 

6.1.2 Introduceren van het actuele informatiebeeld in de lauwe fase 

Het lauwe informatiemanagement is een relatief nieuw begrip binnen crisisbeheersing. Het betreft de 

fase waarin nog geen opschaling hoeft plaats te vinden in situaties waarbij bepaalde potentiële 

dreigingen zich voordoen. Het doel van dit proces is om een actueel beeld van de risico’s in het 

verzorgingsgebied te genereren die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot crisis. De crisisorganisatie 

wordt hiermee in staat gesteld daarop sneller te acteren. Hierbij gaat het onder andere om een 

overzicht van evenementen (incl. beschikbare planvorming), weerswaarschuwingen, waarschuwingen 

over hoogwater/droogte, wegafsluitingen, uitval nutsvoorziening enzovoort. Hiertoe zal een systeem 

en een (beheers)organisatie worden ingericht. Een nevendoel is dat VRHM en haar crisispartners 

vaker gebruikmaken van het informatiesysteem, waardoor een betere voorbereiding ontstaat op het 

gebruik in een crisis. 

 

6.1.3 Benutten van informatiemanagement in de koude fase 

Voor het adequaat kunnen duiden van risico’s en het adviseren over deze risico’s is een actueel en 

compleet risicobeeld nodig (risicogericht werken, zie ook paragraaf 6.2). Daarbij beschikken VRHM 

en haar crisispartners in de koude fase over veel informatie die ook in de warme fase benut kan 

worden (omgevingsgericht (net)werken, zie ook paragraaf 6.3). Hierbij is het noodzakelijk dat deze 

informatie efficiënt en tijdig gedeeld kan worden. Om de samenwerking tussen VRHM en haar 

crisispartners beter te kunnen ondersteunen wordt ingezet op een digitale omgeving (bijv. Sharepoint) 

die hierin kan voorzien. Deze omgeving zorgt dat alle organisatieonderdelen beschikken over 

dezelfde informatie en efficiënt kunnen samenwerken in crisisbeheersing.  

 

6.1.4 Continuïteit van informatiemanagement 

Het belang en de beschikbaarheid van informatie nemen toe. Tegelijkertijd neemt ook de 

kwetsbaarheid toe door de grotere afhankelijkheid van deze systemen in crisissituaties. Hiertoe 

creëert VRHM een betrouwbare digitale en fysieke omgeving om deze beschikbaarheid te kunnen 

borgen. Daarvoor organiseert VRHM een ‘fallback’ en uitwijklocatie(s) voor de crisisorganisatie (incl. 

meldkamer). Vanuit het oogpunt van proportionaliteit wordt rekening gehouden met hoeveelheid van 

informatie die ter beschikking wordt gesteld.  

 

6.1.5 Resultaten 

VRHM bereikt met informatiegestuurd werken de volgende resultaten: 

 VRHM heeft een beter (gezamenlijk) actueel beeld van de situatie. VRHM verbindt 
(informatie)domeinen met elkaar. Er is een VRHM-brede informatievoorziening. 

 Alle netwerkonderdelen beschikken over de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste 

plaats tegen zo laag mogelijke kosten. Ook in de koude fase.  

 VRHM werkt met actiegerichte informatievoorziening. VRHM beschikt over een crisisorganisatie 
die goed weet hoe optimaal van LCMS gebruik te maken.  

 Informatie over projecten is breed gedeeld en toegankelijk via een VRHM-brede digitale 
omgeving (bijv. Sharepoint) dat voor alle crisisfunctionarissen en partners het platform wordt waar 
informatie te vinden is. 

 VRHM heeft de benodigde maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid van 

informatiemanagement te organiseren.  

 VRHM heeft ‘fallback’ en uitwijklocatie(s) georganiseerd voor de hoofdstructuur en GMK. 

 

Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een 

planning. 
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6.2 Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken 

Risicogericht werken is een nieuwe beleidsprioriteit voor VRHM. Risicogericht werken is een 

verschuiving van het voorkomen van onveiligheid naar het bevorderen van veiligheid door het 

beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. VRHM duidt vanuit 

overzicht en inzicht risico’s (informatiegestuurd werken). Hierbij maakt VRHM duidelijk waar burgers, 

bedrijven en instellingen een eigen verantwoordelijkheid hebben, zodat de juiste partner een bewuste 

keuze kan maken het risico te beïnvloeden of te accepteren (omgevingsgericht (net)werken). 
 

Het Veiligheidsberaad beschrijft in haar Strategische agenda 2014-2016 over risicogerichtheid: 

‘Vernieuwend op dit thema is dat de illusie van volledige ‘beheersing’ wordt losgelaten en meer 

gesproken wordt over ‘risicogerichtheid’. Risicogerichtheid gaat er van uit dat niet alle risico’s zijn uit 

te sluiten en dat het ook niet alleen aan de veiligheidsregio is om daar invloed op uit te oefenen. 

Risicogerichtheid moet helpen in het leggen van de focus op de beïnvloedbare risico’s.’.  
 

Met risicogericht werken levert VRHM meerwaarde door het analyseren van risico’s en het adviseren 
aan partners. Dit leidt tot meer inzicht en overzicht van risico’s, heldere besluitvorming en prioritering 
in de aanpak van risico’s. 

 

Risicogericht werken is meer dan het toepassen van wet- en regelgeving (ontwikkeling van 

regelgericht naar risicogericht). Het gaat om het proces om daadwerkelijk inzicht te hebben in risico’s 

en daar naar te handelen. Een zorgvuldige analyse van het risico is hiervoor cruciaal. VRHM voert 

met partners de analyse uit en helpt het bestuur om hierin kritische en maatschappelijk verantwoorde 

keuzes te maken. VRHM heeft niet altijd eigen zeggenschap over het beïnvloeden van risico’s. 

Zorgen dat partners hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en een gedeelde verantwoordelijkheid 

voelen voor de samenhang is in deze belangrijk. VRHM opereert hierbij in een netwerk, zonder 

dwingende bevoegdheden, maar met heldere (regie)afspraken. 

 

6.2.1 Gericht risico’s beïnvloeden 

Mede op basis van het nieuwe risicoprofiel en de bijbehorende consultatie van gemeenteraden en 

crisispartners is een advies opgesteld voor de wijze waarop de komende jaren de verschillende 

risico’s worden beïnvloed. Hierbij is niet alleen gekeken naar het risicoprofiel, maar ook naar de 

bestuurlijke prioriteiten, de gewenste mate van voorbereiding, het inspanningsrendement, de 

gevoeligheid voor moedwillig handelen en landelijke afspraken zoals de strategische agenda van het 

Veiligheidsberaad. In bijlage 3 is het totaal overzicht opgenomen van alle risico’s met de bijbehorende 

aanpak. Daarbij vergen de volgende risico’s uit het risicoprofiel een bijzondere aanpak: 

 Overstromingen: De huidige activiteiten van VRHM worden gecontinueerd, in samenhang met de 

landelijke activiteiten in het kader van het project ‘Water en evacuatie’ (strategische agenda). 

 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf: VRHM voert een 

beïnvloedingsanalyse uit voor de eigen continuïteit van de crisisorganisatie. Hierbij worden de 

resultaten van het landelijke project ‘Continuïteit van de samenleving’ (strategische agenda) 

geïmplementeerd in VRHM. 

 Verstoring openbare orde: De rol van VRHM bij verstoring openbare orde wordt nader geduid en 

op basis hiervan wordt deze rol nadere invulling gegeven.  

 Luchtvaartongevallen: De bereikbaarheid van de gebieden met een hoger risico (10km van de 

start- en landingsbaan) binnen VRHM worden geanalyseerd. De specifieke planvorming en 

afspraken met Veiligheidsregio Kennemerland op dit risico worden verder geïmplementeerd. 

De overige risico’s worden opgepakt conform het overzicht risicoaanpak in bijlage 3. In een 

veranderende samenleving laten risico’s zich niet vaststellen. Om te voorkomen dat VRHM zich richt 
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op achterhaalde risico’s, worden het risicoprofiel en het overzicht van de aanpak van risico’s jaarlijks 

geactualiseerd.  

 

6.2.2 Adviseren over risico’s 

VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd andere overheden en instellingen over de risico’s vanuit 

het risicoprofiel. Hierbij geeft VRHM integraal inzicht in de risicoanalyse, de duiding van het risico, het 

restrisico en de beïnvloedingsmogelijkheden (ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht). Deze 

advisering wordt gecoördineerd door VRHM, waardoor de adviezen van de hulpverleningsdiensten op 

elkaar zijn afgestemd en het advies aansluit bij de risicogerichte vraag van de ontvanger 

(omgevingsgericht (net)werken). Deze advisering kan ook intern binnen VRHM plaatsvinden, waar 

het gaat om het verbinden van risicobeheersing met de (behoeften van de) crisisorganisatie. Dit 

vergroot de effectiviteit van het optreden van de hulpdiensten en de arbeidsveiligheid.  
 

De komst van de Omgevingswet gaat grote impact hebben op de wijze van advisering. De invoering 

van de Omgevingswet wordt gevolgd en waar mogelijk en noodzakelijk worden procedures en 

werkwijzen aangepast. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten en 

gemeenten.   
 

6.2.3 Ontwikkelen risicogerichte operationele voorbereiding 

VRHM introduceert een werkwijze waarbij inspanningen van operationele voorbereiding gericht zijn 

op de verschillende risico’s. Op basis van de analyse van risico’s wordt bepaald of specifieke 

operationele voorbereiding nodig is, zoals een plan, oefening of training (bijvoorbeeld voor 

evenementen). Uitgangspunt hierbij is de generieke slagkracht, professionaliteit en vakmanschap van 

de crisisorganisatie. VRHM zet in op de robuustheid en veerkracht van de crisisorganisatie waarbij, 

naast plannen en procedures, het gebruik van netwerken (kennen en gekend worden) belangrijk is.   
 

6.2.4 Communiceren over risico’s en crises 

VRHM levert met risico- en crisiscommunicatie een bijdrage aan de weerbaarheid en 

zelfredzaamheid van burgers, ondernemers, organisaties en hulpverleners. Deze communicatie is 

daarmee gericht op het bevorderen van het risico- en veiligheidsbewustzijn, de zelfredzaamheid en 

de onderlinge hulpvaardigheid. Burgers moeten de overheid als betrouwbare crisispartner ervaren. 

Risico- en crisiscommunicatie kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren, omdat de overheid in 

de informatiebehoefte voorziet. Dit wordt vormgegeven voor de risico’s uit het risicoprofiel. Het 

stimuleren en faciliteren van (zelf)redzaamheid en het ondersteunen en begeleiden van verminderd 

zelfredzamen wordt vormgegeven aan de hand van de beleidsprioriteit omgevingsgericht 

(net)werken, zie paragraaf 6.3.2. 

 

Afgelopen beleidsperiode is een stevig fundament neergezet voor crisiscommunicatie. VRHM blijft de 

landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie nauwlettend in de gaten houden. 

Waar nodig past VRHM de organisatie, inhoud, middel of vorm van crisiscommunicatie aan. Daarbij 

heeft VRHM specifiek aandacht voor een betere mix van communicatiemiddelen waarin nieuwe (en 

social) media een belangrijke rol spelen. De prestatie-eisen die zijn geformuleerd bij 

crisiscommunicatie in het rapport Bevolkingszorg op orde (versie 2.0) zijn uitgangspunt voor 

uitvoering.  

 

Bijzondere aandachtspunt is de versterking van de verbinding tussen risico- en crisiscommunicatie. 

Met de focus op de hele veiligheidsketen kan de kracht en het rendement van communicatie worden 

vergroot. Door gezamenlijk met partners crisiscommunicatie vorm te geven, kan de 

crisiscommunicatie worden versterkt.  
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6.2.5 Resultaten 

VRHM bereikt met risicogericht werken de volgende resultaten: 

 VRHM heeft overzicht en inzicht in de risico’s en de bijbehorende aanpak, waarbij ten minste de 

risico’s overstromingen, verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf, 

verstoring openbare orde en luchtvaartongevallen specifiek zijn uitgewerkt.  

 VRHM zorgt voor een gecoördineerde integrale advisering. In deze advisering geeft VRHM 

inzicht in de risicoanalyse, de duiding van het risico, het restrisico en de 

beïnvloedingsmogelijkheden. Het advies sluit aan bij de vraagstelling van de ontvanger. 

 VRHM bereidt zich operationeel voor op basis van de risico’s uit het risicoprofiel. 

 VRHM heeft de continuïteit van de eigen crisisorganisatie/bedrijfsvoering versterkt.  

 VRHM bevordert met risico- en crisiscommunicatie het risico- en veiligheidsbewustzijn, de 
zelfredzaamheid en de onderlinge hulpvaardigheid.  

Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een 
planning. 
 
 

6.3 Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken 

VRHM is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing, maar steunt 

daarbij op de kennis en kunde van partners. VRHM is onderdeel van een groot netwerk en vervult 

daarin een belangrijke regierol. VRHM speelt in op de wensen en behoeften van haar omgeving. 

Burgers, gemeenten, partners en ook eigen medewerkers hebben verschillende behoeften en 

belangen. Door omgevingsgericht te (net)werken draagt VRHM er aan bij dat in gezamenlijkheid een 

optimaal resultaat wordt behaald voor crisisbeheersing.  

 

Met omgevingsgericht (net)werken sluit VRHM aan bij de behoeften van de omgeving. Hierdoor 

bedient VRHM de samenleving, partners en eigen medewerker adequaat met producten en diensten 

op maat, die ondersteunen bij de samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing.  

 

6.3.1 Samenwerken met partners 

In de vorige beleidsperiode is geïnvesteerd in de opbouw en intensivering van samenwerking met 
partners. Op basis van landelijke modellen zijn met veel partners convenanten afgesloten en 
geoperationaliseerd. VRHM als netwerkorganisatie blijft samenwerken met partners van groot belang 
vinden. Daarom is dit opnieuw opgenomen als beleidsprioriteit. Het is voor het adequaat bestrijden 
van een incident, ramp of crisis essentieel dat alle betrokken partijen goed weten hoe de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld zijn. Partners in crisisbeheersing moeten elkaar 
weten te vinden voor, tijdens en na een crisis. Partnerschappen worden verder geïntensiveerd en de 
samenwerkingsafspraken worden verder geconcretiseerd, bijvoorbeeld uitbreiding van afspraken op 
het gebied van risicobeheersing en gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen. VRHM stemt deze 
samenwerking af op het grondgebied van de partners. Hiervoor werkt VRHM bovenregionaal samen 
met andere veiligheidsregio’s, om deze verbinding te kunnen maken. Hierbij wordt aangesloten bij het 
project Bovenregionale operationele besluitvorming (samenwerking tussen veiligheidsregio’s en 
Defensie) uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. 

Verder worden partnerschappen met kennisinstituten verkend, om de aldaar aanwezige kennis te 

kunnen benutten voor crisisbeheersing. 

 

Een aparte vermelding als partner krijgt de meldkamer. De komende jaren ligt de focus op het 

waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de huidige (interregionale) meldkamer De Yp tot aan 

het ontstaan van de nieuwe interregionale meldkamerlocatie als onderdeel van de LMO (Landelijke 

Meldkamer Organisatie). 
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6.3.2 Ondersteunen en inzetten (verminderd) zelfredzame 

burgers 

Burgers blijken erg zelfredzaam te zijn en zelfs mee te willen 

werken aan crisisbeheersing. Tijdens crises vindt als 

vanzelfsprekend spontane burgerhulp plaats. Daarbij blijven 

ouderen steeds langer thuis wonen en zij zijn daardoor meer 

afhankelijk van hun omgeving. Zowel bestuurlijk als 

maatschappelijk is het besef aanwezig dat de mogelijkheden 

voor hulpdiensten en de veiligheidsregio begrensd zijn en zij 

niet altijd aan de hulpvraag van de burger kan voldoen. De 

ondersteuning van (zelf)redzaamheid kan hiervoor worden 

benut.  

 

Onder zelfredzaamheid worden de handelingen verstaan die 

burgers verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na een ramp 

of crisis om zichzelf te helpen en de gevolgen te beperken. Als 

dit handelen niet gericht is op zichzelf maar op anderen, wordt 

dit redzaamheid genoemd. VRHM richt zich enerzijds op het 

versterken van (zelf)redzame burgers, door te anticiperen op hun (zelf)redzaamheid en deze te 

stimuleren en faciliteren. Anderzijds stemt VRHM haar hulpverlening af op de zelfredzame burger, 

zodat deze benut kan worden tijdens crises.  

 

Verminderd zelfredzamen kunnen zich niet (of beperkt) zonder hulp van omstanders of hulpdiensten 

in veiligheid brengen. VRHM richt zich bij verminderd zelfredzamen op ondersteuning en begeleiding 

in samenspraak met hun omgeving (bijv. sociale teams). Hierbij wordt ingezet op 

risicobeheersingsmaatregelen en maatregelen die verminderd zelfredzamen minder afhankelijk 

maken van de hulpverleningsdiensten tijdens crises. Verder bereidt VRHM zich voor door overzicht 

en inzicht te hebben van locaties waar zich verminderd zelfredzamen bevinden. Door daarbij 

redzame burgers te benutten, kan hulpverlening voor verminderd zelfredzamen efficiënter en 

effectiever plaatsvinden.  

 

Voor zowel het stimuleren en faciliteren van (zelf)redzaamheid, als het ondersteunen en begeleiden 

van verminderd zelfredzamen zijn risico- en crisiscommunicatie belangrijke instrumenten. Zoals 

eerder aangegeven in paragraaf 6.2.4  wordt het risico- en veiligheidsbewustzijn van burgers 

bevorderd. Tevens wordt aangesloten bij het project Versterking bevolkingszorg uit de Strategische 

Agenda van het Veiligheidsberaad. 

 

6.3.3 Aansluiten bij de gebruiker 

VRHM houdt bij het leveren van producten en diensten rekening met de wensen, behoeften en 

risico’s van haar omgeving. Zo sluiten bijvoorbeeld planvorming en oefeningen aan bij de wensen en 

behoeften van de crisisorganisatie en staan crisisfunctionarissen centraal bij de voorbereiding en 

implementatie. VRHM wil een lerende organisatie zijn, van en voor alle crisisfunctionarissen. Mede op 

basis van persoonlijke leerbehoeften, worden crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend. 

Voor alle crisisfunctionarissen wordt een functionerings- en beoordelingssystematiek gericht op hun 

crisisrol ingevoerd.  

 

VRHM geeft in de komende periode meer aandacht aan implementatie, onderhoud en beheer van 

producten en diensten. Daarmee wil VRHM dat crisisfunctionarissen erop kunnen vertrouwen dat 

producten en diensten, zoals planvorming, actueel zijn, en dat hiervan gebruik wordt gemaakt tijdens 

crises. Verder worden producten en diensten regelmatig geëvalueerd. Op basis hiervan gaan 
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producten en diensten beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruiker en ontstaat er 

inzicht of de gebruikers voldoende geëquipeerd zijn met deze producten en diensten.  

 

6.3.4 Resultaten 

VRHM bereikt met omgevingsgericht (net)werken de volgende resultaten: 

 VRHM maakt gebruik van haar intensieve samenwerking met partners, andere veiligheidsregio’s 

en kennisinstituten. Er worden meer afspraken gemaakt op het gebied van risicobeheersing en 

gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen. 

 VRHM heeft de continuïteit en kwaliteit van haar meldkamer geborgd en de overgang naar de 

LMO zorgvuldig begeleid.  

 VRHM ondersteunt en faciliteert (zelf)redzamen en biedt verminderd zelfredzamen ondersteuning 

en begeleiding. De effecten hiervan op de crisisorganisatie zijn ingepast binnen de huidige 

procedures en werkwijzen.  

 VRHM heeft haar producten en diensten afgestemd op de wensen en behoeften van de 

gebruiker.  

 De producten en diensten van VRHM zijn geïmplementeerd, actueel en geëvalueerd. Gebruikers 

maken gebruik van deze producten en diensten en zijn hiermee aantoonbaar voldoende 

geëquipeerd.  

 

Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een 

planning. 
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7 Bedrijfsvoering 

In het vorige hoofdstuk zijn de beleidsprioriteiten van VRHM voor de komende beleidsperiode 

beschreven. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op welke wijze de bedrijfsvoering vorm krijgt voor 

de uitvoering van deze beleidsprioriteiten.  

 

 

7.1 Balans brengen in beleidsprioriteiten en middelen 

VRHM wordt, als gemeenschappelijke regeling, met name gefinancierd door de gemeenten. 

Daarnaast levert het Rijk door middel van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) een 

financiële bijdrage. Deze hybride financieringsstructuur staat op dit moment landelijk niet ter 

discussie. Op beide bijdragen hebben de afgelopen jaren substantiële taakstellingen plaatsgevonden 

en zullen ook in de komende jaren nog verdere taakstellingen gerealiseerd moeten worden.  

 

VRHM spant zich in om de multidisciplinaire capaciteit die benodigd is voor de uitvoering van dit 

beleidsplan en de overige taken, op het noodzakelijke niveau te houden. Vanuit de hulpdiensten, 

gemeenten en crisispartners komen signalen dat taakstellingen en organisatieontwikkelingen mogelijk 

leiden tot minder capaciteit voor de multidisciplinaire samenwerking. In deze beleidsperiode staan 

VRHM en haar partners voor de uitdaging om de organisatie van de multidisciplinaire samenwerking 

adequaat vorm en inhoud te kunnen blijven geven. 

 

Voor de uitvoering van de multidisciplinaire samenwerking ontvangen de VRHM en haar partners 

geen additionele middelen. Voor de uitvoering van dit beleidsplan is, naast de te leveren capaciteit, 

de bestemmingsreserve Samenwerken Loont! beschikbaar. Deze reserve is in 2012 ingesteld voor 

het uitvoeren van het voormalige beleidsplan en toentertijd eenmalig gevoed uit het positief 

jaarrekeningresultaat. Het restant van deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van de nieuwe 

beleidsprioriteiten.  

 

VRHM wil ook op het gebied van bedrijfsvoering risicogericht werken. Hiervoor wordt een nota 

Risicomanagement en weerstandsvermogen opgesteld.  

 

 

7.2 Werken aan kwaliteit 

VRHM dient een kwaliteitszorgsysteem te hanteren (art. 29 Wvr). In de wet is niet beschreven aan 

welke eisen dit systeem dient te voldoen. VRHM stelt hiertoe de visie op kwaliteitszorg op. Bij het 

realiseren van een kwaliteitszorgcyclus voor crisisbeheersing wordt gebruik gemaakt van reeds door 

hulpdiensten en gemeenten gehanteerde kwaliteitszorg- en registratiesystemen. VRHM wil de 

beschikking hebben over een integraal kwaliteitszorgsysteem en de uitvoering van multidisciplinaire 

processen bewaken. Kwaliteitszorg ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van 

crisisbeheersing door het borgen, monitoren en verbeteren van de werkprocessen, producten en 

diensten. 

 

Het kwaliteitszorgsysteem is een sturingsmiddel voor het bestuur van VRHM, en ook voor de 

gemeentebesturen. Bij het opstellen van het kwaliteitszorgsysteem zal dan ook bijzondere aandacht 

zijn voor het opstellen van verantwoordingsindicatoren, zoals mede gevraagd door de commissie 

Hoekstra (evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio, 2013). Bij de ontwikkeling van het 
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kwaliteitszorgsysteem wordt aangesloten bij het project Kwaliteit en vergelijkbaarheid uit de 

Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. 
 
 

7.3 Integraal samenwerken 

Binnen VRHM wordt constructief samengewerkt. De samenwerking vindt veelal plaats via de 

multidisciplinaire werkgroepen. Deze zijn geformeerd rond functiegebieden, zoals risicobeheersing, 

planvorming en OTO, en samengesteld uit de hulpdiensten, gemeenten en crisispartners. Door de 

brede samenstelling van de werkgroepen wordt ieder onderwerp vanuit alle gezichtspunten belicht. 

VRHM wil deze werkwijze versterken door naast deze werkgroepen, een thematisch gerichte 

werkwijze te introduceren. Hiermee wordt een aanpak gehanteerd, waarmee onderwerpen integraal 

door de veiligheidsketen heen worden benaderd. VRHM gaat hiermee experimenteren en nieuwe 

integrale werkconcepten introduceren. 

 

 

7.4 Uitvoeren beleidsplan 

In hoofdstuk 8 staan de resultaten van het beleidsplan opgesomd, met daarbij de te realiseren 

activiteiten en planning. Deze resultaten worden jaarlijks beleidsmatig en financieel vertaald in de 

werkplannen van VRHM. Deze werkplannen worden voorgelegd aan het bestuur. Over de uitvoering 

van het beleidsplan en de jaarlijkse werkplannen wordt tussentijds gerapporteerd aan het bestuur. 

Wanneer landelijke en/of regionale ontwikkelingen wijzigingen in de doelstellingen tot gevolg hebben, 

zal het bestuur deze consequenties bezien.  
 
 

7.5 Resultaten 

VRHM bereikt met bedrijfsvoering de volgende resultaten: 

 VRHM en haar partners hebben voldoende capaciteit beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 
het beleidsplan. 

 VRHM werkt op het gebied van bedrijfsvoering risicogericht. 

 VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, wat als sturingsmiddel fungeert voor het bestuur van 
VRHM en de gemeentebesturen.  

 Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd, waarmee onderwerpen integraal door de 
veiligheidsketen heen worden benaderd.  

 VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks beleidsmatig en financieel in de 
werkplannen.  

 
Bovenstaande resultaten worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt in te realiseren activiteiten en een 
planning. 
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8 Planning resultaten 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het beleidsplan opgesomd, met daarbij de te realiseren 

activiteiten en planning. Dit overzicht is de basis voor de jaarlijkse rapportage naar het bestuur en 

wordt gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse werkplannen. Zodra de projecten in het kader van 

de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad nader uitgewerkt zijn en regionaal 

geïmplementeerd worden, worden deze acties ook verwerkt in onderstaande planning en de 

jaarwerkplannen. 

 
 

8.1 Beleidsprioriteit 1: informatiegestuurd werken 

Resultaat en acties 2016 2017 2018 2019 

VRHM heeft een beter (gezamenlijk) actueel beeld van de 
situatie. VRHM verbindt (informatie)domeinen met elkaar. Er is 
een VRHM-brede informatievoorziening. 
 
Acties: 
1. Het opzetten en onderhouden van een actueel risicobeeld 

ten behoeve van de crisisorganisatie in de koude en 
warme fase. 

2. In gebruik nemen van een geo-voorziening waarmee over 
de kolommen geo-data kan worden uitgewisseld. Hierbij 
slim gebruikmakend van de landelijke geo-voorziening i.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alle netwerkonderdelen beschikken over de juiste informatie, 
op het juiste moment en op de juiste plaats tegen zo laag 
mogelijke kosten. Ook in de koude fase. 
 
Acties: 
3. Opzetten van multi-registratie van geoefendheid. 
4. Vervanging ondersteunend systeem risicobeheersing, 

zowel voor bebouwde omgeving als evenementen. 
5. Het ontwikkelen en introduceren van digitale 

planvormingsproducten en ontsluiting hiervan. 

  

 

 

 

x 

  

VRHM werkt met actiegerichte informatievoorziening. VRHM 
beschikt over een goed werkende crisisorganisatie die goed 
weet hoe optimaal van LCMS gebruik te maken 
 
Acties: 
6. Doorontwikkeling geo-datagebruik/plot en de ontsluiting 

van geo-data 
7. Doorontwikkelen van de operationele IM-organisatie in de 

hoofdstructuur. 
8. Onderzoek naar de mogelijkheden van de rol van 

GMK/RTIC tijdens crisisbeheersing en incidenten. 
9. Onderzoek naar naar wat VRHM kan leren van de politie 

op het gebied van informatiegestuurd optreden. 

    

Informatie over projecten is breed gedeeld en toegankelijk via 
een VRHM-brede digitale omgeving (bijv. Sharepoint) dat voor 
alle crisisfunctionarissen en partners het platform wordt waar 
informatie te vinden is. 
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Acties: 
10. Opzetten digitale samenwerkingsomgeving voor 

crisisbeheersing (digitaal werken). 

 

 

x 

VRHM heeft de benodigde maatregelen getroffen om de 
betrouwbaarheid van informatiemanagement te organiseren.  
 
Acties: 
11. Vaststellen van beveiligingsbeleid op basis van de 

landelijke ontwikkelingen. 
12. Vaststellen van beschikbaarheidsniveaus en maatregelen. 

    

VRHM heeft ‘fallback’ en uitwijklocatie(s) georganiseerd voor 
de hoofdstructuur en GMK. 
 
Acties: 
13. Bepalen en organiseren fallback en uitwijklocatie(s). 
14. Beoefenen fallback en uitlocatie(s). 

    

 

 

8.2 Beleidsprioriteit 2: risicogericht werken 

Resultaat en acties 2016 2017 2018 2019 

VRHM heeft overzicht en inzicht in de risico’s en de 
bijbehorende aanpak, waarbij ten minste de risico’s 
overstromingen, verstoring energievoorziening, 
telecommunicatie en ICT en ziektegolf, verstoring 
openbare orde en luchtvaartongevallen specifiek zijn 
uitgewerkt.  
 
Acties: 
15. Regionaal risicoprofiel jaarlijks actualiseren. 
16. Risicoanalyse hoogwater uitwerken met partners 

en operationele gebruikers. 
17. Onderzoeken rol VRHM bij verstoring openbare 

orde 
18. Bereikbaarheidsanalyse uitvoeren voor 

luchtvaartongevallen (10-km zone) 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

VRHM zorgt voor een gecoördineerde integrale 
advisering. In deze advisering geeft VRHM inzicht in 
de risicoanalyse, de duiding van het risico, het 
restrisico en de beïnvloedingsmogelijkheden. Het 
advies sluit aan bij de vraagstelling van de ontvanger 
 
Acties: 
19. Verbinding maken tussen partijen om integraal te 

kunnen werken 
20. Implementeren van het multidisciplinair, integraal 

adviesproces 
21. Coördinatiepunten risico-advisering en 

evenementen worden geëvalueerd 
22. Implementatie aanbevelingen evaluatie 

coördinatiepunten 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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23. Verbeteren van de kwaliteit van de advisering 

VRHM bereidt zich operationeel voor op basis van de 
risico’s uit het risicoprofiel. 
 
Acties: 
24. De risicoaanpak wordt jaarlijks geactualiseerd en 

overgenomen in de werkplannen van de 
multidisciplinaire werkgroepen (naast de generieke 
versterking van de crisisorganisatie) 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

VRHM heeft de continuïteit van de eigen 
crisisorganisatie/ bedrijfsvoering versterkt.  
 
Acties: 
25. Hulpverleningsdiensten en gemeenten herzien hun 

eigen continuïteitsplannen en stemmen deze op 
elkaar af. 

26. Uitwerken continuïteitsplan crisisorganisatie 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

  

VRHM bevordert met risico- en crisiscommunicatie het 
risico- en veiligheidsbewustzijn, de zelfredzaamheid en 
de onderlinge hulpvaardigheid.  
 
Acties: 
27. Samenhangend risico- en crisiscommunicatieplan 

opstellen voor de risicoaanpak. 
28. Webpagina Hollandsmiddenveilig.nl ondersteunt 

de risico- en crisiscommunicatie. 
29. Onderzoeken gezamenlijk vormgeven van 

crisiscommunicatie met crisispartners en VRHM 

    

 

 

 

8.3 Beleidsprioriteit 3: omgevingsgericht (net)werken 

Resultaat en acties 2016 2017 2018 2019 

VRHM maakt gebruik van haar intensieve 

samenwerking met partners, andere veiligheidsregio’s 

en kennisinstituten. Er worden meer afspraken 

gemaakt op het gebied van risicobeheersing en 

gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen. 

 

Acties: 
30. Samenwerking aangaan met universiteiten.   
31. Ambtelijke samenwerken in West 4 afstemmen 

onderlinge uitwisselen. 
32. Bij de actualisatie van convenanten/actielijsten 

worden afspraken opgenomen op het gebied van 
risicobeheersing en OTO.  

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

  

VRHM heeft de continuïteit en kwaliteit van haar 
meldkamer geborgd en de overgang naar de LMO 
zorgvuldig begeleid. 
 
Acties: 
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33.  

VRHM ondersteunt en faciliteert (zelf)redzamen en 
biedt verminderd zelfredzamen ondersteuning en 
begeleiding. De effecten hiervan op de 
crisisorganisatie zijn ingepast binnen de huidige 
procedures en werkwijzen.  
 
Acties: 
34. Vergroten zelfredzaamheid door benutten 

keukentafelgesprekken. 
35. Verbeteren overzicht en inzicht locaties 

verminderd zelfredzamen 
36. Het thema zelfredzaamheid komt terug in 

opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

VRHM heeft haar producten en diensten afgestemd op 
de wensen en behoeften van de gebruiker.  
 
Acties: 
37. Behoeften crisisfunctionarissen t.a.v. producten en 

diensten in kaart brengen. 
38. Opzetten en uitvoeren pilot digitale educatie 

functionarissen crisiscommunicatie. 
39. Ontwikkelen van werkvormen waarbij 

eindgebruikers actief en integraal betrokken 
worden bij de operationele voorbereiding. 

40. Ontwikkelen van een productencatalogus OTO 
voor en in afstemming met de gebruiker 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

De producten en diensten van VRHM zijn 
geïmplementeerd, actueel en geëvalueerd. Gebruikers 
maken gebruik van deze producten en diensten en zijn 
hiermee aantoonbaar voldoende geëquipeerd.  
 
Acties: 
41. Per jaar minimaal 6 GRIP-incidenten evalueren 
42. Monitoren en vastleggen van de individuele 

prestaties bij OTO-momenten (vaardigheden 
paspoort en vakbekwaamheidsregistratie) 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

  

 

 

8.4 Bedrijfsvoering 

Resultaat en acties 2016 2017 2018 2019 

VRHM en haar partners hebben voldoende capaciteit 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 
beleidsplan. 
 
Acties: 
43. Bij de concretisering van het beleidsplan in 

jaarwerkplannen wordt de beschikbare capaciteit 
in beeld gebracht. 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 
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VRHM werkt op het gebied van bedrijfsvoering risico 
gericht. 
 
Acties: 
44. Opstellen nota Risicomanagement en 

weerstandsvermogen. 

 

 

 

 

x 

   

VRHM heeft een kwaliteitszorgsysteem, wat als 
sturingsmiddel fungeert voor het bestuur van VRHM en 
de gemeentebesturen.  
 
Acties: 
45. Ontwikkelen en implementeren 

kwaliteitszorgsysteem. 

   

 

 

 

x 

 

Binnen VRHM wordt een aanpak gehanteerd, 
waarmee onderwerpen integraal door de 
veiligheidsketen heen worden benaderd.  
 
Acties: 
46. Ontwikkelen van integrale werkvormen bij het 

uitvoeren van activiteiten op het gebied van 
operationele voorbereiding. 

  

 

 

 

 

x 

  

VRHM vertaalt de resultaten in het beleidsplan jaarlijks 
beleidsmatig en financieel in de werkplannen. 
 
Acties: 
47. Vaststellen van jaarwerkplannen. 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 
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Bijlage 1 Verplichte onderdelen Regionaal Beleidsplan 
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands 

Midden (VRHM) tenminste één maal in de vier jaar een beleidsplan vast. Het beleidsplan dient mede 

gebaseerd te zijn op een door het bestuur vastgesteld risicoprofiel en dient in elk geval te bevatten: 

 

Verplicht onderdeel Vindplaats 

Een beschrijving van de beoogde operationele 

prestaties van de diensten en organisaties van 

de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede 

van de gemeenten in het kader van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing 

De beschrijving van de beoogde operationele 

prestaties van de diensten is opgenomen in 

separate plannen zoals de herziening Regionaal 

Crisisplan VRHM en afzonderlijke 

monodisciplinaire organisatieplannen van de 

deelnemende organisaties aan het 

samenwerkingsverband VRHM.  

Een uitwerking, met inachtneming van de 

omstandigheden in de betrokken 

veiligheidsregio, van door Onze Minister 

vastgestelde landelijke doelstellingen als 

bedoeld 

Er zijn tot op heden geen landelijke 

doelstellingen door de minister gedefinieerd, 

deze zijn dan ook niet uitgewerkt. Wel is de 

Strategische Agenda versterking 

veiligheidsregio’s opgenomen (paragraaf 5.3) . 

Een informatieparagraaf waarin een 

beschrijving wordt gegeven van de 

informatievoorziening binnen en tussen de 

onder a bedoelde diensten en organisaties 

De multidisciplinaire informatievoorziening is 

uitgewerkt in de paragraaf 6.1. De 

monodisciplinaire informatievoorziening is 

opgenomen in de afzonderlijke 

monodisciplinaire organisatieplannen van de 

deelnemende organisaties aan het 

samenwerkingsverband VRHM. 

Een oefenbeleidsplan Het oefenbeleidsplan is uitgewerkt in een 

seperaat plan: het Meerjaren Multidisciplinair 

Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan  

Een beschrijving van de niet-wettelijke 

adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b; 

Zie hiervoor paragraaf 4.2. 

De voor de brandweer geldende opkomsttijden 

en een beschrijving van de aanwezigheid van 

brandweerposten in de gemeenten alsmede de 

overige voorzieningen en maatregelen, 

noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te 

voldoen. 

Dit is beschreven in een seperaat plan, namelijk 

het dekkingsplan en is dus geen onderdeel van 

dit beleidsplan. 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/geldigheidsdatum_04-02-2015#3_Artikel10
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Bijlage 2 Factsheet Strategische agenda 
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Toelichting Advies

Overstromingen - Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Specifieke voorbereiding gewenst

- Heeft bestuurlijke prioriteit

- Landelijk op strategische agenda VRHM trekker

- Verdere analyse noodzakelijk om restrisico inzichtelijk te maken 

als basis voor informatiepreparatie en risicocommunicatie (o.a. in 

relatie met partners)

Heeft prioriteit om op te pakken. Geen specifieke 

beïnvloedingsanalyse, maar regionale activiteiten in 

samenhang met landelijke activiteiten (strategische 

agenda) doorzetten.

Natuurbranden - Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Inspanningsrendement is hoger, met name door tips en trucs 

over te nemen van andere regio's

- Kwetsbaar voor moedwilligheid

- Hoog afbreukrisico

VRHM volgend laten zijn en prepareren op basis van 

elders ontwikkelde concepten

Extreme weersomstandigheden - Kans en impact van extreem weer neemt toe.

- Specifieke voorbereidingen op extreem weer zijn erg moeilijk.

- Reguliere capacteit voldoende

Wordt deels meegenomen in reguliere preparatieproces. 

Verder rekening houden met extreem weer als trigger bij 

andere crisistypen (bijvoorbeeld overstromingen, 

natuurbrand, etc.)

Aardbeving - Risico niet waarschijnlijk in VRHM - 

Plagen (ongedierte) - Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/  

NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen. 

Veiligheidsregio ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen). 

- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.

-

Dierziekten - Valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/  

NVWA. Zij nemen en implementeren maatregelen. 

Veiligheidsregio ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen). 

- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.

-

Branden in kwetsbare objecten - Specifieke voorbereiding gewenst, gericht op langer 

thuiswonende ouderen en (zelf)redzaamheid

Reguliere inspanningen op het gebied van 

risicobeheersing / preparatie continueren

Instorting grote gebouwen en 

kunstwerken

- Complexiteit van grote gebouwen neemt toe Reguliere inspanningen op het gebied van 

risicobeheersing / preparatie continueren

Incidenten met brandbare/ 

explosieve stof in open lucht

- Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing

Reguliere inspanningen op het gebied van 

risicobeheersing / preparatie continueren

Incidenten met giftige stof in 

open lucht

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel 

- Veel inspanningen vinden plaats vanuit risicobeheersing

Reguliere inspanningen op het gebied van 

risicobeheersing / preparatie continueren

Kernincidenten - Landelijk op strategische agenda (nucleair) Landelijke project (strategische agenda) nucleair volgen, 

eventuele uitkomsten implementeren in regio

Verstoring energievoorziening - Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Specifieke voorbereiding gewenst

- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit

- Kwetsbaar voor moedwilligheid

- Landelijk op strategische agenda (continuïteit) 

- Sterke relatie met Telecom en ICT

- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van 

de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit 

VRHM

- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de 

multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en 

crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang 

met verstoring telecommunicatie en ICT en ziektegolf.

Verstoring 

drinkwatervoorziening

- Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel 

- Kwetsbaar voor moedwilligheid

Convenant afspraken borgen en meenemen in reguliere 

preparatieproces

Verstoring rioolwaterafvoer en 

afvalwaterzuivering

- Wordt landelijk gecoordineerd. -

Verstoring telecommunicatie en 

ICT

- Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Specifieke voorbereiding gewenst

- Heeft bestuurlijke prioriteit

- Inspanningsrendement te behalen op onze eigen continuïteit

- Kwetsbaar voor moedwilligheid

- Landelijk op strategische agenda (continuïteit)

- Sterke relatie met energievoorziening

- Landelijk project (strategische agenda) 'continuïteit van 

de samenleving' volgen, mogelijk hierin participeren vanuit 

VRHM

- Intern voorbereiden op eigen continuïteit van de 

multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en 

crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang 

met verstoring energievoorziening en ziektegolf.

Verstoring afvalverwerking - Effecten van dit risico zijn zeer beperkt voor VRHM -

Verstoring voedselvoorziening - Wordt nationaal opgepakt en uitgwerkt. -

Luchtvaartincidenten - Heeft bestuurlijke prioriteit

- Beperkt deel van VRHM heeft hoger risico

- Bereikbaarheid in gebied met hoger risico is mogelijk beperkt

- Afspraken zijn gemaakt met Kennemerland

- Analyse van de bereikbaarheid van het gebied met 

hoger risico.

Incidenten op of onder water - Rekening houden met risico's vanuit zee

- gevaarlijke stoffen worden meegenomen onder andere 

crisistypen (explosieve, brandbare, giftige stof in open lucht)

Wordt in het reguliere preparatieproces meegenomen. 

Verkeersincidenten op land - Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel 

- Met name spoor risico

- Reguliere inspanningen op het gebied van 

risicobeheersing / preparatie continueren

- convenantafspraken met ProRail borgen

Incidenten in tunnels - Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Nieuwe tunnel in ontwikkeling, deze aandacht moet geborgd 

blijven

Reguliere inspanningen op het gebied van 

risicobeheersing / preparatie continueren

Bedreiging volksgezondheid - Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel

- Mogelijke dierziekten overdraagbaar op mens Valt onder 

verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I/  NVWA. Zij 

nemen en implementeren maatregelen. Veiligheidsregio 

ondersteund bij calamiteiten (bijv. afzettingen)

- Afspraken maken onderdeel uit van generieke crisisorganisatie.

- 

Ziektegolf - Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Inspanningen mogelijk op het gebied van eigen continuïteit

Intern voorbereiden op eigen continuïteit  van de 

multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van risico- en 

crisisbeheersing (beïnvloedingsanalyse), in samenhang 

met verstoring energievoorziening en verstoring 

telecommunicatie en ICT.

Evenementen - Geanalyseerd in regionaal risicoprofiel 

- Heeft bestuurlijke prioriteit

- Inspanningsrendement is hoog, vindt al verfijning plaats op dit 

moment (planvorming en evaluatie)

- kwetsbaar voor moedwilligheid

Huidige inspanningen op dit thema continueren, verder 

implementeren en verfijnen

Verstoring openbare orde - Hoge positie regionaal risicoprofiel

- Specifieke voorbereiding gewenst

- Heeft bestuurlijke prioriteit

- Inspanningsrendement mogelijk door informatie beter aan de 

voorkant te krijgen en bestuurders beter te ondersteunen en in 

stelling te brengen

- Kwetsbaar voor moedwilligheid

- mogelijk gevolg van ander crisistype

Containerbegrip nader specificeren en onderzoeken waar 

VRHM een rol heeft en vervolgens hoe deze rol kan 

worden verbeterd.

Verkeer en vervoer

Gezondheid

Sociaal-

maatschappelijke 

omgeving

Natuurlijke 

omgeving

Gebouwde 

omgeving

Technologische 

omgeving

Vitale 

infrastructuren 

voorzieningen

Bijlage 3 Overzicht risicoaanpak 
 

 



 

 

 

1. Samenvatting voorstel 

Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 geeft richting aan de ontwikkeling van Brandweer Hollands Midden 

onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder, het 

(brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden in het Korpsbeleidsplan hiervoor 

concrete beleidsvoornemens uiteengezet. 

 

2. Algemeen 

Onderwerp:  Korpsbeleidsplan 2016-2018 

Brandweer Hollands Midden 

Opgesteld door: Hans Zuidijk / Peter 

Kessels (BHM) 

Voorstel t.b.v. 

vergadering: 

Dagelijks Bestuur Datum 29 oktober 2015 

Agendapunt: B.2 Bijlage(n): 1 

Portefeuille: G-J. Kats (DB) 

H. Meijer (VD) 

Status: Besluitvormend 

Vervolgtraject 

besluitvorming: 

Algemeen Bestuur Datum: 26 november 2015 

 

3. Besluit 

Het Algemeen Bestuur voor te stellen: 

1. in te stemmen met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden; 

2. het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden te bespreken met de 

gemeenteraden tijdens vier regionale bijeenkomsten (per district) in januari 2016 (gelijktijdig 

met het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden); 

3. vervolgens het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden vast te stellen in de 

vergadering van 18 februari 2016. 

 

4. Toelichting op het besluit 

Op 1 januari 2011 is Brandweer Hollands Midden opgericht. In de afgelopen vijf jaar is hard gewerkt 

aan het opbouwen van deze nieuwe brandweerorganisatie. Nu de basis op orde is, kunnen, naast de 

implementatie van de plannen uit de Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM; Cebeon-bezuinigingen), 

nieuwe doelen worden gesteld onderweg naar een modern brandweerkorps. Hiervoor is een 

Korpsbeleidsplan opgesteld voor de periode 2016-2018, met de titel We zin onderweg. Dit is tevens 

het eerste meerjarenbeleidsplan van Brandweer Hollands Midden. 

In de periode 2016-2018 wil Brandweer Hollands Midden, mede op basis van het (brand)risicobeeld 

en een aangescherpte missie en visie, het volgende bereiken: 

- meer risicogericht werken; 

- stimuleren zelfredzaamheid; 

- afstemmen van materieel- en personeelssterkte op de risico’s; 

- introduceren innovatieve werkwijzen; 

- optimaliseren van de dekking en specialismeverdeling; 

- introduceren van persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve 

personeel; 

- slim samen werken binnen Brandweer Nederland; 
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- informatiegestuurd werken; 

- verbeteren planmatig werken; 

- investeren in medewerkers. 

 

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn in het Korpsbeleidsplan concrete plannen (brandweer 

vakinhoudelijk en bedrijfsvoering) benoemd voor de periode 2016-2018. 

 

5. Kader 

De bestuurlijk vastgestelde Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) (AB 13 november 2014) vormt 

een belangrijk kader voor het nieuwe Korpsbeleidsplan. 

In de periode voor de zomervakantie is in de gemeenteraden een presentatie gegeven over de 

Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) en de richtingen in het nog op te stellen Korpsbeleidsplan. De 

input vanuit de gemeenteraden is meegenomen in het Korpsbeleidsplan. Hiermee is invulling 

gegeven aan artikel 3a. van de Wet veiligheidsregio’s. 

 

6. Consequenties 

In deze kadernota is ook het financieel kader voor de periode tot en met 2018 vastgelegd (Cebeon-

norm). In het Korpsbeleidsplan is ook een financieel kader opgenomen voor de periode na 2018. De 

besluitvorming hierover vindt parallel plaats aan de besluitvorming over het Korpsbeleidsplan. 

 

7. Aandachtspunten / risico’s 

De (verander)opgaven in het Korpsbeleidsplan zijn aanzienlijk en vragen grote inspanningen van de 

brandweerorganisatie. Dit komt bovenop alle dagelijkse inzet om brandweerzorg te leveren en vergt 

een versterking van het projectmatig werken om de beschikbare capaciteit gericht in te zetten en de 

inspanningen nader te prioriteren.  

 

8. Implementatie en communicatie 

Het Korpsbeleidsplan wordt voor besluitvorming (als voorgenomen besluit) aangeboden aan het 

Dagelijks Bestuur (29 oktober) en het Algemeen Bestuur (26 november). 

Voor definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt het Korpsbeleidsplan besproken met 

de gemeenteraden. Het traject hiervoor loopt gelijk met het traject van bespreking met de 

gemeenteraden van het Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio. Hiervoor worden vier 

bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteraden (per district). In verband met de drukke 

raadsagenda’s is de planning om deze bijeenkomsten te organiseren in januari. Definitieve 

vaststelling van het Korpsbeleidsplan kan hierna plaats vinden in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur op 18 februari a.s. 

 

9. Bijlagen 

1. Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden 

 

10. Historie besluitvorming 

1. Kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) (Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2014) 
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1 Voorwoord 

PM 
 
 
Voorwoord portefeuillehouder brandweer Gert-Jan Kats 
 
Voorwoord regionaal commandant Henk Meijer  
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2 Samenvatting 

Op 1 januari 2011 is Brandweer Hollands Midden opgericht. In de afgelopen vijf jaar hebben 
we hard gewerkt aan het opbouwen van onze nieuwe brandweerkorps. Nu we de basis op 
orde hebben kunnen we naast de implementatie van de plannen uit de kadernota Meer-
Anders-Minder (MAM) nieuwe doelen stellen onderweg naar een modern brandweerkorps. 
Hiervoor hebben we een korpsbeleidsplan 2016 – 2018 opgesteld dat de titel draagt We zijn 
onderweg. Dit is tevens ons eerste meerjarenbeleidsplan. 
 
Op basis van het (brand)risicobeeld van ons verzorgingsgebied en een aangescherpte missie 
en visie willen we in de beleidsplanperiode het volgende bereiken: 
We hebben als Brandweer Hollands Midden de basis op orde. Dat geeft ons gelegenheid om, 
naast de implementatie van de MAM-plannen, nieuwe doelen te stellen onderweg naar een 
modern brandweerkorps. Hierbij houden we ook rekening met de trends en ontwikkelingen die 
we zien in de wereld om ons heen. In de beleidsplanperiode werken we aan de volgende 
doelen: 
 

 We werken meer risicogericht 

 We stimuleren (zelf)redzaamheid  

 We stemmen de materieel- en personeelssterkte af op de risico’s 

 We introduceren innovatieve werkwijzen 

 We optimaliseren de dekking en de specialismeverdeling 

 We introduceren persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het repressieve 
personeel 

 We werken slim samen binnen Brandweer Nederland 

 We werken informatiegestuurd 

 We verbeteren ons planmatig werken 

 We investeren in onze medewerkers 
 
Om bovenstaande doelen te realiseren hebben we in het korpsbeleidsplan concrete plannen 
(brandweervakinhoudelijk en bedrijfsvoering) geformuleerd. De uitvoering van ons 
korpsbeleidsplan leidt tot een kostenniveau dat overeenkomt met de afgesproken 
Cebeonnorm. Hiermee is het financieel kader vastgelegd tot en met 2018, tevens de periode 
van ons korpsbeleidsplan.  
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3 Inleiding 

Sinds 1 januari 2011 bestaat de Brandweer Hollands Midden. In de achterliggende vijf jaren 
hebben we via Korpsjaarplannen gestuurd op de ontwikkeling van ons nieuwe 
brandweerkorps. De nadruk lag hierbij op het op orde krijgen van de basis en het opstellen 
van de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM), waarin onze plannen zijn opgenomen om te 
kunnen voldoen aan de Cebeon-taakstelling. 
 
Nu de basis op orde is en de kadernota MAM bestuurlijk is vastgesteld gaan we op weg om 
vorm en inhoud te geven aan de implementatie van deze kadernota en de doorontwikkeling 
van ons brandweerkorps. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingen in het 
brandweervak en de wereld om ons heen. Dit gaan we doen op basis van dit 
meerjarenbeleidsplan. Dit plan is tevens ons eerste meerjarenbeleidplan. 
 
Ons beleidsplan kent een periode van drie jaar: van 2016-2018. Deze periode is bewust 
gekozen, omdat in deze periode de implementatie plaatsvindt van de kadernota MAM binnen 
de afgesproken financiële Cebeon-kaders zoals deze gelden tot en met 2018.  
 
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan hebben we onder meer de gemeenteraden 
geconsulteerd. Zowel vooraf via een presentatie per gemeenteraad/raadscommissie, als 
achteraf via vier bijeenkomsten voor gemeenteraden in de regio. Hiermee, maar ook via het 
bestuurlijk vastgestelde Dekkingsplan, hebben we invulling gegeven aan artikel 3.a van de 
Wet veiligheidsregio’s. De resultaten van deze consultaties zijn verwerkt in dit 
Korpsbeleidsplan. 
 
We hebben het Korpsbeleidsplan beknopt en krachtig geformuleerd. Hiermee komen we 
tegenmoet aan de wensen van ons bestuur en onze medewerkers. Het gaat immers niet om 
de woorden, maar om de daden die we de komende jaren verrichten onderweg naar een 
modern brandweerkorps. 
 
Leeswijzer 
Het beleidsplan begint met een terugblik op onze eerste vijf jaren en de huidige staat van ons 
brandweerkorps (hoofdstuk 4).  
Vervolgens duiden we het (brand)risicobeeld van onze regio, dat het uitgangspunt vormt voor 
onze taakoefening (hoofdstuk 5).  
Bij deze taakuitoefening zijn onze missie, visie, kernwaarden en besturingsfilosofie leidend 
(hoofdstuk 6).  
Wat we willen bereiken in deze beleidsperiode beschrijven we aan de hand van zes 
samenhangende thema’s (hoofdstuk 7).  
Hoe we dit gaan doen maken we vervolgens concreet (hoofdstuk 8).  
Naast deze brandweer vakinhoudelijke onderwerpen gaan we ook in op de bedrijfsmatige 
randvoorwaarden om onze voornemens te realiseren (hoofdstuk 9).  
Tot slot gaan we in op het huidige en toekomstige financiële kader voor het leveren van 
brandweerzorg in onze regio, alsmede hoe we uitvoering geven aan dit Korpsbeleidsplan 
(hoofdstuk 10). 
 



 

 

 

 

 

  15 oktober 2015 

B.2 DB VRHM 291015 bijlage Korpsbeleidsplan 2016 - 2018  Pagina 5 

 

 

4 Hoe kijken we terug op onze eerste vijf jaar  

Op 1 januari 2011 is ons nieuwe brandweerkorps opgericht. Op basis van het organisatieplan 
zijn de brandweren van 24 gemeenten en het bureau van de toenmalige regionale brandweer 
‘as-is’ geïntegreerd binnen Brandweer Hollands Midden. Per 1 januari 2014 is ook de 
brandweer van de gemeente Katwijk hiervan onderdeel gaan uitmaken en daarmee leveren 
we de brandweerzorg in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. 
 
Deze start is zeker niet gemakkelijk geweest. We beschikten, als nieuw brandweerkorps, 
bijvoorbeeld niet over essentiële bedrijfssystemen en -processen die afgestemd waren op de 
omvang van ons nieuwe korps. Maar ook binnen onze (brandweer-) processen en middelen 
was geen sprake van harmonisatie en standaardisatie. De overgang van een kleine, 
overzichtelijke en nabije organisatie, naar een groot brandweerkorps met veel medewerkers 
(met verschillende achtergronden: vrijwilligers, beroeps- en kantoormedewerkers), veel 
locaties (47) en ‘langere lijnen’ was wennen voor iedereen. 
 
In de periode voor de regionalisering, maar zeker ook in de periode hierna, hebben we veel 
geïnvesteerd in het nieuwe brandweerkorps: door medewerkers, leidinggevenden, 
medezeggenschap, gemeenten (als ‘achterlatende organisaties’) en het bestuur van de 
veiligheidsregio. Dankzij deze inspanningen hebben we onze taken onverstoord kunnen 
blijven uitvoeren, ondanks de opbouw van ons nieuwe brandweerkorps. Voor een overzicht 
van onze prestaties verwijzen we naar de bijlagen. 
 
Vijf jaar na de start van de Brandweer Hollands Midden, mag geconcludeerd worden dat we 
een stevige basis hebben gelegd onder het nieuwe korps, van waaruit doorontwikkeld kan 
worden (zie de Korpsjaarplannen 2012, 2013, 2014 en 2015). Deze doorontwikkeling is op 
een aantal punten gewenst en noodzakelijk. Niet alleen vanuit financieel oogpunt (Cebeon-
taakstelling), maar ook vanuit de noodzakelijke versterking van de samenhang binnen onze 
interne werkprocessen. In de kadernota MAM (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 14 
november 2014; zie bijlage) hebben we hiervan reeds een eerste doorkijk gegeven. 
 
Ondertussen hebben we al enkele belangrijke interne versterkingstrajecten afgerond of in 
uitvoering. Zo is de digitale bereikbaarheidskaart (DBK) operationeel en is het project Facilitair 
2.0 (versterking facilitaire ondersteuning) afgerond. Verder zijn we goed onderweg met het 
project Communicatie 2.0 (versterking interne communicatie) en de harmonisering van de 
ademluchtapparatuur en –werkplaatsen. We beginnen aan de uitvoering van de projecten 
Vakbekwaamheid 2.0 (versterking vakbekwaamheid) en Digitaal werken. Recent is een 
medewerkersonderzoek uitgevoerd en gaan we aan de slag met de resultaten hiervan. 
 
De ervaringen in de achterliggende periode op het gebied van samenhang en samenwerking, 
werkdruk, risicogerichtheid en de plannen uit de kadernota MAM zijn belangrijke input voor de 
doorontwikkeling van ons korps en de voorstellen daarvoor in dit eerste Korpsbeleidsplan. 
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5 Hoe ziet ons (brand)risicobeeld er uit 

Het (brand)risicobeeld is maatgevend voor onze taakuitvoering, organisatie en inrichting. 
Hiervoor hebben we onderstaande samenvattende risicoanalyse van ons verzorgingsgebied 
opgesteld. 
 
Bewoners en objecten 
Ons verzorgingsgebied heeft een grondoppervlakte van 786 km2, wordt bewoond door ruim 
770.000 inwoners en is bebouwd met circa 375.000 gebouwen. De noordkant van het gebied 
is dichter bevolkt en bebouwd dan de zuidkant. De helft van het aantal inwoners is hier 
woonachtig op een kwart van het grondgebied. Dit betreft het stedelijk gebied rondom Leiden, 
inclusief de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast is er in dit gebied met name in de 
zomermaanden een extra toestroom van toeristen naar de kustgemeenten. In de rest van de 
regio, een overwegend landelijk / agrarisch gebied (voor een groot deel onderdeel van het 
Groene Hart), bevinden zich twee stedelijke gebieden te weten rondom Alphen aan den Rijn 
en Gouda. 
 
Meldingenfrequentie 
We handelen op jaarbasis circa 8000 meldingen af. Circa 3000 meldingen hiervan zijn OMS-
meldingen (automatische brandmeldinstallaties). In 95% van deze meldingen betreft het loos 
alarm. In de afgelopen jaren zijn we er in geslaagd het aantal OMS-meldingen substantieel 
terug te brengen. Hiermee gaan we ook de komende jaren verder. De meldingenfrequentie 
hangt nauw samen met de bebouwings- en bevolkingsdichtheid. De helft van het aantal 
incidentmeldingen is afkomstig uit het eerder genoemde stedelijk gebied rondom Leiden, 
inclusief de Duin- en Bollenstreek. 
 
Basisbrandrisico’s en basisbrandweerzorgniveau 
Dagelijks rukken we een aantal keer uit naar kleine branden zoals keukenbranden, 
schoorsteenbranden, autobranden, afvalbranden etc. Door snel ingrijpen voorkomen we in die 
situaties vaak erger. Veelal is er geen sprake van letsel en is de (zaak)schade beperkt. Dit 
type brandrisico, wat overal binnen onze regio bestaat, zal niet verder worden gekwalificeerd 
of gekwantificeerd. Daarnaast schieten we te hulp bij zeer uiteenlopende typen ongevallen. 
Deze inzetten worden onder de noemer technische hulpverlening geschaard. Ook deze 
risico’s zullen niet verder worden gekwalificeerd of gekwantificeerd. Vanuit een bepaald 
basisbrandweerzorgniveau dient gereageerd te worden op meldingen die voortkomen uit de 
hierboven omschreven basisrisico’s. 
 
Aandachtspunten brandrisico’s 
Aandachtgebieden voor wat betreft brandrisico’s zijn de monumentale binnensteden van 
Gouda, Leiden en Schoonhoven.  
Het duin- en bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk is dunbevolkt, maar wordt wel 
vanwege het recreatieve gebruik (campings e.d.) aangemerkt als een bijzonder brandrisico, in 
het bijzonder in perioden van droogte. 
De Groene Harttunnel in het tracé van de Hogesnelheidslijn is een bijzonder object vanwege 
de ondergrondse ligging en de beperkte ontvluchtingsmogelijkheden in geval van calamiteiten 
in de tunnel. 
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Een significant aantal objecten binnen het verzorgingsgebied is voorzien van een rieten kap. 
Jaarlijks ontwikkelen enkele branden in rietgedekte panden zich tot grote branden vanwege 
de moeilijke bestrijdbaarheid van dit brandtype. 
 
Aandachtpunten andersoortige risico’s 
Ons optreden bij incidenten anders dan brand wordt technische hulpverlening genoemd. Dit 
optreden kan verder gespecificeerd worden als: 
- optreden bij (verkeers)ongevallen; 
- optreden bij waterongevallen; 
- optreden bij ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen; 
- optreden ter bestrijding van de gevolgen van storm en extreme neerslag. 
Het verkeersongevallenrisico is gespreid over de gehele regio. Het snelwegtracé Gouda – 
Nieuwerkerk aan de IJssel vice versa valt op vanwege de hoge ongevalsfrequentie.  
De regio wordt doorsneden met diverse spoorwegen, inclusief het tracé van de 
hogesnelheidslijn. 
Het waterongevalrisico strekt zich vanwege het waterrijke karakter van de regio zich uit over 
het gehele verzorgingsgebied. De scheepvaartrisico’s beperken zich tot de risico’s verbonden 
aan pleziervaart en binnenvaart. 
Aandachtgebieden voor wat betreft ongevallen met chemicaliën zijn de snelwegen en 
spoorwegtracé’s (vervoer gevaarlijke stoffen) en de BRZO- en ARIE-inrichtingen. Dit risico is 
gespreid over de gehele regio. De ongevalsfrequentie van dit type ongevallen is laag. 
 

 
 
 
In de kadernota MAM is reeds rekening gehouden met bovenstaand (brand)risicobeeld. De 
uitwerking en implementatie van de plannen in deze kadernota vindt plaats in dit 
Korpsbeleidsplan. Het (brand)risicobeeld is leidend bij eventuele aanvullende voorstellen. 
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6 Waar staan we voor als Brandweer Hollands Midden 

6.1 Missie, visie en kernwaarden 

De taken van de brandweer zijn vastgelegd in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s. Deze 
taken willen we zo goed mogelijk uitvoeren. Hoe we dat doen en wat we daarbij belangrijk 
vinden naar zowel  burgers, bestuur als elkaar, staat beschreven in onze missie, visie en 
kernwaarden.  
 
Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar we voor gaan als Brandweer Hollands 
Midden. 
 

Onze missie is: 
Brandweer Hollands Midden bevordert (brand)veiligheid. 

 
 
Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling geven aan onze missie. 
 

Onze visie is: 
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. 

 
 
Binnen ons brandweerkorps hebben we vijf kernwaarden. Deze kernwaarden, die zijn afgeleid 
van onze missie en visie, geven aan wat we belangrijk vinden bij onze taakuitvoering: zowel 
naar burgers en bestuur, als ook naar elkaar binnen ons brandweerkorps. Hierop zijn we 
aanspreekbaar en hierop spreken we elkaar aan. 
 
Onze vijf kernwaarden gelden voor het gehele brandweerkorps: primaire én ondersteunende 
processen, vrijwilligers, beroeps- én kantoor-medewerkers en van regionaal commandant tot 
aspirant-brandwacht. Samen zijn we binnen Brandweer Hollands Midden: 
 
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, opdat zij in elke 
situatie een goede afweging kunnen maken en hiervoor ook kunnen en durven staan. We zijn 
integer en daadkrachtig in ons handelen. 
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Vakbekwaam 
Ons werk vraagt om vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat we ons vak verstaan en dit 
ook 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. 
 
 
 
 

6.2 Besturingsfilosofie 

Onze besturingsfilosofie geeft aan op welke wijze ons brandweerkorps wordt aangestuurd en 
wat we hierbij belangrijk vinden. Ons besturingsmodel is hiervan afgeleid. 
 
We zijn een professionele organisatie 
Iedere medewerker, van regionaal commandant tot aspirant-brandwacht, is er voor 
verantwoordelijk dat hij of zij bijdraagt aan een goede uitvoering van onze taken. Dit geldt ook 
voor de eigen ontwikkeling en vakbekwaamheid. 
 
We staan altijd paraat 
Onze hulp kan ieder moment gevraagd worden. Om de paraatheid van onze vrijwillige 
kazernes te kunnen waarborgen, is ondersteuning nodig door andere, vakbekwame 
medewerkers. Hiermee wordt rekening gehouden bij de huisvesting van korpsonderdelen en 
medewerkers. Het vraagt daarnaast ook flexibiliteit van zowel brandweerkorps als 
medewerker om in voorkomende gevallen de paraatheid te ondersteunen. 
 
We bieden ruimte 
Centraal wat moet, lokaal wat kan. Kazernes zijn goed in staat om met de beschikbare 
middelen en binnen de afgesproken kaders hun eigen zaken te regelen (de zelfstandige 
kazerne). Dit is ook goed voor de binding van vrijwilligers. 
 
We zijn resultaatgericht 
Onze leidinggevenden zijn binnen de vastgestelde kaders verantwoordelijk en aanspreekbaar 
op het realiseren van de vastgestelde doelen en resultaten. Zij geven het goede voorbeeld en 
dragen de waarden van ons brandweerkorps uit in woord en daad. 
 
We werken procesmatig  
De brandweerketen en de brandweerprocessen kennen veel onderlinge afhankelijkheden. 
Ons brandweerkorps is procesmatig ingericht met een onderscheid tussen primaire processen 
(risicobeheersing en incidentbestrijding) en ondersteunende processen (operationele 
voorbereiding en bedrijfsvoering). 
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We zijn transparant 
We zijn transparant over onze resultaten en kosten en leggen hierover verantwoording af. 
Daarvoor hebben we een planning- en controlcyclus, die zorg draagt voor jaarlijkse beleids- 
en begrotingsplanning en –verantwoording. Hierin is ook aandacht voor evaluaties en 
verbeterplannen met als doel het bevorderen van de (brand)veiligheid. 
 
We zijn onderdeel van VRHM 
Ons brandweerkorps is een onderdeel van onze Veiligheidsregio Hollands Midden en fungeert 
in feite als werkorganisatie van deze gemeenschappelijke regeling. We zijn een betrouwbare 
partner binnen de samenwerking in de veiligheidsregio. 
 
 
Bovenstaande besturingsfilosofie wordt in deze beleidsperiode vertaald in een herzien 
besturingsmodel. Maar we realiseren ons hierbij dat ons brandweerkorps veel meer is dan 
filosofieën en modellen. Brandweerwerk is mensenwerk! Met onze 1400 medewerkers geven 
we hier dagelijks uitvoering aan. 
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7 Wat willen we bereiken in de periode 2016-2018 

We hebben als Brandweer Hollands Midden de basis op orde. Dat geeft ons gelegenheid om, 
naast de implementatie van de MAM-plannen, nieuwe doelen te stellen onderweg naar een 
modern brandweerkorps. Hierbij houden we ook rekening met de trends en ontwikkelingen die 
we zien in de wereld om ons heen. In de beleidsperiode 2016 – 2018 willen we het volgende 
bereiken: 
 
We werken meer risicogericht 
De afgelopen decennia is het beeld ontstaan dat de overheid verantwoordelijk is voor het 
organiseren of afdwingen van veiligheid en dat alle risico’s beheerst kunnen worden. 
Inmiddels zien we het besef groeien dat volledige beheersing van risico’s een onjuist beeld en 
een irreële verwachting is van de rol en het vermogen van de overheid. Daarom heeft het 
huidige systeem – met de nadruk op regels – een herijking nodig: van regelgericht naar 
risicogericht en risicobeïnvloeding. We gaan als brandweerkorps meer accent geven aan het 
bevorderen van veiligheid in plaats van aan het voorkomen van onveiligheid. Samen met onze 
partners spannen we ons in om meer veiligheidswinst te behalen door een optimale 
combinatie te vinden van heldere regels en handhaving, beïnvloeding van gedrag en het 
verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat we de risico’s in 
de onze regio en binnen ons brandweerkorps goed kennen. Pas dan kunnen we goed 
inzetten op de risico’s die er echt toe doen. 
 
We stimuleren (zelf)redzaamheid  
In de achterliggende jaren heeft de verzorgingsstaat plaats gemaakt voor de 
participatiesamenleving. Die participatiesamenleving is een samenleving waar van de burgers 
verwacht wordt dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdragen leveren aan 
maatschappelijke processen. Nadat gemeenten in de achterliggende jaren forse 
bezuinigingen moesten doorvoeren is de ontwikkeling van de participatiesamenleving 
nadrukkelijk in gang gezet. Daarin wordt onder ander beoogd om zoveel mogelijk mensen (in 
het bijzonder mensen met beperkingen) zo lang mogelijk mee te laten doen aan hun eigen 
zorg en welzijn. Deze ontwikkeling zorgt voor nieuwe risico’s en nieuwe eisen aan de 
dienstverlening van de brandweer. We gaan aan de slag met een nieuw producten- en 
dienstenpakket, met name op het gebied van brandveilig leven, als antwoord op deze nieuwe 
risico’s. 
 
We stemmen de materieel- en personeelssterkte af op de risico’s 
Risico’s veranderen door de jaren heen. Sommige risico´s verkleinen door betere 
beheersingsmethoden, maar er ontstaan ook nieuwe risico´s. Ook 
incidentbestrijdingstechnieken veranderen. Daarom bewaken we voortdurend dat de 
materieel- en personeelssterkte in evenwicht blijft met de geïnventariseerde risico´s (zie ook 
ons (brand)risicobeeld). Na de regionalisering is al het materieel en personeel van de 
gemeentelijke brandweren as is overgegaan naar ons nieuwe brandweerkorps. Binnen het 
programma Meer-Anders-Minder (2014) is kritisch gekeken naar welke materieelsterkte 
passend is bij de huidige risico´s binnen ons brandweerkorps. We gaan nu aan de slag met 
de uitvoering van de voorstellen voor uitfasering van materieel dat niet langer noodzakelijk is 
en met de aanschaf van ontbrekend materieel. Hierop passen we navenant onze 
personeelsformatie aan. 
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We introduceren innovatieve werkwijzen 
De samenleving verandert en de brandweer moet mee veranderen. Maar traditionele 
werkwijzen passen niet altijd meer bij nieuwe problemen en uitdagingen. Ook zijn in bepaalde 
opzichten de organisatorische en financiële grenzen van wat de brandweer aan kan bereikt. 
Dit speelt onder meer op het gebied van bluswatervoorziening, waar de komende jaren 
veranderingen gaan plaatsvinden die van grote invloed zijn op ons werk. Daarom moeten we 
aan de slag met nieuwe technologieën, nieuwe diensten, nieuwe producten en nieuw 
materieel. 
 
We optimaliseren de dekking en de specialismeverdeling 
We leveren basisbrandweerzorg vanuit 47 kazernes op basis van operationele grenzen. 
Samen met de buurregio’s wordt bezien hoe de dekking aan de randen van de regio verder 
geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast verrichten we vanuit een groot aantal kazernes 
specialistische taken. Door de aanpassing van de materieelsterkte, de introductie van nieuwe 
specialismen en de voorgenomen samenvoeging van kazernes (Leiden-Noord, Leiderdorp, 
Oegstgeest) wordt de specialismeverdeling bekeken en zo optimaal mogelijk gespreid. 
 
We introduceren persoonsgerichte vakbekwaamheidsprogramma’s voor het 
repressieve personeel 
Ons huidige oefenprogramma is activiteitengericht. Per oefenmoment moet iedereen dezelfde 
zaken oefenen. We ontwikkelen dit door tot een systeem van meer resultaatgericht oefenen: 
die zaken oefenen die individueel en als team nog niet voldoende beheerst worden. Op basis 
van het (brand)risicobeeld zal er ook meer specifieke aandacht zijn voor de risico’s in het 
eigen verzorgingsgebied. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren door en leidt tot een 
vermindering van de oefenbelasting.  
 
We werken slim samen binnen Brandweer Nederland 
Inmiddels zijn alle gemeentelijke brandweren in ons land ondergebracht in totaal 25 regionale 
brandweerkorpsen. Gelijktijdig ontstond ook een nieuwe brancheorganisatie: Brandweer 
Nederland. Binnen deze brancheorganisatie wordt kennis gebundeld en worden nieuwe 
producten en diensten ontwikkelt voor de regionale brandweerkorpsen. Wij leveren hieraan 
onze bijdrage. Deze nieuwe basis geeft ons nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Ieder 
brandweerkorps moet zich voorbereiden op vaak voorkomende incidenten. Maar op de weinig 
voorkomende incidenten is dat vaak inefficiënt en ontbreekt de kennis en kunde om dat goed 
te doen. Op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie wordt gekeken hoe expertise en 
bijzonder materieel in Nederland slim verspreid wordt. We werken daaraan mee omdat we er 
van overtuigd zijn dat dat ons sterker en minder kwetsbaar maakt. 
 
We werken informatiegestuurd 
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie veranderen de wereld. 
Informatiedeling gaat steeds sneller, apparatuur wordt kleiner en mobieler en de hoeveelheid 
beschikbare gegevens groeit exponentieel. Informatietechnologie is vandaag de dag een 
nutsvoorziening geworden. Van de verschillende overheidsorganisaties wordt 
ketensamenwerking verwacht, waarbij gebruik wordt gemaakt van betrouwbare en moderne 
informatiesystemen. We zetten deze ontwikkeling in om meer informatiegestuurd te gaan 
werken. Daarom werken we eraan om binnen onze brandweerorganisatie de juiste informatie 
op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen. 
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We verbeteren ons planmatig werken 
Ons brandweerkorps kent in deze beleidsplanperiode een grote veranderagenda. Dit vraagt 
om het zorgvuldig bewaken van volgorde en samenhang, op basis van plannen en 
planningen. We verbreden daarom onze planning- en controlcyclus, zodat naast de financiën 
inzicht en overzicht bestaat over de voortgang van de realisatie van onze plannen waaronder 
dit korpsbeleidsplan. 
 

We investeren in onze medewerkers 
Alle bovengenoemde veranderingen vragen veel van onze leidinggevenden en overige 
medewerkers. Nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe technologieën. 
De kennis en ervaring uit het verleden is niet altijd meer passend bij onze nieuwe opgaven. 
Daarom gaan we onze medewerkers beter toerusten op dit nieuwe tijdperk. 

 
 

 
Bovenstaande doelen, onderweg naar een modern brandweerkorps, werken we nader uit in 
de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 8 doen we dat voor onze brandweer-vakinhoudelijke 
plannen. In hoofdstuk 9 doen we dat voor onze bedrijfsvoeringsplannen.  
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8 Hoe zien onze plannen eruit voor de periode 2016-2018 

In het vorige hoofdstuk hebben we omschreven wat we willen bereiken in de periode 2016-
2018. In dit hoofdstuk geven we aan hoe we dat gaan doen, onderweg naar een moderne 
brandweerkorps. Per onderwerp geven we hierbij aan: wat we gaan doen, hoe we dat gaan 
doen en wanneer we dat bereikt hebben. Het gaat hierbij om onze brandweer-vakinhoudelijke 
plannen. De plannen met betrekking tot de bedrijfsvoering komen in het volgende hoofdstuk 
aan de orde. 
 
In de Korpsjaarplannen 2016, 2017 en 2018 werken we deze plannen nader uit en monitoren 
de verdere uitvoering. Op basis hiervan koppelen we de voortgang terug aan ons bestuur. 
De plannen die uitgewerkt worden op basis van de kadernota MAM worden als zodanig 
vermeld. 
 
 

Wat gaan we doen? Hoe pakken we dat aan? Wanneer hebben we dat 
bereikt? 

Herijken producten en 
dienstenpakket 
risicobeheersing op basis van 
“visie op risicobeheersing 
Hollands Midden” (2014) (meer 
accent op bevorderen van 
veiligheid ten opzichte van 
voorkomen van onveiligheid) 
(besluit MAM) 

We ontwikkelen een nieuw 
takenpakket waarbinnen twee 
sporen te onderscheiden zijn, 
te weten: 

 producten en diensten 
gericht op het nemen van 
de verantwoordelijkheid 
voor de eigen veiligheid 
en het stimuleren van 
brandveilig gedrag. 
(doelgroepen-benadering; 
brandveilig leven); 

 producten en diensten 
gericht op duiden van 
gevolgen en het 
aandragen van 
handelingsperspectieven  
op basis van 
geïnventariseerde risico’s. 

We werken de “visie op 
risicobeheersing Hollands 
Midden” in samenspraak met 
gemeenten en 
omgevingsdiensten uit in een 
uitgangspuntendocument dat 
bestuurlijk wordt vastgesteld  
(2016) en vertalen die door in 
een nieuw producten- en 
dienstenpakket en 
bijbehorende formatie (2017). 
Implementatie vindt plaats in 
2018. 

Verstevigen van de 
brandveiligheidsketen 
(risicobeheersing – operationele 
voorbereiding – 
incidentbestrijding) 

Risicobeheersing fungeert als 
poortwachter van het 
verzorgingsgebied. Nieuwe 
ontwikkelingen in ons gebied 
worden hier als eerste 
gesignaleerd en beoordeeld 
op restrisico’s en de 
mogelijkheden voor optreden 
van de incident-
bestrijdingsorganisatie. Indien 
noodzakelijk worden binnen 
de brandveiligheidsketen 
specifieke 
bestrijdingsmaatregelen 

We stellen een werkproces 
vast waarin de samenwerking 
en samenhang binnen de 
brandveiligheidsketen is 
uitgewerkt (2016). Borging 
vindt plaats binnen ons 
kwaliteitszorgsysteem (2018). 
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ontwikkeld en 
geïmplementeerd. 

Heroverweging van het beleid 
bluswater-voorziening omdat de 
levering via brandkranen op het 
drinkwaterleidingnet onder druk 
staat  

We brengen systematisch 
onze bluswaterbehoefte op 
basis van de aanwezige 
risico’s in kaart. Dit zetten we 
af tegen de beschikbare 
mogelijkheden (o.a. 
drinkwaternet, open water, 
tankwagens) en maken 
voorstellen op basis waarvan 
dit veilig, effectief en 
(kosten)efficiënt kan worden 
vormgegeven. 

Om dit te bereiken hebben we 
onze bluswaterbehoefte in 
2017 – op basis van een 
brandbestrijdingsfilosofie – 
vastgesteld.  
 
Uiterlijk in 2018 hebben we 
een projectplan hoe we samen 
met gemeenten en betrokken 
partners gaan komen tot een 
(kosten)efficiënte invulling van 
de bluswaterlevering. 

Realiseren van een effectief en 
efficiënt 
vakbekwaamheidsprogramma 
voor 
beroepsbrandweermedewerkers 
en vrijwilligers 
(besluit MAM) 
 

Op basis van een 
vastgestelde visie (2015) 
herontwerpen we de 
werkprocessen rondom 
opleiden en oefenen. 
Kenmerkend elementen in 
deze visie is het ontwikkelen 
van een persoonlijk 
vakbekwaamheidsprogramma 
per medewerker, gebaseerd 
op de operationele functie, de 
aard van het 
verzorgingsgebied en de 
competenties van de 
medewerker. 

Op basis van het projectplan 
Vakbekwaamheid 2.0 vinden 
in 2016 de voorbereidingen 
plaats. Met ingang van 2017 
starten we met het nieuwe 
vakbekwaamheidsprogramma. 

Efficiënter beschikbaar stellen 
van operationele informatie op 
basis van nieuwe 
(informatie)technologische 
ontwikkelingen 

We gaan werken met digitale, 
gebruiksvriendelijke 
planvormingsproducten en 
zorgen er voor dat 
beschikbare operationele 
informatie tijdig bij de juiste 
persoon op elke plek benut 
kan worden. 

In 2016 stellen we een 
samenhangende visie en 
informatiearchitectuur op. 
Deze wordt vanaf 2017 
geïmplementeerd. 

Versterken van het lerend 
vermogen  

We verbeteren het 
evaluatieproces en zorgen dat 
lessen worden geborgd op de 
plaatsen waar het 
noodzakelijk is. Daarnaast 
brengen we meer verbinding 
aan tussen onderzoek en 
kennisontwikkeling en 
vertalen relevante 
ontwikkelingen naar adviezen 
voor onze 
brandweerorganisatie. 

In 2016 zijn de verbeteringen 
van het evaluatieproces 
geïmplementeerd en is er 
meer ruimte voor evalueren. In 
2017 is er een basis voor 
kennis ontwikkeling en maken 
we een stap als lerende 
organisatie. 

Aanpassen uitrukvoorstellen als 
gevolg van de oprichting van de 
Landelijke 
Meldkamerorganisatie (LMO) 

Vanaf 2017 zal de LMO 
operationeel zijn. In verband 
hiermee moeten de 
uitrukvoorstellen van de 
brandweer in heel Nederland 

De standaardisering van 
uitrukvoorstellen zal in 2016 
afgerond zijn. De overgang 
van de GMK Hollands Midden 
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worden gestandaardiseerd. 
We zijn hier in belangrijke 
mate afhankelijk van de 
voortgang op landelijk niveau.  

naar de LMO staat gepland na 
2017. 

Uitfaseren niet-noodzakelijk 
materieel  
(besluit MAM) 

In het kader van het 
programma Meer-Anders-
Minder (2014) heeft een 
herijking plaatsgevonden van 
de materieelsterkte. Op basis 
van dit besluit gaan we vijf 
tweede tankautospuiten, acht 
personeel-materiaalwagens 
en vijf 
hulpverleningsvoertuigen 
uitfaseren en zeven 
tankautospuiten centraliseren 
ten behoeve van onderhoud 
en oefeningen. Om dit te 
bereiken zullen we eerst, 
indien noodzakelijk, 
vervangende voertuigen en 
materiaal aanschaffen en 
werkwijzen aanpassen.  

Op basis van een vast te 
stellen materieelplan (2015) 
zal hieraan vanaf 2016 
uitvoering worden gegeven. 

Verbeteren 
arbeidsomstandigheden 
(waaronder arbeidshygiëne) 

We gaan op basis van de uit 
te voeren RIE inzicht krijgen 
in de risico’s en de toe te 
passen maatregelen. 
Sinds kort zijn we ons op 
basis van wetenschappelijke 
onderzoeken bewuster 
geworden van de mogelijke 
gezondheidsgevaren als 
gevolg van blootstelling aan 
rookgasvervuiling na het 
verlaten van het brandadres. 
We zullen meewerken aan de 
implementatie van 
maatregelen die hiervoor op 
landelijk niveau worden 
geformuleerd en zich 
enerzijds richten op 
gedragsaanpassing en 
anderzijds op aanpassing van 
brandweerkazernes. 

We gaan methodisch onze 
risico’s inventariseren, 
prioriteren en aanpakken. 
Arbeidshygiëne maatregelen 
zijn daar onderdeel van. 
We implementeren op korte 
termijn best-practices (2016), 
vooruitlopend op het 
gereedkomen van een 
landelijk plan van aanpak. 

Invoeren specialistische teams 
ten behoeve van werken op 
hoogte, en rietkapbrand-
bestrijding (besluit MAM) en 
technische hulpverlening 

We gaan, gezien ons 
risicoprofiel, specialistische 
teams ten behoeve van 
rietkapbrandbestrijding 
invoeren. Deze zullen om 
efficiency-redenen worden 
gecombineerd met nieuwe 
teams ten behoeve van 
werken op hoogte. Vanwege 
toegenomen regelgeving op 

De implementatie, inclusief 
een vakbekwaamheidstraject, 
is afgerond in 2017. 
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het gebied van 
arbeidsveiligheid is ook 
hieraan in de praktijk behoefte 
ontstaan. Daarnaast nemen 
we de uitvoering en 
coördinatie op ons van het 
landelijk op te zetten 
specialistische team 
technische hulpverlening 
(STH) 
Eerst worden de bijbehorende 
werkwijzen ontwikkeld, 
waarna we het benodigde 
materiaal aanschaffen, het 
specialisme toewijzen aan 
kazernes en onze 
medewerkers opleiden. 

Werken met uitruk op maat 
(besluit MAM) 

Op basis van nog te bepalen 
incidenttypen, de mate van 
paraatheid van kazernes en 
de kazerneconfiguratie in de 
desbetreffende omgeving 
(beschikbaarheid 
‘rugdekking’) gaan we werken 
met uitruk op maat. Dit 
betekent dat in sommige 
gevallen met minimaal vier 
personen kan worden 
uitgerukt met het bestaande 
materieel. Deze afwijking van 
onze standaard werkwijze 
vraagt om zorgvuldige 
voorbereiding en draagvlak bij 
onze medewerkers. 

We gaan een onderzoek 
uitvoeren naar de 
(on)mogelijkheden van uitruk 
op maat (2016). Afhankelijk 
van de resultaten hiervan 
starten we in 2017 met de 
implementatie. 

Uitbreiding first responder-taak 
(besluit MAM) 

Op verzoek van de Regionale 
Ambulancedienst breiden we 
het aantal kazernes van 
waaruit we first 
respondertaken vervullen uit 
van 13 naar 27. Hiermee 
leveren we als brandweer een 
belangrijke voorpostfunctie bij 
reanimaties. Onze 
medewerkers wordt 
aanvullend opgeleid door de 
RAD. 

We implementeren deze 
taakuitbreiding op 14 kazernes 
in 2016. 

Nieuwbouw brandweerkazerne 
Leiden-Noord 
(besluit MAM) 

We gaan een nieuwe 
brandweerkazerne bouwen 
aan de Schipholweg in 
Leiden, ter vervanging van de 
brandweerkazernes Leiden-
Gooimeerlaan, Leiderdorp en 
Oegstgeest. Dit wordt een 
hybride kazerne met een 

We verwachten dat deze 
nieuwe kazerne uiterlijk in 
2018 operationeel is. 
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beroeps- en 
vrijwilligersbezetting. Naast de 
begeleiding van de bouw 
zetten we in op een soepele 
overgang van onze 
medewerkers waarbij 
voorzien is in een effectieve 
participatie van vrijwilligers 
van de voormalige kazernes 
Leiderdorp en Oegstgeest. 

Heroriënteren jeugdbrandweer Op basis van de landelijke 
visie jeugdbrandweer gaan 
we ons heroriënteren op de 
organisatie van onze 
jeugdbrandweer. 
Uitgangspunt voor ons is 
hierbij dat de jeugdbrandweer 
moet fungeren als kweekvijver 
voor toekomstig 
brandweerpersoneel.  

De heroriëntering is in 2016 
afgerond. 

Uitvoeren visie op vrijwilligheid In 2014 hebben we een visie 
op vrijwilligheid vastgesteld. 
Onze vrijwilligers zijn nu en in 
de toekomst belangrijke 
bouwstenen voor onze 
repressieve capaciteit. 
Daarom investeren we in hen 
en hun omgeving. Belangrijk 
uitgangspunt voor de 
komende jaren is dat we 
centraal doen wat moet, en 
lokaal doen wat kan. In de 
visie zijn hiervoor 
samenhangende actiepunten 
geformuleerd die in de 
beleidsplanperiode worden 
uitgewerkt. 

In de visie op vrijwilligheid zijn 
samenhangende actiepunten 
geformuleerd die in de 
beleidsplanperiode worden 
uitgewerkt. 
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9 Wat hebben we daarvoor nodig 

In de vorige hoofdstukken hebben we omschreven wat we willen bereiken in de periode 2016-
2018 en welke brandweer vakinhoudelijke plannen we hiervoor willen uitvoeren. In dit 
hoofdstuk geven we aan welke randvoorwaardelijke plannen ten aanzien van onze 
bedrijfsvoering hiervoor noodzakelijk zijn, onderweg naar een moderne brandweerkorps. Per 
onderwerp geven we hierbij wederom aan: wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen en 
wanneer we dat bereikt hebben.  
 
In de Korpsjaarplannen 2016, 2017 en 2018 werken we deze plannen nader uit en monitoren 
de verdere uitvoering. Op basis hiervan koppelen we de voortgang terug aan ons bestuur. 
De plannen die uitgewerkt worden op basis van de kadernota MAM worden als zodanig 
vermeld. 
 
 

Wat gaan we doen? Hoe pakken we dat aan? Wanneer hebben we dat 
bereikt? 

Verbreden planning- en 
controlcyclus 

We verbreden de planning- en 
controlcyclus met sturing op de 
realisatie van onze plannen en 
planningen uit onder andere ons 
korpsbeleidsplan door middel 
van jaarplannen. 

Vanaf 2016. 

Doorontwikkelen prestatie-
indicatoren 

Sinds 2011 verantwoorden we 
per kwartaal onze prestaties aan 
de gemeentebesturen. Op basis 
van een evaluatie (2015) zullen 
de prestatie-indicatoren worden 
bijgesteld en de duiding worden 
verbeterd om hiermee aan de 
behoefte van de besturen te 
voldoen. 

In 2016 wordt een nieuwe set 
prestatie-indicatoren aan de 
besturen voorgelegd. 

Invoeren 
kwaliteitszorgsysteem 

Op basis van onze gedefinieerde 
producten en diensten (2015) 
wordt inzicht verschaft in onze 
kwaliteit, kostenopbouw en 
prestaties. Om toevallig 
presteren te voorkomen zal dit 
worden geborgd in een 
kwaliteitszorgsysteem. 

Op basis van een visie op 
kwaliteitszorg (2016) wordt een 
kwaliteitszorgsysteem 
ontwikkeld (2017) en 
geïmplementeerd (2018). In dit 
kader nemen we ook deel aan 
de landelijke visitatie in 2016. 

Vaststellen 
financieringssystematiek na 
2018 

Tot en met 2018 is het financiële 
kader over de financiering van 
de brandweerzorg vastgesteld. 
Voor de periode hierna dienen 
nieuwe afspraken gemaakt te 
worden op basis van een 
evaluatie van de huidige 
systematiek (Cebeon-norm). 

In 2016 wordt de nieuwe 
financieringssystematiek voor 
de periode 2019 – 2023 
voorgelegd ter besluitvorming 
aan het bestuur.  
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Implementeren versterken 
facilitaire dienstverlening 
(project Facilitair 2.0)  

De facilitaire dienstverlening 
vormt een levensader binnen 
ons brandweerkorps. De 
versterking van deze 
dienstverlening is vormgeven via 
het project Facilitair 2.0. Dit 
project is weliswaar afgerond in 
2015, maar de verdere 
implementatie en werking dient 
nog geborgd te worden. 

In 2016 worden de 
werkafspraken uit het project 
Facilitair 2.0 geïmplementeerd 
en wordt de werking geborgd 
binnen ons brandweerkorps. 

Invoeren digitaal werken Door middel van digitaal werken 

gaan we met elkaar digitaal 

samenwerken aan onze 

gezamenlijke taken. Daarvoor 

gaan we onze documentaire 

informatievoorziening integreren 

in onze informatiesystemen, 

werkprocessen en organisatie. 

Dit doen we door een 

stapsgewijze aanpak op basis 

van de inhoud van onze 

processen, de inrichting van 

onze organisatie en onze 

informatiebehoefte. Onze 

informatiesystemen worden 

daarbij ingericht op basis van 

afspraken over de benodigde 

werkwijze, eenduidige 

gegevensbronnen, vastgestelde 

gegevensverzamelingen, 

eenvoud, toegankelijkheid en 

bereikbaarheid. 

We stellen een visie op over 
digitaal werken (2016), die we 
aansluitend implementeren 
(2017). 

Implementeren 
verbetervoorstellen uit 
medewerkersonderzoek 

In het najaar 2015 hebben we 
een eerste 
medewerkersonderzoek laten 
uitvoeren. De resultaten hiervan 
zijn op het moment van schrijven 
van dit beleidsplan nog niet 
bekend. Op basis van de 
resultaten gaan we 
verbetervoorstellen opstellen. De 
implementatie van deze 
voorstellen wordt gemonitord. 

De verbetervoorstellen worden 
in 2016 opgepakt. Halfjaarlijks 
wordt over de voortgang 
gerapporteerd. 
Begin 2018 herhalen we het 
medewerkersonderzoek. 

Investeren in de verdere 
ontwikkeling van onze 
medewerkers 
(besluit MAM) 

Onze organisatie staat aan de 
vooravond van grote 
veranderingen (verwoord in de 
kadernota MAM en in dit 
beleidsplan). Dit vraagt veel van 
onze leidinggevenden en 
medewerkers. Met behulp van 
een veelzijdig 
personeelsinstrumentarium 

In 2016 verdiepen we onze 
functionerings- en 
beoordelingscyclus (F&B 
cyclus) met specifieke 
aandacht voor competentie- en 
resultaatgericht werken. Het 
2de loopbaanbeleid krijgt een 
volwaardige plaats in de F&B 
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(competentie- en resultaatgericht 
functioneren, beoordelen en 
ontwikkelen, schouwen, werken 
aan brede inzetbaarheid, tweede 
loopbaanbeleid), zijn we met 
elkaar in gesprek over 
functioneren en persoonlijke 
ontwikkeling. We investeren in 
onze medewerkers zodat ze 
kunnen voldoen aan nieuwe 
eisen die aan hen worden 
gesteld. 

cyclus. We leveren nieuw 
opleidingsbeleid op. 
In 2016 en 2017 investeren we 
in onze leidinggevenden zodat 
zij beter zijn toegerust zichzelf 
en hun team te leiden in het 
realiseren van de nieuwe eisen 
die aan hen worden gesteld. 

In 2017 en 2018 investeren we 
planmatig in de medewerkers 
die te maken krijgen met 
veranderende functie-eisen. 

Herzien organisatieplan 
Brandweer Hollands Midden 
(besluit MAM) 

Op basis van de genoemde 
ontwikkelingen binnen de huidige 
organisatie wordt ons 
organisatie-, formatie- en 
locatieplan bijgesteld. Met name 
de reductie van het aantal 
leidinggevenden en de 
herziening van het takenpakket 
risicobeheersing vragen om een 
herziening van de hoofdstructuur 
en fijnstructuur van onze 
organisatie. Dit dient in 
samenhang met overige 
ontwikkelingen binnen onze 
organisatie uitgewerkt te worden. 

In 2016 nemen we een besluit 
over de nieuwe hoofdstructuur. 
Dit vormt, samen met de 
herijking van de 
takenpakketten en de visie op 
leidinggeven, het uitgangspunt 
voor de fijnstructuur (2017). In 
2018 treedt het nieuwe 
organisatie-, formatie- en 
locatieplan in werking. 

Versterken projectmatig 
werken 

De realisatie van onze 
voornemens zal in belangrijke 
mate projectmatig worden 
aangepakt. Hiermee kunnen we 
gericht en efficiënt capaciteit 
toewijzen aan de te realiseren 
plannen. De ontwikkeling van 
eigen projectmanagement-
capaciteit is daarvoor een 
belangrijke voorwaarde. 

Binnen ons korps scouten we 
medewerkers met aard en 
aanleg voor 
projectmanagement. Deze 
zullen worden toegerust voor 
deze taak (2016). 
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10 Wat mag dat kosten 

10.1 Financieel kader tot en met 2018 

Het financiële kader voor ons Korpsbeleidsplan is vastgesteld in de kadernota Meer-Anders-
Minder (MAM) en de achterliggende afspraak bij de start van ons brandweerkorps om in 2018 
te voldoen aan de Cebeon-norm1. Dit betekent dat we in totaal € 6,2 miljoen (16,6%) moeten 
bezuinigen, waarvan we in dit Korpsbeleidsplan nog € 1,8 miljoen (6,6%) moeten realiseren. 
De overige bezuinigen hebben we reeds gerealiseerd in de periode 2011-2015. 
 
Dit Korpsbeleidsplan realiseren we binnen de afgesproken financiële kaders tot en met 2018. 
De bezuiniging wordt gerealiseerd conform de plannen uit de kadenota MAM (zie bijlage). Via 
de reguliere planning- en controlcyclus rapporteren we hierover aan ons bestuur. De 
financiële bijdrage per gemeente in de periode 2016-2018 (conform routekaart Cebeon) is als 
volgt: 
 

 
 
 

Naast de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdragen aan ons brandweerkorps, moeten we 
vanaf 2017 ook rekening houden met een bezuiniging van € 0,5 miljoen per jaar op de 
Rijksbijdrage Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) (als gevolg herijking 

                                                      
1 Het fictief referentiebudget dat de gemeenten voor brandweerzorg ontvangen uit het gemeentefonds (de zogeheten Cebeon-

norm). 

norm

Gemeente 2016 verschil 2017 verschil 2018

Alphen aan den Rijn 6.234.000 273.000 6.099.000 138.000 5.961.000

Krimpenerwaard 3.111.000 261.000 2.982.000 132.000 2.850.000

Bodegraven-Reeuwijk 1.797.000 147.000 1.724.000 74.000 1.650.000

Teylingen 1.844.000 111.000 1.789.000 56.000 1.733.000

Zuidplas 2.103.000 98.000 2.054.000 49.000 2.005.000

Lisse 1.214.000 97.000 1.166.000 49.000 1.117.000

Hillegom 1.114.000 70.000 1.079.000 35.000 1.044.000

Kaag en Braassem 1.344.000 49.000 1.320.000 25.000 1.295.000

Nieuwkoop 1.396.000 39.000 1.377.000 20.000 1.357.000

Noordwijkerhout 880.000 34.000 863.000 17.000 846.000

Leiden 9.479.000 31.000 9.464.000 16.000 9.448.000

Gouda 4.425.000 30.000 4.411.000 16.000 4.395.000

Noordwijk 1.513.000 20.000 1.503.000 10.000 1.493.000

Katwijk 3.132.000 0 3.132.000 0 3.132.000

Zoeterwoude 671.000 -8.000 675.000 -4.000 679.000

Voorschoten 1.198.000 -13.000 1.204.000 -7.000 1.211.000

Oegstgeest 1.155.000 -14.000 1.162.000 -7.000 1.169.000

Waddinxveen 1.281.000 -14.000 1.288.000 -7.000 1.295.000

Leiderdorp 1.443.000 -18.000 1.451.000 -10.000 1.461.000

Totaal Hollands Midden 45.334.000 1.193.000 44.743.000 602.000 44.141.000

de routekaart Cebeon
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Gemeentefonds). Deze bezuiniging realiseren we via het surplus van de opbrengst van de 
bezuinigingsmaatregelen uit de kadernota MAM. Via de reguliere planning- en controlcyclus 
rapporteren we hierover aan ons bestuur. 
 
Het afgesproken financieel kader tot en met 2018 is de reden waarom dit Korpsbeleidsplan 
een periode kent van drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar (t/m 2019; zoals bijvoorbeeld 
het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden). Voor het financieel kader 
na 2018 dienen we nieuwe afspraken te maken. 
 
 
 

10.2 Financieel kader vanaf 2019 

De nieuwe afspraken over het financieel kader vanaf 2019 dienen we mede te maken naar 
aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en 
Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 (Cebeon-norm). Hierdoor verandert zowel 
de totale omvang van de Cebeon-norm als de onderlinge verschillen tussen gemeenten. 
 
Voor het financieel kader vanaf 2019 zijn de volgende afspraken gemaakt over het 
kostenniveau en de financieringssystematiek voor de Brandweer Hollands Midden: 
 
1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden.  

Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke 
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat 
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.  
Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds 
periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. 
De verdeling van het gemeentefonds is kosten georiënteerd en naar de mening van het bestuur 
daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg in 
Hollands Midden op te baseren. 

 
2. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente 

wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de 
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode.  
Voorbeeld:  
circulaire 2017 gemeentefonds:  september 2017   
begrotingsuitgangspunten 2019: februari 2018 
begroting 2019:    juni 2018 
beleidsplan 2019-2023:   november 2018 

 
3. Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan 

periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan 
periode direct aangepast. 
Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplan periode wordt gebaseerd 
op de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern 
voor te bereiden. 

 
4. Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse 

indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling 
gemeenschappelijke regelingen. 

 



 

 

 

 

 

  15 oktober 2015 

B.2 DB VRHM 291015 bijlage Korpsbeleidsplan 2016 - 2018  Pagina 24 

 

5. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande 
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) 
en financiering autonome ontwikkelingen. 

 
6. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande 

periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties 
(o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal 
worden aangeven op welke taken de bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben. 

 
7. Gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 

2017 wordt het eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de 
periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor 
achtereenvolgende perioden van 4 jaar. 

 
 
Bovenstaande afspraken werken we binnen deze beleidsperiode verder uit en dienen 
vervolgens als financieel kader voor het volgende Korpsbeleidsplan 2019-2023. Dit tweede 
Korpsbeleidsplan kent een periode van vijf jaar, zodat we daarna weer in de pas lopen met de 
beleidsperiode van de Veiligheidsregio Hollands Midden (vier jaar; 2020-2023). 
 
 
 

10.3 Uitvoering 

Voor het uitvoeren van ons Korpsbeleidsplan zijn niet alleen financiële middelen nodig. Onze 
(verander)opgaven voor de komende jaren zijn aanzienlijk en vragen grote inspanningen van 
onze medewerkers. Dit komt bovenop alle dagelijkse inzet om brandweerzorg te leveren. Wij 
gaan daarom onze interne werkwijze aanpassen en het projectmatig werken versterken. 
Hiermee gaan we onze beschikbare capaciteit gericht inzetten en kunnen we onze 
inspanningen nader prioriteren.  
 
Ons Korpsbeleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in Korpswerkplannen. Hiermee geven we 
sturing aan de voortgang van de uitvoering van ons Korpsbeleidsplan. Het Korpswerkplan 
wordt jaarlijks door ons bestuur vastgesteld. 
 
We realiseren ons dat de uitvoering van ons Korpsbeleidsplan grote inspanningen vergt, maar 
deze inspanningen zijn nodig onderweg naar een modern brandweerkorps. Maar laat één 
ding duidelijk zijn: als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Hierop kunnen de 
burgers in Hollands Midden blijven rekenen. 
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Bijlage 1: onze prestaties en middelen 
 
Aantal incidenten per gemeente: 
 

 
 
 
Verdiept naar aantal branden: 
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Opschaling: 
 

 
 
 
Locaties brand: 
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Locaties hulpverlening: 

 
 
 
Locaties OMS-meldingen: 
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Adviezen en toezicht Risicobeheersing: 
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Bijlage 2: besluiten kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) 
 

 

Op 14 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur de kadernota Meer-Anders-Minder (MAM) 

vastgesteld. In deze kadernota staat een maatregelenpakket, waarmee enerzijds invulling gegeven kan 

worden aan de besparingsopgaven (Cebeon-norm) en anderzijds negatieve effecten op het 

brandweerzorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt. 

 

Het maatregelenpakket is evenwichtig verdeeld over alle taakvelden van de brandweer en omvat de 

volgende maatregelen om de Cebeon-norm per uiterlijk 2018 te bereiken: 

1. Heroverwegen formatie- en functieplan 

 een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de 

kantoororganisatie. 

 een vermindering van het aantal leidinggevenden binnen de repressieve organisatie 

(samenvoegen OvD-gebieden). 

 een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie. 

2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel 

 uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e tankautospuiten (inclusief centralisatie 

zeven reserve tankautospuiten). 

 uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen. 

 uitbreiding van de taak Brandweer First Responders. 

 uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen. 

 invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden. 

 invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte. 

 sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw kazerne 

Leiden Noord. 

 harmonisatie van de adembescherming. 

3. Herijken takenpakket Risicobeheersing 

4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven 

 

 

Wat betreft de financiële effecten is vastgesteld dat met de voorgestelde maatregelen voldaan kan 

worden aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelenpakket voorziet in een begrote structurele 

vermindering van de uitgaven van € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-

taakstelling (€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen.  
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Onderstaand een financieel resumé van de geplande opbrengsten en meerkosten van het voorgestelde 

maatregelenpakket. 
 
 

Maatregel 

 

1. Heroverwegen formatie- en functieplan 

 een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. 

directeuren) binnen de kantoororganisatie 

 een vermindering van het aantal leidinggevenden 

(samenvoegen OvD-gebieden)  binnen de repressieve 

organisatie 

 een vermindering van de formatieruimte binnen de 

kantoor- en beroepsorganisatie 

 

2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van 

risicoprofiel 

 uitfaseren van personeel-materieelwagens en vijf 2e 

tankautospuiten (inclusief centralisatie zeven reserve 

tankautospuiten) 

 uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen 

 uitbreiding van de taak Brandweer First Responders 

 uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen 

 invoering strategische voorraad t.b.v. extreme 

weersomstandigheden 

 invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / 

werken op hoogte 

 sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als 

gevolg van de nieuwbouw kazerne Leiden Noord 

 harmonisatie van de adembescherming 

  

3. Herijken takenpakket Risicobeheersing 

 

4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en 

vakbekwaam blijven 

 

Opbrengst 

 

 

€ 400.000 

 

€   60.000 

 

 

€ 200.000 

 

 

 

 

€ 400.000 

 

 

€ 300.000 

 

 

 

 

 

 

€ 400.000 

 

€ 150.000 

 

€ 500.000 

 

€ 150.000 

Meerkosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€   60.000 

€ 100.000 

€   20.000 

 

€   40.000 

Subtotaal € 2.560.000 € 220.000 

  

Totaal (opbrengsten -/- meerkosten) € 2.340.000 

  

Cebeon-opdracht € 1.800.000 

  

Begroot surplus (totaal -/- Cebeon-opdracht) €    540.000 

 



 

 

 

1. Samenvatting voorstel 

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en 

met 2018.  

 

Conform afspraak zal het bestuur, mede ook 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 gehanteerde 

financieringssystematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode 

betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden. 

 

2. Algemeen 

Onderwerp:  Bestuurlijke uitgangspunten 

kostenniveau Brandweer 

Hollands Midden en 

financieringssystematiek 

gemeentelijke bijdragen 

vanaf 2019 

Opgesteld door: E.H. Breider 

Concerncontroller 

Voorstel t.b.v. 

vergadering: 

Algemeen Bestuur Datum 26 november 2015 

Agendapunt: B.1 Bijlage(n): 1 

Portefeuille: H. Lenferink (DB) 

H. Meijer (VD) 

Status: besluitvormend 

Vervolgtraject 

besluitvorming: 

Zienswijze gemeenten 

Dagelijks Bestuur 

Algemeen Bestuur 

Datum: 29 februari 2016 

17 maart 2016 

31 maart 2016 

 
3. Besluit 
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande uitgangspunten voor het 
kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen 
vanaf 2019 en deze ter zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Formele vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016. 
1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden vanaf 2019: 

a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de 
gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het 
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de 
brandweertaak; 

b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente 
wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de 
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;  

c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan 
periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe 
beleidsplan periode direct aangepast; 

B.1
. 
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d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse 
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling 
gemeenschappelijke regelingen1; 

e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande 
periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. 
innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen. 

f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande 
periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele 
consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het 
beleidsplan zal worden aangeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen 
betrekking zullen hebben. 

g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 
2017 wordt de eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de 
periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor 
achtereenvolgende perioden van 4 jaar. 

2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de 
Brandweer Hollands Midden wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het 
maatregelen-pakket voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 
miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot    
€ 0,5 miljoen. Het Bestuur besluit dit surplus (deels) in te zetten ter dekking van het financieel 
negatief effect van de herijking van de BDuR.  

3. Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de 
begrotingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, worden de 
uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financierings-
systematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende 
gemeenteraden, zodat die zienswijzen bij de definitieve besluitvorming betrokken wordt. De raden 
hebben tot en met 29 februari 2016 de tijd om een zienswijze in te dienen. Formele vaststelling 
vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016. 

4. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau van Brandweer 
Hollands Midden en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 
(duurzaam) vast te leggen in een op te stellen financieel statuut. 

 

4. Toelichting 
 

Kostenniveau en financieringssystematiek 2009 – 2018 

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) heeft het 

(Algemeen) Bestuur met de regionaal commandant afgesproken om “een beleid te ontwikkelen 

waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kunnen worden gerealiseerd 

voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de 

brandweertaak”.  

 

Het beleid wordt in het spraakgebruik aangehaald als de ‘routekaart Cebeon’ en het referentiebudget 

als de ‘Cebeon-norm2’. 

 

Bij het besluit tot regionalisering is 2009 als referentiejaar voor het gewenst referentiebudget 

(kostenniveau) gehanteerd. Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget 

                                                      
1 De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de 

Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor 

begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1). 
2 De routekaart en norm zijn vernoemd naar het onderzoeksbureau Cebeon (Centrum Beleidsadviserend Onderzoek), dat in 

opdracht van het ministerie van BZK onderzoek verricht naar het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in 

het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). 
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voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit 

referentiebudget (Cebeon-norm), zijnde een bedrag van € 6,2 mln. Dit bedrag kreeg de nieuwe 

organisatie als bezuinigingsopdracht mee. 

 

Vertrekpunt routekaart Cebeon per gemeente in 2009 (excl. Katwijk3): 

 

 
 

Het aandeel van gemeenten in de jaarlijkse efficiency is volgens de afgesproken verdeellijn in het 

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

fictieve Cebeon-norm (referentiebudget) en het feitelijke budget (bijdrage) van de gemeenten. 

 

De routekaart Cebeon bestaat uit drie fasen: 
1. Periode 2010-2012 5,0% bestuurlijk taakstellende efficiencyopdracht 
2. Periode 2013-2015 5,0% additionele efficiencywinst door versneld versterken 

gewenste en noodzakelijke organisatiekracht en verhoging bijdrage 
gemeenten met een lagere bijdrage dan de Cebeon-norm 

3. Periode 2016-2018 6,6% door implementatie programma Meer-Anders-Minder 

 

Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder 

In het Algemeen Bestuur van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigings-programma Meer-

Anders-Minder en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-

kostenniveau in 2018 voor de uitvoering van de brandweerzorg in Hollands Midden vastgesteld. De 

bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door: 
 heroverwegen formatie- en functieplan; 
 herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel; 
 herijken takenpakket Risicobeheersing; 
 herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. 

                                                      
3 De brandweer van gemeente Katwijk is per 2014 geregionaliseerd. Katwijk is op Cebeon-niveau ingestapt. 

Referentie

Gemeente Bijdrage budget absoluut procentueel

Krimpenerwaard 3.745.000 2.577.000 1.168.000 45,3%

Lisse 1.409.000 1.010.000 399.000 39,5%

Teylingen 2.152.000 1.567.000 585.000 37,3%

Hillegom 1.292.000 944.000 348.000 36,9%

Alphen aan den Rijn 6.899.000 5.390.000 1.509.000 28,0%

Noordwijkerhout 974.000 765.000 209.000 27,4%

Zuidplas 2.291.000 1.812.000 479.000 26,4%

Kaag en Braassem 1.470.000 1.171.000 299.000 25,5%

Bodegraven-Reeuwijk 1.752.000 1.492.000 260.000 17,4%

Nieuwkoop 1.405.000 1.227.000 178.000 14,5%

Gouda 4.450.000 3.974.000 476.000 12,0%

Noordwijk 1.450.000 1.350.000 100.000 7,4%

Leiden 9.033.000 8.543.000 490.000 5,7%

Waddinxveen 1.194.000 1.171.000 23.000 2,0%

Zoeterwoude 616.000 614.000 2.000 0,4%

Voorschoten 1.042.000 1.095.000 -53.000 -4,8%

Oegstgeest 925.000 1.057.000 -132.000 -12,5%

Leiderdorp 1.137.000 1.322.000 -185.000 -13,9%

Totaal Hollands Midden 43.236.000 37.081.000 6.155.000 16,6%

verschil
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Grafisch ziet e.e.a. er als volgt uit: 

 

 
 

 

De routekaart Cebeon voor de periode 2016-2018 per gemeente ziet er als volgt uit: 

 

 
 

 

 

 

 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

afwijking ten opzichte van de
(geindexeerde) Cebeon-norm, allen

uitgedrukt in procenten

%

jaar

gemiddeld voor alle gemeenten in Hollands Midden

gemiddeld voor alle
gemeenten in Hollands
Midden

norm

Gemeente 2016 verschil 2017 verschil 2018

Zoeterwoude 671.000 -8.000 675.000 -4.000 679.000

Gouda 4.425.000 30.000 4.411.000 16.000 4.395.000

Leiden 9.479.000 31.000 9.464.000 16.000 9.448.000

Alphen aan den Rijn 6.234.000 273.000 6.099.000 138.000 5.961.000

Voorschoten 1.198.000 -13.000 1.204.000 -7.000 1.211.000

Katwijk 3.132.000 0 3.132.000 0 3.132.000

Waddinxveen 1.281.000 -14.000 1.288.000 -7.000 1.295.000

Leiderdorp 1.443.000 -18.000 1.451.000 -10.000 1.461.000

Teylingen 1.844.000 111.000 1.789.000 56.000 1.733.000

Hillegom 1.114.000 70.000 1.079.000 35.000 1.044.000

Nieuwkoop 1.396.000 39.000 1.377.000 20.000 1.357.000

Oegstgeest 1.155.000 -14.000 1.162.000 -7.000 1.169.000

Krimpenerwaard 3.111.000 261.000 2.982.000 132.000 2.850.000

Zuidplas 2.103.000 98.000 2.054.000 49.000 2.005.000

Noordwijkerhout 880.000 34.000 863.000 17.000 846.000

Noordwijk 1.513.000 20.000 1.503.000 10.000 1.493.000

Lisse 1.214.000 97.000 1.166.000 49.000 1.117.000

Bodegraven-Reeuwijk 1.797.000 147.000 1.724.000 74.000 1.650.000

Kaag en Braassem 1.344.000 49.000 1.320.000 25.000 1.295.000

Totaal Hollands Midden 45.334.000 1.193.000 44.743.000 602.000 44.141.000

de routekaart Cebeon
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Kostenniveau en financieringssystematiek vanaf 2019 

De bestuurlijke afspraken betreffende de routekaart Cebeon en de Cebeon-norm zijn gemaakt tot en 

met 2018.  

 

Conform afspraak zal het bestuur, mede ook 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 gehanteerde 

financieringssystematiek evalueren en voorstellen ontwikkelen voor de volgende beleidsperiode 

betreffende een nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden. 

 

2e Fase groot onderhoud gemeentefonds 2016 en herijking BDuR 2017 

De tweede fase groot onderhoud gemeentefonds omvatte o.a. het taakgebied Brandweer & 

Rampenbestrijding (B&R), onderdeel van Openbare Orde en Veiligheid. De nieuwe verdeling van de 

algemene uitkering in het gemeentefonds wordt ingevoerd in 2016. Uit het onderzoek is gebleken dat 

landelijk de uitgaven van gemeenten hoger liggen dan waarmee in de algemene uitkering rekening 

wordt gehouden. Vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten geven meer uit dan het ijkpunt. 

De omvang van het subcluster B&R is verhoogd en de verdeling is ten gunste van vooral de kleinere 

gemeenten aangepast. De omvang van het subcluster stijgt landelijk met € 73 miljoen (voor Hollands 

Midden met € 3,0 mln.). Het subcluster B&R is onderzocht in samenhang met de BDuR. Door de 

verdergaande regionalisering is sprake van een toegenomen verwevenheid van beide geldstromen. 

Ook voor de BDuR leidt het onderzoek tot een nieuwe landelijke verdeling, maar per 2017.  

 

Analyse uitkomsten groot onderhoud (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 

gemeentefonds (per 2016) en herijking BDuR (per 2017) voor Hollands Midden: 
 De ‘oude’ Cebeon-norm (2009-2018) bedraagt € 20.000 minder dan de geactualiseerde uitkomst 

van het Gemeentefonds in de meerjarenraming voor 20194. 
 Als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen en herijking van het gemeentefonds zijn verschillen 

ontstaan in het gemeentelijke aandeel in het fictief budget op basis van de ‘oude’ Cebeon-norm 
en het geactualiseerd beeld per gemeente: 
 

                                                      
4 Notitie Cebeon, 28 september 2015, ‘Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden’. 
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*) Bijdrage 2018 is het geïndexeerd referentiebudget 2009 (‘oude’ Cebeon-norm) 

 
 Het effect van de herijking van de BDuR bedraagt € 461.000 negatief voor de veiligheidsregio 

Hollands Midden. 

 

Het effect van de herijking van de BDuR (€ 461.000 negatief) per 2017 voor de veiligheidsregio 

Hollands Midden. 

 

In de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands Midden is 

het resultaat neergelegd van het programma Meer-Anders-Minder. Het Bestuur heeft deze kadernota 

vastgesteld (13 november 2014) waarmee een maatregelenpakket is voorgesteld waarmee enerzijds 

invulling gegeven kan worden aan de besparingsopgaven (Cebeon-norm) en anderzijds negatieve 

effecten op het brandweerzorgniveau zoveel als mogelijk worden beperkt. 

 

Met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het 

maatregelenpakket voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 

miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 

miljoen.  

 

Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019

conform Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds

Bijdrage Ref Budget

Gemeente 2018 *) 2019 Absoluut Procentueel

Zoeterwoude 679.000 587.000 92.000 13,5%

Gouda 4.395.000 4.080.000 315.000 7,2%

Leiden 9.448.000 8.863.000 585.000 6,2%

Alphen aan den Rijn 5.961.000 5.748.000 213.000 3,6%

Voorschoten 1.211.000 1.194.000 17.000 1,4%

Katwijk 3.132.000 3.103.000 29.000 0,9%

Waddinxveen 1.295.000 1.298.000 -3.000 -0,2%

Leiderdorp 1.461.000 1.476.000 -15.000 -1,0%

Teylingen 1.733.000 1.754.000 -21.000 -1,2%

Hillegom 1.044.000 1.067.000 -23.000 -2,2%

Nieuwkoop 1.357.000 1.398.000 -41.000 -3,0%

Oegstgeest 1.169.000 1.209.000 -40.000 -3,4%

Krimpenerwaard 2.850.000 2.960.000 -110.000 -3,9%

Zuidplas 2.005.000 2.122.000 -117.000 -5,8%

Noordwijkerhout 846.000 931.000 -85.000 -10,0%

Noordwijk 1.493.000 1.649.000 -156.000 -10,4%

Lisse 1.117.000 1.261.000 -144.000 -12,9%

Bodegraven-Reeuwijk 1.650.000 1.937.000 -287.000 -17,4%

Kaag en Braassem 1.295.000 1.524.000 -229.000 -17,7%

Totaal Hollands Midden 44.141.000 44.161.000 -20.000 0,0%

Verschil
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Voorgesteld wordt dit surplus (deels) in te zetten ter dekking van het financieel negatief effect van de 

herijking van de BDuR. Deze bedraagt € 461.000 negatief voor de veiligheidsregio Hollands Midden.  

De financieel negatieve gevolgen voor Brandweer Hollands Midden als gevolg van omlegging van de 

financieringsstroom voor de GHOR5 zal worden gecompenseerd door een correctie op de Cebeon-

norm. 

 

Verkenning verdeelmodellen veiligheidsregio’s 

Onderzoek (december 2014, door het bureau AEF in opdracht van Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland naar de kostenverdeelmodellen bij de veiligheidsregio’s geeft het volgend beeld: 

 

 
 

Van de 23 regio’s waarvan gegevens beschikbaar zijn, zijn er negen voornemens om hun huidige 

kostenverdeelmodel aan te passen. De overige 14 hebben dit voornemen niet, vaak omdat zij vrij 

                                                      
5 Als gevolg van de omlegging van de financieringsstroom voor de GHOR wordt de BDuR volledig op het programma 

Brandweer verantwoord. Vóór omlegging ook gedeeltelijk (40%) op het programma GHOR. 

Aantal

Model Inhoud vr's

1 Historie De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is terug 4

te voeren op het bedrag dat de gemeente uitgaf aan de

gemeentelijke en regionale brandweer voor de datum van

regionalisering. Daarbij worden als grondslag de

gemeentelijke begrotingen van eenzelf de jaar gebruikt. In

bepaalde gevallen heeft de onderlinge verhouding tussen

al die gemeentelijke bijdragen geleid tot een nieuwe vaste

verdeelsleutel.

2 Inwonerbijdrage De totale kosten van de veiligheidsregio worden 2

omgerekend naar een bedrag per inwoner. Het komt voor

dat er binnen één regio verschillende inwonerbijdragen

bestaan (gedifferentieerde tarieven, afhankelijk van het

profiel van een gemeente).

3 OOV-verdeling De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio wordt 6

bepaald aan de hand van de ijkpuntscores (scores op

basis van lokaal risicoprofiel) die gebruikt worden ten

behoeve van het taakgebied OOV, onderdeel Brandweer

en Rampenbestrijding uit het gemeentefonds. Op basis

van deze scores ontvangen gemeenten naar verhouding

middelen uit het gemeentefonds voor OOV. Die

verhouding (niet de absolute bedragen) wordt gebruikt om

te bepalen welk deel van de regionale kosten een een

gemeente moet dragen.

4 Werkelijke kosten De individuele gemeente krijgt van de veiligheidsregio die 0

kosten doorberekend die daadwerkelijk voor die

betreffende gemeente gemaakt worden. Vaak wordt dit

maatwerk of pluspakket genoemd.

5 Mix De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is 11

gebaseerd op een mix van twee of meer van de

bovengenoemde modellen.

6 Niet bekend 2
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recent de discussie over het nieuwe model gevoerd hebben en/of het onlangs hebben ingevoerd. Van 

de negen regio’s die willen veranderen beraden vier regio’s zich nog op wat het nieuwe model moet 

worden, vijf regio’s hebben de OOV-verdeling in beeld. 

 

Als voordelen voor de OOV-verdeling worden genoemd: 

 Er wordt een relatie gelegd met de inkomstenkant van de gemeenten en het daarbij behorende 

risicoprofiel. 

 Het is transparant, goed uitlegbaar en rechtvaardig. 

 De sleutel wordt objectief bepaald door een derde (door BZK in de circulaires gemeentefonds) en 

er komen daardoor geen verdere discussies over berekeningen, interpretatie etc. 

 

Gegevens over het kostenniveau van betreffende brandweerorganisaties ten opzichte van het  

referentiebudget dat betreffende regio’s via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de 

brandweertaak is (nog) niet bekend. 

 

Voorstellen volgende beleidsperiode(n) 

 
1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden.  

 
Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke 
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat 
gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak.  
 
Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds 
periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De 
verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur 
daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg in 
Hollands Midden op te baseren. 

 
2. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt 

één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de 
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode.  
 
Voorbeeld:  

circulaire 2017 gemeentefonds sep-17   
begrotingsuitgangspunten 2019 feb-18 
begroting 2019   jun-18 
beleidsplan 2019-2023  nov-18 

 
3. Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode 

afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode 
direct aangepast. 

 

Omdat de bijdrage van een gemeente voor een nieuwe beleidsplan periode wordt gebaseerd op 

de septembercirculaire gemeentefonds T-2, heeft de gemeente tijd om zich hierop intern voor te 

bereiden. 
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4. Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse 
indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling 
gemeenschappelijke regelingen6. 

 
5. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande 

periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) 
en financiering autonome ontwikkelingen. 

 
6. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande 

periode wordt bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties 
(o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal 
worden aangeven op welke taken de bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben. 
 

7. Gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 
2017 wordt het eerst volgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de 
periode 2016-2018 (3 jaar). De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor 
achtereenvolgende perioden van 4 jaar. 

 

5. Kader 

Financieel kader begrotingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

6. Consequenties 

Financieel: 

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek 

gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 leidt tot periodieke wijziging van het kostenniveau en 

herverdeeleffecten bij gemeenten. 

 

Capaciteit: 

geen 

 

Materieel: 

geen 

 

Juridisch: 

Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begroting van 

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, de uitgangspunten voor het 

kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen 

vanaf 2019 ter zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die zienswijzen 

bij de definitieve besluitvorming betrokken kunnen worden. 

 

Overig: 

geen 

 

7. Aandachtspunten / risico’s 

Aandachtspunt is een goede communicatie aan stakeholders binnen gemeenten en een duidelijke 

toelichting op de werking en consequenties van de financieringssystematiek. 

 

                                                      
6 De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de 

Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor 

begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na gecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1). 
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8. Implementatie en communicatie 

Implementatie 

Implementatie vanaf nieuwe beleidsplanperiode 2019-2023. 

 

Communicatie 

 Informatieve bijeenkomst Hoofden Financiën, MOV-ers, AGT en  28 januari 2016 

Ambtelijke werkgroep 

 Bijeenkomst met de ambtelijke werkgroep “Financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden”    28 oktober 2015 

 Bijeenkomst met Ambtelijke Governance Team (AGT) VRHM  25 september 2015 
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Notitie 

15833 - 004 

Cebeon, 28 september 2015 

 

 

1 Inleiding 

routekaart Cebeon 2009-2018 

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden was de financiële situatie van de 

destijds nog 28 betreffende gemeenten zeer verschillend. Er is toen afgesproken om in de periode 2009-

2018 geleidelijk toe te groeien naar het absolute niveau van het objectieve budget in het Gemeentefonds 

voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Bij de start bedroeg het verschil tussen de ‘Cebeon-norm’ en 

de feitelijke netto-lasten ruim 6 miljoen euro (circa 16,6%) voor de hele regio. Dit verschil is in 2015 

reeds afgebouwd tot 1,8 mln. euro (circa 4,0%). 

 

In 2014-2015 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan het objectieve budget (‘ijkpuntscore’) in het 

Gemeentefonds én is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) herijkt.
 1

 Voor de optelsom van 

de gemeenten in de regio Hollands Midden betekent dit een hoger objectief budget in het Gemeentefonds, 

maar voor de regio een lagere uitkering uit de BDuR. Dit gegeven heeft ook consequenties voor de 

‘Cebeon-norm’ en de routekaart. Tegen deze achtergrond heeft het Bestuur besloten de financieringssys-

tematiek te evalueren en voorstellen te ontwikkelen voor het toekomstige kostenniveau. 

ontwikkeling Gemeentefonds 

De omvang en verdeling van het Gemeentefonds wordt beïnvloed door groei en krimp van gemeenten, 

taakmutaties en het accres voor alle onderscheiden taakvelden. In de periode 2009-2015 is de omvang van 

het Gemeentefonds verminderd als gevolg van de effecten van de economische crisis. Hierdoor zijn de 

Rijksuitgaven afgenomen waaraan de omvang van het Gemeentefonds is gekoppeld (trap-op-trap-af). Per 

2016 wordt tevens de nieuwe verdeling van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 

ingevoerd en neemt het volume binnen dit taakveld toe.  

 

Tegelijkertijd hebben er in Hollands Midden een aantal gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden en 

zijn er per 2015 nog 19 gemeenten over. 

onderzoeksvragen 

Cebeon heeft voor de veiligheidsregio Hollands Midden een aantal ondersteunende werkzaamheden  

verricht ten behoeve van de evaluatie van de financieringssystematiek.  

Belangrijk daarbij is om vooruit te kijken en recente inzichten in de verdeling aan te reiken vanuit de 

werking van het gemeentefonds voor het jaar 2016 en verder. Hierin is het recente groot onderhoud aan 

de verdeling van het gemeentefonds meegenomen. 

                                                           
1  Cebeon, Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR, 14822-015, 19 

maart 2015. 



 

De volgende onderwerpen staan centraal: 

1. Wat is de betekenis van de ontwikkeling van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 

in het Gemeentefonds in de periode tot aan de herijking? Via berekeningen waarin alle opgetreden 

effecten per maatstaf worden meegenomen, komt dit tot uiting in de effecten per gemeente. 

2. Wat is de betekenis van de recente herijking van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrij-

ding in het Gemeentefonds? Via berekeningen waarin alle effecten per maatstaf worden meegeno-

men, komt dit tot uiting in de effecten per gemeente. 

3. Hoe ziet de meerjarenraming tot en met 2019 er uit per gemeente? 

4. Hoe ziet de ontwikkeling van de BDuR er uit en wat is de achtergrond van het herverdeeleffect in de 

BDuR voor Hollands Midden? 

inhoud notitie 

In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende onderwerpen: 

• algemene vertrekpunten voor de analyses (paragraaf 2); 

• actualisering van de verdeling binnen de regio over de gemeenten tot en met 2016 en een toelichting 

van de achterliggende schakels (paragraaf 3); 

• korte vooruitblik op de ontwikkeling van het gemeentefonds in de periode 2016-2019 (paragraaf 4); 

• korte beschouwing over de herverdeling van de BDuR (paragraaf 5); 

• samenvatting en slotconclusie (paragraaf 6). 

 

 

2 Algemene vertrekpunten 

Alvorens in te gaan op de gevolgen van de ontwikkelingen in het Gemeentefonds en de BDuR wordt eerst 

een aantal algemene vertrekpunten toegelicht. 

afzonderen uitkomst onderdeel brandweer en rampenbestrijding binnen gemeentefonds 

Het gemeentefonds omvat uitkeringsformules per ‘cluster’ (breed taakgebied). Binnen het taakgebied 

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) wordt onderscheid gemaakt tussen het onderdeel brandweer en 

rampenbestrijding en overige openbare orde en veiligheid (OOOV)
 2
.  

 

Voor een geobjectiveerde onderbouwing van de gemeentelijke middelenbehoefte voor het dekken van de 

lasten van brandweerzorg en rampenbestrijding wordt in Hollands Midden gebruik gemaakt van het 

clusteronderdeel brandweerzorg en rampenbestrijding uit het Gemeentefonds. Deze objectieve budgetten 

zijn afgestemd op structurele kostenverschillen tussen typen gemeenten gerelateerd aan verschillen in 

gemeenten en achterliggende normenkaders. 

 

Deze uitkering kan per circulaire van het gemeentefonds worden berekend. Hierbij zijn verschillende 

elementen van belang voor de resulterende uitkomst. Het betreft: 

• de stand van de basisgegevens per gemeente (ontwikkelingen in aantallen eenheden per verdeelmaat-

staf, zoals aantal inwoners, woonruimten en bedrijfsvestigingen); 

                                                           
2  Het betreft hierbij taken in de sfeer van handhaving, toezicht en preventie (stads- en dorpswachten, criminaliteitspreventie, cameratoezicht, 

APV-handhaving, bijzondere wetten), beleids- en planvorming integrale veiligheid (beleidsformulering, regie veiligheidsprojecten), HALT-

bureaus, veiligheidshuizen, dierenbescherming, opsporing en ruiming explosieven en overige beschermende maatregelen (zoals reddings-

wezen, strandbewaking, lijkschouwing). 



 

• de gewichten per maatstaf (‘prijzen’), die op grond van tussentijds onderhoud in de verdeling kunnen 

wijzigen (taakmutaties, definitiewijzigingen, herijkingen); 

• de algemene uitkeringsfactor voor het gehele gemeentefonds die mede wordt bepaald door de macro 

ontwikkeling van de totale omvang van de beschikbare middelen voor het gemeentefonds (jaarlijkse 

accres) voor alle taakgebieden tezamen. 

relatie uitkering gemeentefonds met OZB en OEM 

Bij het berekenen van de uitkomsten van de ijkpuntformules die ten grondslag liggen aan de verdeling 

van het gemeentefonds dient rekening te worden gehouden met de inkomsten uit OZB en Overige Eigen 

Middelen (OEM)
3
 van gemeenten.  

In het verdeelstelsel wordt separaat zichtbaar rekening gehouden met inkomsten uit de OZB door middel 

van een negatieve verdeelmaatstaf (tegen een gemiddeld landelijk rekentarief), omdat gemeenten hiermee 

zelf inkomsten kunnen genereren.  

Ook is er sprake van een korting van de gemeentefonds uitkering voor de inkomsten uit OEM, omdat 

gemeenten worden geacht dit deel zelf te kunnen bekostigen. Deze korting is niet direct zichtbaar in het 

verdeelstelsel (kortingspercentage
4
), maar er dient wel rekening mee te worden gehouden bij het bereke-

nen van de totale ijkpuntuitkomst.  

In deze notitie worden alle uitkomsten inclusief deze OEM-opslag gepresenteerd. 

dynamiek tussen de jaren 

De objectieve budgetten in het gemeentefonds worden jaarlijks onderhouden. Bij het verwerken van alle 

wijzigingen in structuurkenmerken van individuele gemeenten (inclusief bijvoorbeeld groei), gewichten 

en de uitkeringsfactor, resulteert dit jaarlijks per gemeente een nieuwe score op het clusteronderdeel in 

het gemeentefonds op.  

gemeentelijke indeling 

Bij het presenteren van uitkomsten per gemeente in deze notitie wordt uitgegaan van de gemeentelijke 

indeling per 2015 (inclusief de vorming van de gemeente Krimpenerwaard). Dat betekent dat in de jaren 

vóór een gemeentelijke herindeling de uitkomsten van voormalige gemeenten worden gesommeerd tot het 

resultaat van de heringedeelde gemeente. 

relatie objectief budget gemeentefonds en Cebeon-norm 

Bij de start van de huidige financieringssystematiek in Hollands Midden is een korting van 5,6% toege-

past op het objectieve budget in het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding. Deze korting 

is destijds gebaseerd op een regionale inventarisatie van de kosten van (met name) gemeentelijke 

rampenbestrijding en geldt voor alle gemeenten in Hollands Midden. 

 

In deze notitie worden alle uitkomsten gecorrigeerd met deze 5,6% korting (zonder deze korting zouden 

de uitkomsten derhalve hoger zijn), ook wanneer het gaat om geactualiseerde uitkomsten voor de werking 

van het gemeentefonds. 

 

 

                                                           

3. Het betreft daarbij het saldo van de inkomsten op het taakgebied overige eigen middelen, dat gemeenten kunnen inzetten als algemeen 

dekkingsmiddel. De inkomsten zijn afkomstig van bijvoorbeeld een aantal overige belastingen (bijv. hondenbelasting), inkomsten uit ren-

te/beleggingen, het saldo van grondexploitaties e.d..  

4. Dit percentage verschilt per taakgebied als gevolg van taakmutaties die zich in de loop der jaren voordoen. Voor het onderhavige taakgebied 

gaat het momenteel om circa 3,5%. 



 

3 Actualisering verdeling per gemeente tot en met 2016 

3.1 Inleiding 

In het kader van de actualisering van de verdeling over de gemeenten binnen de veiligheidsregio tot en 

met 2016 wordt achtereenvolgens op de volgende onderwerpen ingegaan: 

• eerst wordt in paragraaf 3.2 de uitkomst van de huidige (sinds 2009 alleen globaal geïndexeerde) 

werkwijze voor de verdeling over gemeenten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden gepresen-

teerd; 

• deze uitkomst van de eigen indexatie van de regio Holland-Midden tot en met 2016 wordt in 

paragraaf 3.3 vergeleken met de uitkomst van de geactualiseerde ijkpuntscores per gemeente voor 

2016; 

• in paragraaf 3.4 wordt aangegeven wat de ontwikkeling binnen het gemeentefonds was sinds de 

startsituatie, uitgesplitst naar een aantal tussenmomenten en belangrijke achterliggende schakels.  

3.2 Huidige werkwijze bepalen binnenregionale verdeling tot en met 2016 

In 2009 bedroeg het verschil tussen het overgedragen budget en de ‘Cebeon-norm’ gemiddeld 16,6%. 

Voor individuele gemeenten bedroeg deze afwijking soms tientallen procenten meer. In de periode 2009-

2018 is een bezuinigings- en professionaliseringsproces ingezet zodat alle gemeenten naar de ‘Cebeon-

norm’ konden toegroeien. 

 

Deze ‘Cebeon-norm’ is sinds de uitgangssituatie in 2009 ‘bevroren’ in die zin dat er geen rekening is 

gehouden met wijzigingen in de structuur van gemeenten (bijvoorbeeld in groei of krimp van het aantal 

woonruimten, de bebouwingsdichtheid en bedrijvigheid) en in aanvullende wijzigingen in het gemeente-

fonds (zowel in de verdeling als gevolg van taakmutaties als de omvang van het clusteronderdeel 

Brandweer en Rampenbestrijding). De ‘Cebeon-norm’ is wel geïndexeerd voor de ontwikkeling in de 

gemeentelijke bijdragen. 

 

De huidige verdeling is derhalve gebaseerd op de input vanuit een drietal ingrediënten: 

• een eerste berekening van de ijkpuntscore per gemeente
5
 uit 2008 voor het jaar 2009; 

• een door de regio Hollands Midden berekende normatieve korting voor alle gemeenten daarop van 

5,6% (voor gemeentelijke rampenbestrijding); 

• een jaarlijkse indexering gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het 

BBP uit de MEV) in de septembercirculaire (T-2) van het nieuwe begrotingsjaar, sinds 2009. 

 

In onderstaande tabel is aangegeven wat de ontwikkeling op grond hiervan is geweest tussen de start en 

de verdeling voor 2016. 

 

  

                                                           
5  Cebeon, Concept-notitie Verdeelsleutel financiële lasten brandweerregio Hollands Midden, juni 2008.  



 

Tabel 3.1: ‘Cebeon-norm’ 2009 en indexatie naar 2014 en 2016  zoals gehanteerd binnen de veiligheidsre-
gio Hollands Midden (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op inwonertal 

gemeenten 2009 2014 2016 
verschil 2016-

2009 

Zoeterwoude 609 665 679 69 

Noordwijkerhout 767 829 846 78 

Hillegom 943 1.023 1.044 101 

Lisse 1.012 1.095 1.117 105 

Oegstgeest 1.054 1.146 1.169 115 

Voorschoten 1.095 1.187 1.211 116 

Waddinxveen 1.169 1.269 1.295 126 

Noordwijk 1.347 1.464 1.493 145 

Kaag en Braassem 1.167 1.269 1.295 128 

Leiderdorp 1.325 1.433 1.461 137 

Nieuwkoop 1.228 1.331 1.357 129 

Bodegraven-Reeuwijk 1.493 1.617 1.650 157 

Teylingen 1.563 1.699 1.733 170 

Zuidplas 1.817 1.965 2.005 188 

Krimpenerwaard 2.577 2.794 2.850 273 

Katwijk 2.835 3.070 3.132 297 

Gouda 3.977 4.309 4.395 419 

Alphen aan den Rijn 5.382 5.844 5.961 580 

Leiden 8.543 9.262 9.448 905 

TOTAAL 39.902 43.272 44.141 4.239 

 

Door de gehanteerde werkwijze van een ‘bevroren’ startsituatie gecombineerd met jaarlijkse indexeringen 

binnen de veiligheidsregio Hollands Midden zijn zowel de individuele gemeentelijke scores alsook de 

totale optelsom daarvan tussen 2009 en 2016 toegenomen van circa 39,9 miljoen tot circa 44,1 miljoen. 

Tussentijds was het randtotaal in 2014 een bedrag van circa 43,3 miljoen euro. 

 

Doordat er vanaf het eerste beeld uit 2008 voor de startsituatie in 2009 en de uitkomst voor 2016 alleen 

sprake is geweest van een toepassing van een algemene indexering zijn weliswaar de berekende bedragen 

van alle gemeenten met meer dan 10% toegenomen, maar is er geen rekening gehouden met allerlei 

tussentijdse wijzigingen in de verdeling binnen het gemeentefonds. Welk beeld het zou opleveren als dit 

wel was gedaan blijkt in de volgende paragraaf. 

3.3 Vergelijking eigen indexatie met geactualiseerde uitkomst gemeentefonds 2016 

Met behulp van een actueel inzicht in de werking van het gemeentefonds kan worden berekend wat de 

uitkomsten van de ijkpuntscores
6
 per gemeente voor 2016 zijn. Deze uitkomst is berekend aansluitend bij 

de septembercirculaire 2016voor het uitkeringsjaar 2016. Hierin zijn alle tussentijdse ontwikkelingen 

meegenomen in de aantallen eenheden per gemeente, de aanpassingen in (gewichten van) maatstaven en 

de algemene ontwikkelingen in het gemeentefonds vanuit de accressen (uitkeringsfactor). Hierin is ook de 

definitiewijziging van woonruimten meegenomen waarin per 2016 personen in zorginstellingen (als 

onderdeel van het aantal personen in institutionele huishoudens) wordt meegenomen.
7
 Voor de bereke-

                                                           
6  Dit is de fictieve bijdrage uit het gemeentefonds voor dit taakonderdeel inclusief OEM. 
7  Per 2017 vindt er overigens nog een aanpassing plaats in deze definitie voor uitwonende studenten. 



 

ning van 2016 is gebruik gemaakt van de meeste actuele voorlopige cijfers zoals die zijn gepubliceerd 

door de fondsbeheerders van het gemeentefonds. 

 

In onderstaande tabel wordt deze geactualiseerde uitkomst (na verwerking van de algemene regionale 

korting van 5,6%) per gemeente vergeleken met de uitkomst van de indexatiemethode die binnen de regio 

is gehanteerd (zie vorige paragraaf). 

 

Tabel 3.2: Vergelijking uitkomst door Hollands Midden zelf gehanteerde indexatie tot en met 2016 en 
uitkomst actuele berekening ijkpunt gemeentefonds 2016 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd 
op inwonertal 

Gemeente 
indexatie door regio 

HM  naar 2016 
actuele berekening 

ijkpunt 2016 
verschil  

Zoeterwoude 679 585 -/- 94 

Noordwijkerhout 846 928 82 

Hillegom 1.044 1.063 19 

Lisse 1.117 1.257 140 

Oegstgeest 1.169 1.204 35 

Voorschoten 1.211 1.190 -/- 21 

Waddinxveen 1.295 1.294 -/- 1 

Noordwijk 1.493 1.643 151 

Kaag en Braassem 1.295 1.519 224 

Leiderdorp 1.461 1.471 10 

Nieuwkoop 1.357 1.394 36 

Bodegraven-Reeuwijk 1.650 1.930 280 

Teylingen 1.733 1.748 15 

Zuidplas 2.005 2.115 110 

Krimpenerwaard 2.850 2.950 100 

Katwijk 3.132 3.092 -/- 40 

Gouda 4.395 4.066 -/- 329 

Alphen aan den Rijn 5.961 5.728 -/- 233 

Leiden 9.448 8.833               -/- 616 

TOTAAL 44.141 44.010 -/- 131 

 

Uit deze tabel blijkt het volgende: 

• de totale omvang van de ijkpuntscores voor de regio ligt voor 2016 met 43,0 mln. euro iets lager dan 

de uitkomst van 44,1 mln. euro van de bevroren historische verdeling met jaarlijkse nominale indexe-

ring binnen de regio Hollands Midden; 

• per gemeente is er sprake van uiteenlopende verschillen. Het individuele beeld hangt zowel af van de 

achterliggende ontwikkelingen in de aantallen eenheden van elke gemeente (groei/krimp/herindeling) 

als van overige ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Op de achtergronden van deze ontwikke-

lingen wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 

 

Het wekt geen verbazing dat het achterwege laten van periodieke bijstellingen in de regionale verdeling 

binnen de regio Hollands Midden in de loop van de jaren gaat afwijken van de werkelijke ontwikkelin-

gen in het gemeentefonds. Individuele gemeenten ontvangen inmiddels andere bedragen dan in 2009, 

waarbij ook de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten verschuiven. Hieraan wordt voorbijge-

gaan indien de onderlinge verhoudingen worden gefixeerd. 



 

3.4 Ontwikkelingen uitkomsten gemeentefonds sinds 2009  

De ontwikkelingen in de ijkpuntscores uit het gemeentefonds sinds de eerste concept-berekeningen uit 

2008 kunnen worden ontleed naar een aantal tussenmomenten en achtergronden. 

Dit wordt gedaan aan de hand van de onderstaande overzichtstabel, waarin de volgende uitkom-

sten/tussenstanden zijn opgenomen
8
: 

• de uitkomst van de eerste raming voor 2009 (uit juni 2008); 

• de uitkomst van een bijgestelde raming voor 2009 (uit juni 2009); 

• de actualisering van de ijkpuntscores brandweer en rampenbestrijding voor 2014; 

• de uitkomsten na herijking brandweer en rampenbestrijding 2014;  

• de actualisering van de herijkte verdeling naar 2016; 

• het totaalverschil tussen de startsituatie en 2016. 

 

Tabel 3.3: Ontwikkeling ijkpuntscores 2009-2016 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op inwonertal 

Gemeenten 
Start 2009 
vlgs raming 
uit 2008 

2009 vlgs 
berekening 

2009 

oude 
ijkpuntscore 

2014 

nieuwe 
ijkpuntscore 

2014 

nieuwe 
ijkpuntscore 

2016 

ontwikkeling 
2016-2009 

Zoeterwoude 609 616 511 586 585 -/- 24 

Noordwijkerhout 767 786 829 939 928 160 

Hillegom 943 973 1.039 1.088 1.063 120 

Lisse 1.012 1.045 1.144 1.202 1.257 245 

Oegstgeest 1.054 1.084 1.137 1.181 1.204 150 

Voorschoten 1.095 1.124 1.184 1.227 1.190 95 

Waddinxveen 1.169 1.208 1.238 1.311 1.294 125 

Noordwijk 1.347 1.381 1.519 1.661 1.643 296 

Kaag en Braassem 1.167 1.194 1.235 1.594 1.519 352 

Leiderdorp 1.325 1.361 1.490 1.515 1.471 147 

Nieuwkoop 1.228 1.258 1.182 1.509 1.394 166 

Bodegraven-Reeuwijk 1.493 1.534 1.607 1.963 1.930 437 

Teylingen 1.563 1.616 1.606 1.758 1.748 185 

Zuidplas 1.817 1.862 1.876 2.174 2.115 298 

Krimpenerwaard 2.577 2.640 2.607 2.993 2.950 373 

Katwijk 2.835 2.936 3.041 3.125 3.092 257 

Gouda 3.977 4.108 4.076 4.140 4.066 90 

Alphen aan den Rijn 5.382 5.548 5.552 6.023 5.728 347 

Leiden 8.543 8.771 8.683 8.578 8.833 289 

TOTAAL 39.902 41.045 41.556     44.568 44.010 4.108 

 

Zichtbaar zijn de volgende hoofdlijnen: 

• de in 2009 aangeleverde uitkomsten voor 2009 liggen voor alle gemeenten wat hoger dan die uit 

2008; 

• daarna is er, mede afhankelijk van de ontwikkeling van de aantallen eenheden per gemeente, per 

saldo voor de meeste gemeenten sprake van verdere toename richting 2014 op grond van de oude 

verdeling in het gemeentefonds
9
; 

                                                           
8  Alle bedragen zijn inclusief OEM en na aftrek 5,6% (eigen korting Hollands Midden). 
9  Belangrijkste uitzonderingen zijn de gemeenten Zoeterwoude (m.n. door een daling van de maatstaf waarde niet-woningen) en Nieuwkoop 

(o.a. afname aantal kernen500). 



 

• op grond van de herijking (op basis van basisjaar 2014) neemt de score per gemeente voor nagenoeg 

alle gemeenten in 2014 duidelijk verder toe
10

; 

• daarna is er veelal sprake van een afname richting 2016. Deze afname hangt vooral samen met een 

achterblijvende ontwikkeling van de totale omvang van het gemeentefonds, waardoor alle scores 

(voor alle clusters) afnemen (de zogenaamde uitkeringsfactor daalt, waardoor er minder geld per 

eenheid wordt uitgekeerd). Een deel hiervan is ook het zogenaamde 2
e
 orde effect. De omvang van 

het ijkpunt Brandweer en Rampenbestrijding is weliswaar hoger door de herijking, maar omdat er 

geen extra middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd daalt de totale uitkeringsfactor 

enigszins (hetgeen ook terugslaat op het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding). Uitzon-

dering vormt de gemeente Leiden als gevolg van de definitiewijziging van woonruimten per 2016. 

individuele effecten worden mede beïnvloed door de ontwikkeling van de kenmerken per gemeente 

Meer gedetailleerd is er sprake van een specifieke ontwikkeling per gemeente tussen de jaren.  

Door per gemeente de individuele berekening in verschillende jaren te maken, wordt de feitelijke 

ontwikkeling van die gemeente in het gemeentefonds gevolgd via  de aantallen eenheden en de wijzigin-

gen in de gewichten tussen de verschillende peilmomenten. Op grond daarvan blijkt dat er tussen de 

gemeenten duidelijke verschillen optreden in de mate waarin er sprake is geweest van groei in de aantal 

eenheden en daarmee een groei in de uitkeringsbasis van het gemeentefonds. 

Afhankelijk van de mix van de eigen individuele ontwikkelingen op de relevante verdeelmaatstaven en de 

meer algemene wijzigingen in het subcluster Brandweer en Rampenstrijding (waaronder de herijking) cq. 

het hele gemeentefonds (de uitkeringsfactor), ontvangt elke gemeente per jaar een gewijzigd bedrag uit 

het gemeentefonds. Zo ontvangen gemeenten die een duidelijke groei doormaken steeds meer middelen. 

Dit is ook de ‘automatische kostenoriëntatie’ die in het gemeentefonds wordt nagestreefd. Bij groei zal 

immers ook de behoefte aan middelen voor Brandweer en rampenbestrijding toenemen (meer objecten). 

Dit betekent ook dat de kosten van de veiligheidsregio voor die gemeente in de tussentijd relatief meer  

toenemen dan voor gemeenten die niet/nauwelijks groeien. Dit vormt een logische aanleiding om ook de 

gemeentelijke bijdragen (de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten in de regio) aan de veilig-

heidsregio periodiek bij te stellen. 

negatief effect ontwikkeling accressen gemeentefonds (dalende uitkeringsfactor) tussen 2009 en 2014 

Meer in algemene zin is van belang dat de ontwikkeling van de totale voeding van het gemeentefonds de 

laatste jaren per saldo sterk is achtergebleven. Dit uit zich direct in de ontwikkeling van de zogenaamde 

uitkeringsfactor (de hoeveelheid middelen die per eenheid basisscore (aantallen eenheden maal gewichten 

per maatstaf) wordt uitgekeerd. Deze uitkeringsfactor bedroeg in 2009 nog circa 1,55. In de loop der jaren 

is deze echter afgenomen tot circa 1,49 in 2014. Dit betekent dat er per eenheid basisscore van alle 

gemeenten op het ijkpunt brandweer en rampenbestrijding per saldo minder geld beschikbaar is gekomen 

(een afname van circa 4%) tussen 2009 en 2014. 

Dit verklaart ook waarom ondanks een per saldo toename van de omvang van de aantallen eenheden van 

veel maatstaven in de regio Hollands Midden (meer inwoners, woonruimten, bedrijven e.d.) er toch 

sprake is van een beperkte ontwikkeling in de totale ijkpuntscore tussen 2009 en 2014. 

opwaartse correctie door herijking 

Naar aanleiding van de Periodieke Onderhoudsrapportage in 2010 is voor alle taakvelden (clusters) in het 

gemeentefonds onderzocht of er sprake is van scheefgroei in de verdeling van de middelen. Het cluster-

onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (onderdeel van het Bredere taakveld Openbare Orde en 

Veiligheid) is onderzocht op basis van gegevens van het jaar 2014. Hieruit is het beeld naar voren 

                                                           
10  Alleen voor de meest verstedelijkte gemeente Leiden is er een beperkte daling zichtbaar. In de herijking is er vooral sprake van een extra 

honorering van kleinere/minder verstedelijkte gemeenten. 



 

gekomen dat met name de kleinere, minst-verstedelijkte gemeenten, te weinig middelen uit het gemeente-

fonds ontvangen. Alle gemeenten tezamen gaven in 2014 op dit taakveld ook meer uit dan de objectieve 

budgetten in het Gemeentefonds. Naar aanleiding van dit onderzoek is per 2016 een nieuwe verdeling 

ingevoerd en is het volume van het clusteronderdeel opgehoogd.
11

 

 

Uit de tabel is af te lezen dat de herijking op basis van de gegevens 2014 een duidelijk opwaarts corrige-

rend effect heeft gehad. Door het opnieuw ijken aan de (intussen landelijke gestegen) feitelijke lastenpa-

tronen van de verschillende typen gemeenten in 2014 is er in het herijkingsonderzoek weer aangesloten 

bij de feitelijke lastenniveaus van 2014. Voor de regio Hollands Midden heeft dit een positief effect gehad 

van ruim 3 miljoen euro. Tussen de gemeenten verschilt dit effect, aangezien (net als landelijk) vooral 

kleinere/minder verstedelijkte gemeenten een extra honorering ontvangen op grond van de herijking, 

terwijl dit niet of minder het geval is voor de grootste, meest verstedelijkte gemeenten. 

opnieuw afname uitkeringsfactor tussen 2014 en 2016 

Ook in de jaren tussen 2014 en 2016 overheerst het effect van een afname van de uitkeringsfactor. Deze 

UF is gedaald tot circa 1,45. Dit betekent opnieuw een afname van het uitgekeerde bedrag per eenheid 

van een kleine 3%, die alle gemeenten in gelijke mate treft. 

Waar de werking van de uitkeringsfactor in principe alle clusters relatief even hard treft, is het wel 

opmerkelijk dat er tussen 2014 en 2016 enkele gerichte uitnames uit de voeding van het gemeentefonds 

zijn geweest die niet direct van invloed zijn op de kosten van het cluster brandweer en rampenbestrijding, 

maar wel via de dalende uitkeringsfactor een negatieve impact hebben. Het betreft de uitnames voor 

onderwijshuisvesting, een normatieve uitname voor lagere apparaatslasten (opschaling) en een taakstel-

lende korting op het BCF. In totaal gaat het daarbij om een effect van meer dan 600 mln. euro ofwel een 

drukkend effect van circa 4% op de uitkeringsfactor. Dit betekent dat zonder deze uitnames de uitkerin-

gen circa 4%-punten hoger zouden uitvallen in 2016. 

effect gemeentelijke herindelingen 

Tussentijds zijn er beperkte effecten van gemeentelijke herindelingen opgetreden. In het oude ijkpunt was 

er sprake van een vast bedrag per gemeente. Bij een gemeentelijke herindeling van gemeenten bleef er na 

de herindeling slechts één vast bedrag over, terwijl dat voor de herindeling voor elk van de gemeenten 

werd gehonoreerd. In totaal betrof het een vervallen bedrag van circa 0,4 miljoen euro. 

Inmiddels zijn deze vaste bedragen (voorheen circa 70.000 euro per gemeente) uit het nieuwe, herijkte 

ijkpunt verdwenen. Na de regionalisering is er ook minder aanleiding om met dergelijke bedragen te 

werken (voorheen waren er vaste kostencomponenten omdat iedere gemeente afzonderlijk een brand-

weerorganisatie had, met de regionalisering vervalt dit aspect). 

Omdat de thans gehanteerde bijdrageregeling in Hollands Midden nog dateert van vóór de gemeentelijke 

herindeling en er geen actualisering van de ijkpuntscores voor de heringedeelde situatie heeft plaatsge-

vonden kan de uitkomst wel afwijken van de actuele score. Dit is een extra reden om over te gaan tot een 

actualisering van de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten binnen de regio. 

 

 

4 Vooruitblik op ontwikkeling gemeentefonds 2016-2019 

Voordat er in de regio verder wordt nagedacht over mogelijke aanpassingen van de (grondslagen voor) de 

gemeentelijke bijdrageregeling en bijstelling van het ontwikkeltraject tussen de jaren is het verstandig om 

ook iets verder in de toekomst te kijken. 

                                                           
11  De totale omvang van het totale Gemeentefonds is hiervoor niet aangepast. 



 

Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen naar de komende jaren is gekeken naar 

de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de uitkeringsfactor in het gemeentefonds. 

In de septembercirculaire van 2015 is als meerjarenraming aangegeven dat de uitkeringsfactor in 2019 

circa 0,3% hoger ligt dan in 2016. Dit betekent dat – ceteris paribus
12

 – er rekening moet worden gehou-

den met een lichte stijging in de uitkering van het gemeentefonds voor het clusteronderdeel brandweer en 

rampenbestrijding. Wat dit per gemeente zou betekenen is in onderstaande tabel te zien. 

 

Tabel 4.1: Ontwikkeling voeding gemeentefonds 2016-2019 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op 
inwonertal 

Gemeenten 
ijkpuntscore 2016 met 

UF van 2016 
idem met uitkeringsfac-

tor van 2019 
Ontwikkeling 2016-2019 

Zoeterwoude 585 587 2 

Noordwijkerhout 928 931 3 

Hillegom 1.063 1.067 4 

Lisse 1.257 1.261 4 

Oegstgeest 1.204 1.209 4 

Voorschoten 1.190 1.194 4 

Waddinxveen 1.294 1.298 4 

Noordwijk 1.643 1.649 6 

Kaag en Braassem 1.519 1.524 5 

Leiderdorp 1.471 1.476 5 

Nieuwkoop 1.394 1.398 5 

Bodegraven-Reeuwijk 1.930 1.937 7 

Teylingen 1.748 1.754 6 

Zuidplas 2.115 2.122 7 

Krimpenerwaard 2.950 2.960 10 

Katwijk 3.092 3.103 11 

Gouda 4.066 4.080 14 

Alphen aan den Rijn 5.728 5.748 20 

Leiden 8.833 8.863 30 

TOTAAL 44.010 44.162 152 

 

In totaal zou er derhalve een stijging van de omvang voor de hele regio optreden van circa 0,15 miljoen 

euro. 

Hierbij wordt aangetekend dat het beeld van de meerjarenramingen regelmatig wordt bijgesteld, mede 

afhankelijk van de economische perspectieven. Daarnaast zal er overigens ook een wijziging optreden in 

de omvang van de ijkpuntscores op grond van de ontwikkelingen in de aantallen eenheden van de 

individuele gemeenten in de komende jaren. 

 

 

5 Ontwikkeling BDuR 

Naast de gemeentelijke bijdragen ontvangt de veiligheidsregio de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 

(BDuR) van het Rijk. Gelijktijdig met de herijking van de middelen in het Gemeentefonds is ook de 

verdeling van de middelen in de BDuR onderzocht.  

                                                           
12  D.w.z. zonder rekening te houden met wijzigingen in aantallen eenheden of gewichten van maatstaven na de meicirculaire 2015. 



 

Net als voor de ontwikkeling van de inkomsten uit het gemeentefonds kan ook een beeld worden gegeven 

van de ontwikkelingen in de BDuR. 

ontwikkeling BDuR 2009-2015 

Net als voor de ontwikkeling van de middelen in het Gemeentefonds is ook de ontwikkeling van de 

BDuR in de periode 2009-2015 in beeld gebracht voor Hollands Midden. In deze periode is de omvang 

van de BDuR toegenomen, voor Hollands Midden van 2,4 miljoen euro in 2009 tot 6,9 miljoen euro in 

2015. 

 

Deze toename van de BDuR-uitkering omvat de volgende onderdelen: 

• de ontwikkeling in de basisgegevens van de verdeelmaatstaven voor Hollands Midden: deze ontwik-

keling heeft een zeer beperkt effect van minder dan 1%; 

• ontwikkeling in taakmutaties: het betreft het wegvallen van de BTW-compensatie via gemeenten. Ter 

compensatie daarvan is de BDuR-uitkering voor Hollands Midden toegenomen met circa 3,2 miljoen 

euro; 

• ontwikkeling in het accres van de BDuR: het betreft een toename van circa 1,3 miljoen euro. In deze 

ontwikkeling zijn de zgn. ‘versterkingsgelden’ uit het Bestuursakkoord (kabinet Balkenende IV) van 

landelijk 42 miljoen euro opgenomen (vanaf 2010), evenals een taakstelling in de periode 2012-2016 

en loon- en prijsbijstellingen. 

effect herijking BDuR 

Met ingang van 2017 wordt de verdeelformule voor de BDuR aangepast op grond van de recente 

herijking. Het herverdeeleffect voor Hollands Midden bedraagt naar verwachting ruim -/- 0,5 miljoen 

euro (raming op basis van gegevens 2015, ceteris paribus voor overige ontwikkelingen). Dit herverdeelef-

fect is het gevolg van de gelijktijdig ingevoerde wijzigingen in de verdeling van het verhogen van het 

(relatieve) gewicht van de maatstaf BRZO
13

 en introductie van de maatstaf OZB-waarde van niet-

woningen in de BDuR, de introductie van de BAG-definities van de verdeelmaatstaven in de BDuR 

(maatstaven die zijn gerelateerd aan het aantal woonruimten (waaronder ook de omgevingsadressendicht-

heid) en het integraal incorporeren van de BTW-vergoeding in de maatstaven (voorheen werd hiervoor 

een separate vergoeding gegeven).  

 

 

6 Samenvatting 

Bij het besluit tot regionaliseren is afgesproken om in de periode 2009-2018 geleidelijk toe te groeien 

naar het absolute niveau van het objectieve budget in het Gemeentefonds voor brandweer en rampenbe-

strijding. In de tussenliggende jaren is deze Cebeon-norm jaarlijks geïndexeerd voor nominale ontwikke-

lingen, maar niet voor ontwikkelingen in het Gemeentefonds en dynamiek van gemeenten. In de periode 

2009-2016 bedroeg deze indexering circa 4,2 mln. euro cumulatief. 

 

In 2016 wordt er een nieuwe verdeling ingevoerd in de clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding. 

Dit is aanleiding geweest om de tussenliggende ontwikkelingen in de Gemeentefonds in beeld te brengen 

in de Cebeon-norm. Het betreffen mutaties in de verdeling én volume in het Gemeentefonds, maar ook 

dynamische ontwikkelingen tussen gemeenten onderling en gemeentelijke herindelingen. Voor 2016 

komt de Cebeon-norm uit op circa 44,0 mln. euro, circa 0,1 mln. euro lager dan dat er is geïndexeerd. 

                                                           
13  Besluit Rampen en Zware Ongevallen (zware bedrijvigheid). 



 

Voor individuele gemeenten levert dit een wisselend beeld op. Met name de gemeenten Leiden, Alphen 

aan den Rijn, Gouda en Zoeterwoude hebben een lagere Cebeon-norm dan feitelijk is geïndexeerd. 

Vooruitkijkend naar de periode 2016-2019 is er op basis van huidige inzichten in de ontwikkeling van de 

uitkeringsfactor van het gemeentefonds sprake van een te verwachten stijging van circa 0,15 mln. euro. 
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Notitie 

15833 - 004 

Cebeon, 28 september 2015 

 

 

1 Inleiding 

routekaart Cebeon 2009-2018 

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden was de financiële situatie van de 

destijds nog 28 betreffende gemeenten zeer verschillend. Er is toen afgesproken om in de periode 2009-

2018 geleidelijk toe te groeien naar het absolute niveau van het objectieve budget in het Gemeentefonds 

voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Bij de start bedroeg het verschil tussen de ‘Cebeon-norm’ en 

de feitelijke netto-lasten ruim 6 miljoen euro (circa 16,6%) voor de hele regio. Dit verschil is in 2015 

reeds afgebouwd tot 1,8 mln. euro (circa 4,0%). 

 

In 2014-2015 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan het objectieve budget (‘ijkpuntscore’) in het 

Gemeentefonds én is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) herijkt.
 1

 Voor de optelsom van 

de gemeenten in de regio Hollands Midden betekent dit een hoger objectief budget in het Gemeentefonds, 

maar voor de regio een lagere uitkering uit de BDuR. Dit gegeven heeft ook consequenties voor de 

‘Cebeon-norm’ en de routekaart. Tegen deze achtergrond heeft het Bestuur besloten de financieringssys-

tematiek te evalueren en voorstellen te ontwikkelen voor het toekomstige kostenniveau. 

ontwikkeling Gemeentefonds 

De omvang en verdeling van het Gemeentefonds wordt beïnvloed door groei en krimp van gemeenten, 

taakmutaties en het accres voor alle onderscheiden taakvelden. In de periode 2009-2015 is de omvang van 

het Gemeentefonds verminderd als gevolg van de effecten van de economische crisis. Hierdoor zijn de 

Rijksuitgaven afgenomen waaraan de omvang van het Gemeentefonds is gekoppeld (trap-op-trap-af). Per 

2016 wordt tevens de nieuwe verdeling van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 

ingevoerd en neemt het volume binnen dit taakveld toe.  

 

Tegelijkertijd hebben er in Hollands Midden een aantal gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden en 

zijn er per 2015 nog 19 gemeenten over. 

onderzoeksvragen 

Cebeon heeft voor de veiligheidsregio Hollands Midden een aantal ondersteunende werkzaamheden  

verricht ten behoeve van de evaluatie van de financieringssystematiek.  

Belangrijk daarbij is om vooruit te kijken en recente inzichten in de verdeling aan te reiken vanuit de 

werking van het gemeentefonds voor het jaar 2016 en verder. Hierin is het recente groot onderhoud aan 

de verdeling van het gemeentefonds meegenomen. 

                                                           
1  Cebeon, Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR, 14822-015, 19 

maart 2015. 



 

De volgende onderwerpen staan centraal: 

1. Wat is de betekenis van de ontwikkeling van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding 

in het Gemeentefonds in de periode tot aan de herijking? Via berekeningen waarin alle opgetreden 

effecten per maatstaf worden meegenomen, komt dit tot uiting in de effecten per gemeente. 

2. Wat is de betekenis van de recente herijking van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrij-

ding in het Gemeentefonds? Via berekeningen waarin alle effecten per maatstaf worden meegeno-

men, komt dit tot uiting in de effecten per gemeente. 

3. Hoe ziet de meerjarenraming tot en met 2019 er uit per gemeente? 

4. Hoe ziet de ontwikkeling van de BDuR er uit en wat is de achtergrond van het herverdeeleffect in de 

BDuR voor Hollands Midden? 

inhoud notitie 

In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende onderwerpen: 

• algemene vertrekpunten voor de analyses (paragraaf 2); 

• actualisering van de verdeling binnen de regio over de gemeenten tot en met 2016 en een toelichting 

van de achterliggende schakels (paragraaf 3); 

• korte vooruitblik op de ontwikkeling van het gemeentefonds in de periode 2016-2019 (paragraaf 4); 

• korte beschouwing over de herverdeling van de BDuR (paragraaf 5); 

• samenvatting en slotconclusie (paragraaf 6). 

 

 

2 Algemene vertrekpunten 

Alvorens in te gaan op de gevolgen van de ontwikkelingen in het Gemeentefonds en de BDuR wordt eerst 

een aantal algemene vertrekpunten toegelicht. 

afzonderen uitkomst onderdeel brandweer en rampenbestrijding binnen gemeentefonds 

Het gemeentefonds omvat uitkeringsformules per ‘cluster’ (breed taakgebied). Binnen het taakgebied 

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) wordt onderscheid gemaakt tussen het onderdeel brandweer en 

rampenbestrijding en overige openbare orde en veiligheid (OOOV)
 2
.  

 

Voor een geobjectiveerde onderbouwing van de gemeentelijke middelenbehoefte voor het dekken van de 

lasten van brandweerzorg en rampenbestrijding wordt in Hollands Midden gebruik gemaakt van het 

clusteronderdeel brandweerzorg en rampenbestrijding uit het Gemeentefonds. Deze objectieve budgetten 

zijn afgestemd op structurele kostenverschillen tussen typen gemeenten gerelateerd aan verschillen in 

gemeenten en achterliggende normenkaders. 

 

Deze uitkering kan per circulaire van het gemeentefonds worden berekend. Hierbij zijn verschillende 

elementen van belang voor de resulterende uitkomst. Het betreft: 

• de stand van de basisgegevens per gemeente (ontwikkelingen in aantallen eenheden per verdeelmaat-

staf, zoals aantal inwoners, woonruimten en bedrijfsvestigingen); 

                                                           
2  Het betreft hierbij taken in de sfeer van handhaving, toezicht en preventie (stads- en dorpswachten, criminaliteitspreventie, cameratoezicht, 

APV-handhaving, bijzondere wetten), beleids- en planvorming integrale veiligheid (beleidsformulering, regie veiligheidsprojecten), HALT-

bureaus, veiligheidshuizen, dierenbescherming, opsporing en ruiming explosieven en overige beschermende maatregelen (zoals reddings-

wezen, strandbewaking, lijkschouwing). 



 

• de gewichten per maatstaf (‘prijzen’), die op grond van tussentijds onderhoud in de verdeling kunnen 

wijzigen (taakmutaties, definitiewijzigingen, herijkingen); 

• de algemene uitkeringsfactor voor het gehele gemeentefonds die mede wordt bepaald door de macro 

ontwikkeling van de totale omvang van de beschikbare middelen voor het gemeentefonds (jaarlijkse 

accres) voor alle taakgebieden tezamen. 

relatie uitkering gemeentefonds met OZB en OEM 

Bij het berekenen van de uitkomsten van de ijkpuntformules die ten grondslag liggen aan de verdeling 

van het gemeentefonds dient rekening te worden gehouden met de inkomsten uit OZB en Overige Eigen 

Middelen (OEM)
3
 van gemeenten.  

In het verdeelstelsel wordt separaat zichtbaar rekening gehouden met inkomsten uit de OZB door middel 

van een negatieve verdeelmaatstaf (tegen een gemiddeld landelijk rekentarief), omdat gemeenten hiermee 

zelf inkomsten kunnen genereren.  

Ook is er sprake van een korting van de gemeentefonds uitkering voor de inkomsten uit OEM, omdat 

gemeenten worden geacht dit deel zelf te kunnen bekostigen. Deze korting is niet direct zichtbaar in het 

verdeelstelsel (kortingspercentage
4
), maar er dient wel rekening mee te worden gehouden bij het bereke-

nen van de totale ijkpuntuitkomst.  

In deze notitie worden alle uitkomsten inclusief deze OEM-opslag gepresenteerd. 

dynamiek tussen de jaren 

De objectieve budgetten in het gemeentefonds worden jaarlijks onderhouden. Bij het verwerken van alle 

wijzigingen in structuurkenmerken van individuele gemeenten (inclusief bijvoorbeeld groei), gewichten 

en de uitkeringsfactor, resulteert dit jaarlijks per gemeente een nieuwe score op het clusteronderdeel in 

het gemeentefonds op.  

gemeentelijke indeling 

Bij het presenteren van uitkomsten per gemeente in deze notitie wordt uitgegaan van de gemeentelijke 

indeling per 2015 (inclusief de vorming van de gemeente Krimpenerwaard). Dat betekent dat in de jaren 

vóór een gemeentelijke herindeling de uitkomsten van voormalige gemeenten worden gesommeerd tot het 

resultaat van de heringedeelde gemeente. 

relatie objectief budget gemeentefonds en Cebeon-norm 

Bij de start van de huidige financieringssystematiek in Hollands Midden is een korting van 5,6% toege-

past op het objectieve budget in het gemeentefonds voor Brandweer en Rampenbestrijding. Deze korting 

is destijds gebaseerd op een regionale inventarisatie van de kosten van (met name) gemeentelijke 

rampenbestrijding en geldt voor alle gemeenten in Hollands Midden. 

 

In deze notitie worden alle uitkomsten gecorrigeerd met deze 5,6% korting (zonder deze korting zouden 

de uitkomsten derhalve hoger zijn), ook wanneer het gaat om geactualiseerde uitkomsten voor de werking 

van het gemeentefonds. 

 

 

                                                           

3. Het betreft daarbij het saldo van de inkomsten op het taakgebied overige eigen middelen, dat gemeenten kunnen inzetten als algemeen 

dekkingsmiddel. De inkomsten zijn afkomstig van bijvoorbeeld een aantal overige belastingen (bijv. hondenbelasting), inkomsten uit ren-

te/beleggingen, het saldo van grondexploitaties e.d..  

4. Dit percentage verschilt per taakgebied als gevolg van taakmutaties die zich in de loop der jaren voordoen. Voor het onderhavige taakgebied 

gaat het momenteel om circa 3,5%. 



 

3 Actualisering verdeling per gemeente tot en met 2016 

3.1 Inleiding 

In het kader van de actualisering van de verdeling over de gemeenten binnen de veiligheidsregio tot en 

met 2016 wordt achtereenvolgens op de volgende onderwerpen ingegaan: 

• eerst wordt in paragraaf 3.2 de uitkomst van de huidige (sinds 2009 alleen globaal geïndexeerde) 

werkwijze voor de verdeling over gemeenten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden gepresen-

teerd; 

• deze uitkomst van de eigen indexatie van de regio Holland-Midden tot en met 2016 wordt in 

paragraaf 3.3 vergeleken met de uitkomst van de geactualiseerde ijkpuntscores per gemeente voor 

2016; 

• in paragraaf 3.4 wordt aangegeven wat de ontwikkeling binnen het gemeentefonds was sinds de 

startsituatie, uitgesplitst naar een aantal tussenmomenten en belangrijke achterliggende schakels.  

3.2 Huidige werkwijze bepalen binnenregionale verdeling tot en met 2016 

In 2009 bedroeg het verschil tussen het overgedragen budget en de ‘Cebeon-norm’ gemiddeld 16,6%. 

Voor individuele gemeenten bedroeg deze afwijking soms tientallen procenten meer. In de periode 2009-

2018 is een bezuinigings- en professionaliseringsproces ingezet zodat alle gemeenten naar de ‘Cebeon-

norm’ konden toegroeien. 

 

Deze ‘Cebeon-norm’ is sinds de uitgangssituatie in 2009 ‘bevroren’ in die zin dat er geen rekening is 

gehouden met wijzigingen in de structuur van gemeenten (bijvoorbeeld in groei of krimp van het aantal 

woonruimten, de bebouwingsdichtheid en bedrijvigheid) en in aanvullende wijzigingen in het gemeente-

fonds (zowel in de verdeling als gevolg van taakmutaties als de omvang van het clusteronderdeel 

Brandweer en Rampenbestrijding). De ‘Cebeon-norm’ is wel geïndexeerd voor de ontwikkeling in de 

gemeentelijke bijdragen. 

 

De huidige verdeling is derhalve gebaseerd op de input vanuit een drietal ingrediënten: 

• een eerste berekening van de ijkpuntscore per gemeente
5
 uit 2008 voor het jaar 2009; 

• een door de regio Hollands Midden berekende normatieve korting voor alle gemeenten daarop van 

5,6% (voor gemeentelijke rampenbestrijding); 

• een jaarlijkse indexering gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het 

BBP uit de MEV) in de septembercirculaire (T-2) van het nieuwe begrotingsjaar, sinds 2009. 

 

In onderstaande tabel is aangegeven wat de ontwikkeling op grond hiervan is geweest tussen de start en 

de verdeling voor 2016. 

 

  

                                                           
5  Cebeon, Concept-notitie Verdeelsleutel financiële lasten brandweerregio Hollands Midden, juni 2008.  



 

Tabel 3.1: ‘Cebeon-norm’ 2009 en indexatie naar 2014 en 2016  zoals gehanteerd binnen de veiligheidsre-
gio Hollands Midden (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op inwonertal 

gemeenten 2009 2014 2016 
verschil 2016-

2009 

Zoeterwoude 609 665 679 69 

Noordwijkerhout 767 829 846 78 

Hillegom 943 1.023 1.044 101 

Lisse 1.012 1.095 1.117 105 

Oegstgeest 1.054 1.146 1.169 115 

Voorschoten 1.095 1.187 1.211 116 

Waddinxveen 1.169 1.269 1.295 126 

Noordwijk 1.347 1.464 1.493 145 

Kaag en Braassem 1.167 1.269 1.295 128 

Leiderdorp 1.325 1.433 1.461 137 

Nieuwkoop 1.228 1.331 1.357 129 

Bodegraven-Reeuwijk 1.493 1.617 1.650 157 

Teylingen 1.563 1.699 1.733 170 

Zuidplas 1.817 1.965 2.005 188 

Krimpenerwaard 2.577 2.794 2.850 273 

Katwijk 2.835 3.070 3.132 297 

Gouda 3.977 4.309 4.395 419 

Alphen aan den Rijn 5.382 5.844 5.961 580 

Leiden 8.543 9.262 9.448 905 

TOTAAL 39.902 43.272 44.141 4.239 

 

Door de gehanteerde werkwijze van een ‘bevroren’ startsituatie gecombineerd met jaarlijkse indexeringen 

binnen de veiligheidsregio Hollands Midden zijn zowel de individuele gemeentelijke scores alsook de 

totale optelsom daarvan tussen 2009 en 2016 toegenomen van circa 39,9 miljoen tot circa 44,1 miljoen. 

Tussentijds was het randtotaal in 2014 een bedrag van circa 43,3 miljoen euro. 

 

Doordat er vanaf het eerste beeld uit 2008 voor de startsituatie in 2009 en de uitkomst voor 2016 alleen 

sprake is geweest van een toepassing van een algemene indexering zijn weliswaar de berekende bedragen 

van alle gemeenten met meer dan 10% toegenomen, maar is er geen rekening gehouden met allerlei 

tussentijdse wijzigingen in de verdeling binnen het gemeentefonds. Welk beeld het zou opleveren als dit 

wel was gedaan blijkt in de volgende paragraaf. 

3.3 Vergelijking eigen indexatie met geactualiseerde uitkomst gemeentefonds 2016 

Met behulp van een actueel inzicht in de werking van het gemeentefonds kan worden berekend wat de 

uitkomsten van de ijkpuntscores
6
 per gemeente voor 2016 zijn. Deze uitkomst is berekend aansluitend bij 

de septembercirculaire 2016voor het uitkeringsjaar 2016. Hierin zijn alle tussentijdse ontwikkelingen 

meegenomen in de aantallen eenheden per gemeente, de aanpassingen in (gewichten van) maatstaven en 

de algemene ontwikkelingen in het gemeentefonds vanuit de accressen (uitkeringsfactor). Hierin is ook de 

definitiewijziging van woonruimten meegenomen waarin per 2016 personen in zorginstellingen (als 

onderdeel van het aantal personen in institutionele huishoudens) wordt meegenomen.
7
 Voor de bereke-

                                                           
6  Dit is de fictieve bijdrage uit het gemeentefonds voor dit taakonderdeel inclusief OEM. 
7  Per 2017 vindt er overigens nog een aanpassing plaats in deze definitie voor uitwonende studenten. 



 

ning van 2016 is gebruik gemaakt van de meeste actuele voorlopige cijfers zoals die zijn gepubliceerd 

door de fondsbeheerders van het gemeentefonds. 

 

In onderstaande tabel wordt deze geactualiseerde uitkomst (na verwerking van de algemene regionale 

korting van 5,6%) per gemeente vergeleken met de uitkomst van de indexatiemethode die binnen de regio 

is gehanteerd (zie vorige paragraaf). 

 

Tabel 3.2: Vergelijking uitkomst door Hollands Midden zelf gehanteerde indexatie tot en met 2016 en 
uitkomst actuele berekening ijkpunt gemeentefonds 2016 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd 
op inwonertal 

Gemeente 
indexatie door regio 

HM  naar 2016 
actuele berekening 

ijkpunt 2016 
verschil  

Zoeterwoude 679 585 -/- 94 

Noordwijkerhout 846 928 82 

Hillegom 1.044 1.063 19 

Lisse 1.117 1.257 140 

Oegstgeest 1.169 1.204 35 

Voorschoten 1.211 1.190 -/- 21 

Waddinxveen 1.295 1.294 -/- 1 

Noordwijk 1.493 1.643 151 

Kaag en Braassem 1.295 1.519 224 

Leiderdorp 1.461 1.471 10 

Nieuwkoop 1.357 1.394 36 

Bodegraven-Reeuwijk 1.650 1.930 280 

Teylingen 1.733 1.748 15 

Zuidplas 2.005 2.115 110 

Krimpenerwaard 2.850 2.950 100 

Katwijk 3.132 3.092 -/- 40 

Gouda 4.395 4.066 -/- 329 

Alphen aan den Rijn 5.961 5.728 -/- 233 

Leiden 9.448 8.833               -/- 616 

TOTAAL 44.141 44.010 -/- 131 

 

Uit deze tabel blijkt het volgende: 

• de totale omvang van de ijkpuntscores voor de regio ligt voor 2016 met 43,0 mln. euro iets lager dan 

de uitkomst van 44,1 mln. euro van de bevroren historische verdeling met jaarlijkse nominale indexe-

ring binnen de regio Hollands Midden; 

• per gemeente is er sprake van uiteenlopende verschillen. Het individuele beeld hangt zowel af van de 

achterliggende ontwikkelingen in de aantallen eenheden van elke gemeente (groei/krimp/herindeling) 

als van overige ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Op de achtergronden van deze ontwikke-

lingen wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 

 

Het wekt geen verbazing dat het achterwege laten van periodieke bijstellingen in de regionale verdeling 

binnen de regio Hollands Midden in de loop van de jaren gaat afwijken van de werkelijke ontwikkelin-

gen in het gemeentefonds. Individuele gemeenten ontvangen inmiddels andere bedragen dan in 2009, 

waarbij ook de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten verschuiven. Hieraan wordt voorbijge-

gaan indien de onderlinge verhoudingen worden gefixeerd. 



 

3.4 Ontwikkelingen uitkomsten gemeentefonds sinds 2009  

De ontwikkelingen in de ijkpuntscores uit het gemeentefonds sinds de eerste concept-berekeningen uit 

2008 kunnen worden ontleed naar een aantal tussenmomenten en achtergronden. 

Dit wordt gedaan aan de hand van de onderstaande overzichtstabel, waarin de volgende uitkom-

sten/tussenstanden zijn opgenomen
8
: 

• de uitkomst van de eerste raming voor 2009 (uit juni 2008); 

• de uitkomst van een bijgestelde raming voor 2009 (uit juni 2009); 

• de actualisering van de ijkpuntscores brandweer en rampenbestrijding voor 2014; 

• de uitkomsten na herijking brandweer en rampenbestrijding 2014;  

• de actualisering van de herijkte verdeling naar 2016; 

• het totaalverschil tussen de startsituatie en 2016. 

 

Tabel 3.3: Ontwikkeling ijkpuntscores 2009-2016 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op inwonertal 

Gemeenten 
Start 2009 
vlgs raming 
uit 2008 

2009 vlgs 
berekening 

2009 

oude 
ijkpuntscore 

2014 

nieuwe 
ijkpuntscore 

2014 

nieuwe 
ijkpuntscore 

2016 

ontwikkeling 
2016-2009 

Zoeterwoude 609 616 511 586 585 -/- 24 

Noordwijkerhout 767 786 829 939 928 160 

Hillegom 943 973 1.039 1.088 1.063 120 

Lisse 1.012 1.045 1.144 1.202 1.257 245 

Oegstgeest 1.054 1.084 1.137 1.181 1.204 150 

Voorschoten 1.095 1.124 1.184 1.227 1.190 95 

Waddinxveen 1.169 1.208 1.238 1.311 1.294 125 

Noordwijk 1.347 1.381 1.519 1.661 1.643 296 

Kaag en Braassem 1.167 1.194 1.235 1.594 1.519 352 

Leiderdorp 1.325 1.361 1.490 1.515 1.471 147 

Nieuwkoop 1.228 1.258 1.182 1.509 1.394 166 

Bodegraven-Reeuwijk 1.493 1.534 1.607 1.963 1.930 437 

Teylingen 1.563 1.616 1.606 1.758 1.748 185 

Zuidplas 1.817 1.862 1.876 2.174 2.115 298 

Krimpenerwaard 2.577 2.640 2.607 2.993 2.950 373 

Katwijk 2.835 2.936 3.041 3.125 3.092 257 

Gouda 3.977 4.108 4.076 4.140 4.066 90 

Alphen aan den Rijn 5.382 5.548 5.552 6.023 5.728 347 

Leiden 8.543 8.771 8.683 8.578 8.833 289 

TOTAAL 39.902 41.045 41.556     44.568 44.010 4.108 

 

Zichtbaar zijn de volgende hoofdlijnen: 

• de in 2009 aangeleverde uitkomsten voor 2009 liggen voor alle gemeenten wat hoger dan die uit 

2008; 

• daarna is er, mede afhankelijk van de ontwikkeling van de aantallen eenheden per gemeente, per 

saldo voor de meeste gemeenten sprake van verdere toename richting 2014 op grond van de oude 

verdeling in het gemeentefonds
9
; 

                                                           
8  Alle bedragen zijn inclusief OEM en na aftrek 5,6% (eigen korting Hollands Midden). 
9  Belangrijkste uitzonderingen zijn de gemeenten Zoeterwoude (m.n. door een daling van de maatstaf waarde niet-woningen) en Nieuwkoop 

(o.a. afname aantal kernen500). 



 

• op grond van de herijking (op basis van basisjaar 2014) neemt de score per gemeente voor nagenoeg 

alle gemeenten in 2014 duidelijk verder toe
10

; 

• daarna is er veelal sprake van een afname richting 2016. Deze afname hangt vooral samen met een 

achterblijvende ontwikkeling van de totale omvang van het gemeentefonds, waardoor alle scores 

(voor alle clusters) afnemen (de zogenaamde uitkeringsfactor daalt, waardoor er minder geld per 

eenheid wordt uitgekeerd). Een deel hiervan is ook het zogenaamde 2
e
 orde effect. De omvang van 

het ijkpunt Brandweer en Rampenbestrijding is weliswaar hoger door de herijking, maar omdat er 

geen extra middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd daalt de totale uitkeringsfactor 

enigszins (hetgeen ook terugslaat op het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding). Uitzon-

dering vormt de gemeente Leiden als gevolg van de definitiewijziging van woonruimten per 2016. 

individuele effecten worden mede beïnvloed door de ontwikkeling van de kenmerken per gemeente 

Meer gedetailleerd is er sprake van een specifieke ontwikkeling per gemeente tussen de jaren.  

Door per gemeente de individuele berekening in verschillende jaren te maken, wordt de feitelijke 

ontwikkeling van die gemeente in het gemeentefonds gevolgd via  de aantallen eenheden en de wijzigin-

gen in de gewichten tussen de verschillende peilmomenten. Op grond daarvan blijkt dat er tussen de 

gemeenten duidelijke verschillen optreden in de mate waarin er sprake is geweest van groei in de aantal 

eenheden en daarmee een groei in de uitkeringsbasis van het gemeentefonds. 

Afhankelijk van de mix van de eigen individuele ontwikkelingen op de relevante verdeelmaatstaven en de 

meer algemene wijzigingen in het subcluster Brandweer en Rampenstrijding (waaronder de herijking) cq. 

het hele gemeentefonds (de uitkeringsfactor), ontvangt elke gemeente per jaar een gewijzigd bedrag uit 

het gemeentefonds. Zo ontvangen gemeenten die een duidelijke groei doormaken steeds meer middelen. 

Dit is ook de ‘automatische kostenoriëntatie’ die in het gemeentefonds wordt nagestreefd. Bij groei zal 

immers ook de behoefte aan middelen voor Brandweer en rampenbestrijding toenemen (meer objecten). 

Dit betekent ook dat de kosten van de veiligheidsregio voor die gemeente in de tussentijd relatief meer  

toenemen dan voor gemeenten die niet/nauwelijks groeien. Dit vormt een logische aanleiding om ook de 

gemeentelijke bijdragen (de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten in de regio) aan de veilig-

heidsregio periodiek bij te stellen. 

negatief effect ontwikkeling accressen gemeentefonds (dalende uitkeringsfactor) tussen 2009 en 2014 

Meer in algemene zin is van belang dat de ontwikkeling van de totale voeding van het gemeentefonds de 

laatste jaren per saldo sterk is achtergebleven. Dit uit zich direct in de ontwikkeling van de zogenaamde 

uitkeringsfactor (de hoeveelheid middelen die per eenheid basisscore (aantallen eenheden maal gewichten 

per maatstaf) wordt uitgekeerd. Deze uitkeringsfactor bedroeg in 2009 nog circa 1,55. In de loop der jaren 

is deze echter afgenomen tot circa 1,49 in 2014. Dit betekent dat er per eenheid basisscore van alle 

gemeenten op het ijkpunt brandweer en rampenbestrijding per saldo minder geld beschikbaar is gekomen 

(een afname van circa 4%) tussen 2009 en 2014. 

Dit verklaart ook waarom ondanks een per saldo toename van de omvang van de aantallen eenheden van 

veel maatstaven in de regio Hollands Midden (meer inwoners, woonruimten, bedrijven e.d.) er toch 

sprake is van een beperkte ontwikkeling in de totale ijkpuntscore tussen 2009 en 2014. 

opwaartse correctie door herijking 

Naar aanleiding van de Periodieke Onderhoudsrapportage in 2010 is voor alle taakvelden (clusters) in het 

gemeentefonds onderzocht of er sprake is van scheefgroei in de verdeling van de middelen. Het cluster-

onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (onderdeel van het Bredere taakveld Openbare Orde en 

Veiligheid) is onderzocht op basis van gegevens van het jaar 2014. Hieruit is het beeld naar voren 

                                                           
10  Alleen voor de meest verstedelijkte gemeente Leiden is er een beperkte daling zichtbaar. In de herijking is er vooral sprake van een extra 

honorering van kleinere/minder verstedelijkte gemeenten. 



 

gekomen dat met name de kleinere, minst-verstedelijkte gemeenten, te weinig middelen uit het gemeente-

fonds ontvangen. Alle gemeenten tezamen gaven in 2014 op dit taakveld ook meer uit dan de objectieve 

budgetten in het Gemeentefonds. Naar aanleiding van dit onderzoek is per 2016 een nieuwe verdeling 

ingevoerd en is het volume van het clusteronderdeel opgehoogd.
11

 

 

Uit de tabel is af te lezen dat de herijking op basis van de gegevens 2014 een duidelijk opwaarts corrige-

rend effect heeft gehad. Door het opnieuw ijken aan de (intussen landelijke gestegen) feitelijke lastenpa-

tronen van de verschillende typen gemeenten in 2014 is er in het herijkingsonderzoek weer aangesloten 

bij de feitelijke lastenniveaus van 2014. Voor de regio Hollands Midden heeft dit een positief effect gehad 

van ruim 3 miljoen euro. Tussen de gemeenten verschilt dit effect, aangezien (net als landelijk) vooral 

kleinere/minder verstedelijkte gemeenten een extra honorering ontvangen op grond van de herijking, 

terwijl dit niet of minder het geval is voor de grootste, meest verstedelijkte gemeenten. 

opnieuw afname uitkeringsfactor tussen 2014 en 2016 

Ook in de jaren tussen 2014 en 2016 overheerst het effect van een afname van de uitkeringsfactor. Deze 

UF is gedaald tot circa 1,45. Dit betekent opnieuw een afname van het uitgekeerde bedrag per eenheid 

van een kleine 3%, die alle gemeenten in gelijke mate treft. 

Waar de werking van de uitkeringsfactor in principe alle clusters relatief even hard treft, is het wel 

opmerkelijk dat er tussen 2014 en 2016 enkele gerichte uitnames uit de voeding van het gemeentefonds 

zijn geweest die niet direct van invloed zijn op de kosten van het cluster brandweer en rampenbestrijding, 

maar wel via de dalende uitkeringsfactor een negatieve impact hebben. Het betreft de uitnames voor 

onderwijshuisvesting, een normatieve uitname voor lagere apparaatslasten (opschaling) en een taakstel-

lende korting op het BCF. In totaal gaat het daarbij om een effect van meer dan 600 mln. euro ofwel een 

drukkend effect van circa 4% op de uitkeringsfactor. Dit betekent dat zonder deze uitnames de uitkerin-

gen circa 4%-punten hoger zouden uitvallen in 2016. 

effect gemeentelijke herindelingen 

Tussentijds zijn er beperkte effecten van gemeentelijke herindelingen opgetreden. In het oude ijkpunt was 

er sprake van een vast bedrag per gemeente. Bij een gemeentelijke herindeling van gemeenten bleef er na 

de herindeling slechts één vast bedrag over, terwijl dat voor de herindeling voor elk van de gemeenten 

werd gehonoreerd. In totaal betrof het een vervallen bedrag van circa 0,4 miljoen euro. 

Inmiddels zijn deze vaste bedragen (voorheen circa 70.000 euro per gemeente) uit het nieuwe, herijkte 

ijkpunt verdwenen. Na de regionalisering is er ook minder aanleiding om met dergelijke bedragen te 

werken (voorheen waren er vaste kostencomponenten omdat iedere gemeente afzonderlijk een brand-

weerorganisatie had, met de regionalisering vervalt dit aspect). 

Omdat de thans gehanteerde bijdrageregeling in Hollands Midden nog dateert van vóór de gemeentelijke 

herindeling en er geen actualisering van de ijkpuntscores voor de heringedeelde situatie heeft plaatsge-

vonden kan de uitkomst wel afwijken van de actuele score. Dit is een extra reden om over te gaan tot een 

actualisering van de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten binnen de regio. 

 

 

4 Vooruitblik op ontwikkeling gemeentefonds 2016-2019 

Voordat er in de regio verder wordt nagedacht over mogelijke aanpassingen van de (grondslagen voor) de 

gemeentelijke bijdrageregeling en bijstelling van het ontwikkeltraject tussen de jaren is het verstandig om 

ook iets verder in de toekomst te kijken. 

                                                           
11  De totale omvang van het totale Gemeentefonds is hiervoor niet aangepast. 



 

Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke ontwikkelingen naar de komende jaren is gekeken naar 

de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de uitkeringsfactor in het gemeentefonds. 

In de septembercirculaire van 2015 is als meerjarenraming aangegeven dat de uitkeringsfactor in 2019 

circa 0,3% hoger ligt dan in 2016. Dit betekent dat – ceteris paribus
12

 – er rekening moet worden gehou-

den met een lichte stijging in de uitkering van het gemeentefonds voor het clusteronderdeel brandweer en 

rampenbestrijding. Wat dit per gemeente zou betekenen is in onderstaande tabel te zien. 

 

Tabel 4.1: Ontwikkeling voeding gemeentefonds 2016-2019 (bedragen x 1.000 euro), gesorteerd op 
inwonertal 

Gemeenten 
ijkpuntscore 2016 met 

UF van 2016 
idem met uitkeringsfac-

tor van 2019 
Ontwikkeling 2016-2019 

Zoeterwoude 585 587 2 

Noordwijkerhout 928 931 3 

Hillegom 1.063 1.067 4 

Lisse 1.257 1.261 4 

Oegstgeest 1.204 1.209 4 

Voorschoten 1.190 1.194 4 

Waddinxveen 1.294 1.298 4 

Noordwijk 1.643 1.649 6 

Kaag en Braassem 1.519 1.524 5 

Leiderdorp 1.471 1.476 5 

Nieuwkoop 1.394 1.398 5 

Bodegraven-Reeuwijk 1.930 1.937 7 

Teylingen 1.748 1.754 6 

Zuidplas 2.115 2.122 7 

Krimpenerwaard 2.950 2.960 10 

Katwijk 3.092 3.103 11 

Gouda 4.066 4.080 14 

Alphen aan den Rijn 5.728 5.748 20 

Leiden 8.833 8.863 30 

TOTAAL 44.010 44.162 152 

 

In totaal zou er derhalve een stijging van de omvang voor de hele regio optreden van circa 0,15 miljoen 

euro. 

Hierbij wordt aangetekend dat het beeld van de meerjarenramingen regelmatig wordt bijgesteld, mede 

afhankelijk van de economische perspectieven. Daarnaast zal er overigens ook een wijziging optreden in 

de omvang van de ijkpuntscores op grond van de ontwikkelingen in de aantallen eenheden van de 

individuele gemeenten in de komende jaren. 

 

 

5 Ontwikkeling BDuR 

Naast de gemeentelijke bijdragen ontvangt de veiligheidsregio de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 

(BDuR) van het Rijk. Gelijktijdig met de herijking van de middelen in het Gemeentefonds is ook de 

verdeling van de middelen in de BDuR onderzocht.  

                                                           
12  D.w.z. zonder rekening te houden met wijzigingen in aantallen eenheden of gewichten van maatstaven na de meicirculaire 2015. 



 

Net als voor de ontwikkeling van de inkomsten uit het gemeentefonds kan ook een beeld worden gegeven 

van de ontwikkelingen in de BDuR. 

ontwikkeling BDuR 2009-2015 

Net als voor de ontwikkeling van de middelen in het Gemeentefonds is ook de ontwikkeling van de 

BDuR in de periode 2009-2015 in beeld gebracht voor Hollands Midden. In deze periode is de omvang 

van de BDuR toegenomen, voor Hollands Midden van 2,4 miljoen euro in 2009 tot 6,9 miljoen euro in 

2015. 

 

Deze toename van de BDuR-uitkering omvat de volgende onderdelen: 

• de ontwikkeling in de basisgegevens van de verdeelmaatstaven voor Hollands Midden: deze ontwik-

keling heeft een zeer beperkt effect van minder dan 1%; 

• ontwikkeling in taakmutaties: het betreft het wegvallen van de BTW-compensatie via gemeenten. Ter 

compensatie daarvan is de BDuR-uitkering voor Hollands Midden toegenomen met circa 3,2 miljoen 

euro; 

• ontwikkeling in het accres van de BDuR: het betreft een toename van circa 1,3 miljoen euro. In deze 

ontwikkeling zijn de zgn. ‘versterkingsgelden’ uit het Bestuursakkoord (kabinet Balkenende IV) van 

landelijk 42 miljoen euro opgenomen (vanaf 2010), evenals een taakstelling in de periode 2012-2016 

en loon- en prijsbijstellingen. 

effect herijking BDuR 

Met ingang van 2017 wordt de verdeelformule voor de BDuR aangepast op grond van de recente 

herijking. Het herverdeeleffect voor Hollands Midden bedraagt naar verwachting ruim -/- 0,5 miljoen 

euro (raming op basis van gegevens 2015, ceteris paribus voor overige ontwikkelingen). Dit herverdeelef-

fect is het gevolg van de gelijktijdig ingevoerde wijzigingen in de verdeling van het verhogen van het 

(relatieve) gewicht van de maatstaf BRZO
13

 en introductie van de maatstaf OZB-waarde van niet-

woningen in de BDuR, de introductie van de BAG-definities van de verdeelmaatstaven in de BDuR 

(maatstaven die zijn gerelateerd aan het aantal woonruimten (waaronder ook de omgevingsadressendicht-

heid) en het integraal incorporeren van de BTW-vergoeding in de maatstaven (voorheen werd hiervoor 

een separate vergoeding gegeven).  

 

 

6 Samenvatting 

Bij het besluit tot regionaliseren is afgesproken om in de periode 2009-2018 geleidelijk toe te groeien 

naar het absolute niveau van het objectieve budget in het Gemeentefonds voor brandweer en rampenbe-

strijding. In de tussenliggende jaren is deze Cebeon-norm jaarlijks geïndexeerd voor nominale ontwikke-

lingen, maar niet voor ontwikkelingen in het Gemeentefonds en dynamiek van gemeenten. In de periode 

2009-2016 bedroeg deze indexering circa 4,2 mln. euro cumulatief. 

 

In 2016 wordt er een nieuwe verdeling ingevoerd in de clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding. 

Dit is aanleiding geweest om de tussenliggende ontwikkelingen in de Gemeentefonds in beeld te brengen 

in de Cebeon-norm. Het betreffen mutaties in de verdeling én volume in het Gemeentefonds, maar ook 

dynamische ontwikkelingen tussen gemeenten onderling en gemeentelijke herindelingen. Voor 2016 

komt de Cebeon-norm uit op circa 44,0 mln. euro, circa 0,1 mln. euro lager dan dat er is geïndexeerd. 

                                                           
13  Besluit Rampen en Zware Ongevallen (zware bedrijvigheid). 



 

Voor individuele gemeenten levert dit een wisselend beeld op. Met name de gemeenten Leiden, Alphen 

aan den Rijn, Gouda en Zoeterwoude hebben een lagere Cebeon-norm dan feitelijk is geïndexeerd. 

Vooruitkijkend naar de periode 2016-2019 is er op basis van huidige inzichten in de ontwikkeling van de 

uitkeringsfactor van het gemeentefonds sprake van een te verwachten stijging van circa 0,15 mln. euro. 
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Afdeling:

  

 Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 14 januari 2016  

Onderwerp:  Kunstwerken Marte Roling RBS 

160201 

   

 

*Z007B89F7CB* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/024523/47208; 

gezien het advies van het politiek forum van 1 februari 2016 

 

b e s l u i t: 

 

1. De kunstwerken van Marte Röling weer in de raadszaal op te hangen; 

2. De folder over de geschiedenis van Leiderdorp aan de hand van deze kunstwerken 

te vernieuwen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 februari 2016, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 14 januari 2016  

Onderwerp:  Kunstwerken Marte Roling RVS 

160201 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

*Z007B8739A1* 
 

Beslispunten 

1. De kunstwerken van Marte Röling weer in de raadszaal op te hangen; 

2. De folder over de geschiedenis van Leiderdorp aan de hand van deze 

kunstwerken te vernieuwen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De oude raadszaal van het gemeentehuis in Leiderdorp werd opgesierd door een 

serie van acht kunstwerken van de hand van Marte Röling. In de nieuwe raadszaal 

zijn deze kunstwerken niet teruggekeerd maar verbannen naar een zijgangetje.   

1.b Voorgeschiedenis 

De kunstwerken hebben van 1985 tot 2012 in de raadszaal gehangen en daar 

generaties raadsleden geïnspireerd. Het is dan ook in het bijzonder de groep oud-

raadsleden die er nu al ruim vijf jaar op aandringt dat deze kunstwerken eerherstel 

krijgen. Ze zijn immers expliciet bedoeld geweest voor de raadszaal van Leiderdorp. 

Destijds heeft uw raad er expliciet voor gekozen de opdracht voor het vervaardigen 

van deze werken te geven in het kader van de toen geldende 1% regeling. 

Marte Röling is een van de spraakmakende kunstenaressen in Nederland. Haar 

kunstwerken vertegenwoordigen een grote artistieke en stoffelijke waarde. Ze zijn 

bovendien de moeite van het zien en doorgronden waard.  

Ook generaties Leiderdorpers zijn opgegroeid met de werken. Veel scholen 

bezochten de raadszaal waar de Leiderdorpse geschiedenis aanschouwelijk werd 

gemaakt. Ook tijdens rondleidingen werden de schilderijen niet overgeslagen. 

Nieuwe inwoners kregen de folder over de werken.   

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 
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2 Beoogd effect 

De kunstwerken van Marte Röling weer zijn plaats rondom de raad geven én te gebruiken 

om de geschiedenis van het dorp aanschouwelijk te maken.   

 
3 Argumenten 

- De raad bepaalt zelf hoe zijn vergaderzaal er uit zal zien en heeft over het weglaten van 

de kunstwerken van Röling nooit gedebatteerd en beslist.    

- De kunstwerken zijn te belangrijk en kostbaar om in een hoekje te laten hangen.  

- Veel Leiderdorpers, met name zij die veel in de oude raadszaal hebben vertoefd, zijn er 

aan gehecht.  

- De educatieve waarde van de kunstwerken gaat op deze wijze volstrekt verloren. - De 

raadszaal wordt er mooier op. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er was wat weerstand tegen het opnieuw ophangen van de stukken. In veel moderne 

gebouwen worden versieringen en ornamenten weggelaten en ingeruild voor strakke 

zakelijkheid. Ook in het huidige gemeentehuis is dat gedeeltelijk het geval. 

 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Vreemd genoeg is er nooit over de beslissing om de kunstwerken niet terug te laten komen 

gediscussieerd en is er ook nooit iets gedaan met het verzoek van de oud-raadsleden om 

de werken terug te hangen in de huidige raadszaal. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 
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Namens de fractie van D66, 

 

De heer E. Grootaarts 

 

 
 
 
Bijlagen: 
1. Beschrijving van de werken door Marte Röling;  
2. Folder gemeente Leiderdorp;  
3. Pleidooi Oud GL raadslid Hein van der Zande;  
4. Oude krantenartikelen.   



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



Voor 10 oktober….intermezzo maar wel belangrijk 

 

Onlangs had ik weer een vergadering van de Wmo-raad. In de gang 

naar de vergaderzaaltjes meende ik in de hoek een vrouwenfiguur in 

zwart gekleed te ontwaren en nam enig snikken waar. 

Aangetrokken door het geluid en de figuur wilde ik een blik op de 

kunstwerken werpen. Helaas van te dichtbij zijn ze niet te bekijken en te 

bewonderen. Zacht stamelde de vrouwenfiguur:  

“Ik verkommer, ik verga zonder dat de nieuwe Leiderdorper het heeft 

gezien.” 

We schrijven 1985. Een schare schaars geklede schoonheden, door hun 

verschijning bij menig raads- en collegelid, en niet te vergeten de bodes, 

rode oortjes veroorzakend, is aan het werk in de raadzaal. Marte Röling, 

in het zwart, en Henk Jurriaans in zijn lange leren jas kijken toe en 

helpen mee. De kunstwerken worden opgehangen. Zo hangt het goed, 

zo komt Leiderdorp uit de verf, de geschiedenis duidelijk in het zicht van 

eenieder die de zaal der democratie bezoekt. Wij waren erbij. We zagen 

dat het goed was. Ik meende zelfs dat het Portret van Koningin Beatrix, 

kunstwerk dat Marte heeft gemaakt, extra glimlachte. 

De geschiedenis, inclusief het ingekleurde plantje, een wens van menig 

bij de voorbereiding betrokken raadslid, verbeeld en tentoongesteld in 

een passende ruimte. Een ruimte waar je op gepaste afstand de 

kunstwerken kon bekijken. Niet alleen waren de kunstwerken onderwerp 

van gesprek voor de aanvang van de raadsvergadering, ook leerlingen 

van basisscholen kregen in die zaal aan de hand ervan geschiedenisles. 

Marte sliep tijdens het ontstaan van de inmiddels zeer kostbare 

kunstwerken samen met haar schaars geklede schoonheden tussen de 

kunstwerken in wording: “Gedurende de tijd, dat ik hieraan werkte, sliep 

ik op de grond van mijn atelier omringd door de tekeningen, was ik ’n 

soort kluizenaar om niet mijn concentratie te verstoren.” 

Toen wij als oud-raadsleden hier twee jaar geleden werden ontvangen 

zijn verbaal pogingen ondernomen om de kunstwerken weer op die 



plaats te hangen, waarvoor ze zijn bestemd. Scylla en Charybdis zijn 

getrotseerd……Helaas. 

Wij als oud raads- en oud collegeleden roepen hierbij het college op om 

te bevorderen c.q. te organiseren dat de kunstwerken die nu 

verkommeren in een achterafgangetje, weer díe plek krijgen die ze 

verdienen: de geschiedenis in het zicht van de Leiderdorper of 

regiogenoot of andere bezoeker die van het bestaan en de inhoud 

kennis willen nemen, en opdat zij er kennis van nemen! 

We zien graag de uitnodiging van het moment waarop de kunstwerken 

op hun nieuwe voor iedereen toegankelijke plek worden onthuld. Dan zal 

de zwartgeklede vrouwenfiguur in de gang ophouden met snikken.. 

Immers, zij is Marte. 
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Januari 2016 

Rekenkamer Leiderdorp, hoe nu verder? 

Naar aanleiding van het vertrek van 3 van de 4 leden van de rekenkamer Leiderdorp en als 

vervolg van de gesprekken die naar aanleiding hiervan door het Presidium onderling en met 

de aftredende leden van de rekenkamer zijn gevoerd (zie ook bijlage: stand van zaken) is 

afgesproken dat ik in samenwerking met de Griffie een voorstel zou doen over de toekomst 

van de Rekenkamer in Leiderdorp. Onderstaand treffen jullie de m.i. mogelijke scenario’s 

aan voor een vervolg. 

 

Opties voor de toekomst 

1. Rekenkamer laten “slapen” en budget terugbrengen naar 0.  

2. Zelfstandige Leiderdorpse rekenkamer met externe leden.  

3. Een Rekenkamercommissie,  

4. Aansluiten bij een regionale rekenkamer.  

 

Toelichting opties 

1. Rekenkamer laten slapen 

Deze optie gaat uit van een (te) beperkte toegevoegde waarde van de rekenkamer 

om deze in stand te houden. Er wordt feitelijk geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die een rekenkamer biedt maar er wordt wel voldaan aan de wettelijke 

eisen ten aanzien van een rekenkamer. Er worden geen nieuwe leden benoemd. 

Deze optie wordt nu nog toegestaan, maar zal in de toekomst wetstechnisch niet 

meer mogelijk zijn. 

2. Rekenkamercommissie 

Een rekenkamercommissie bestaat deels uit externe leden en deels uit raadsleden. 

Op die manier is de raad directer betrokken. Kost wel meer tijd van raadsleden. 

3. Zelfstandige rekenkamer behouden 

Dit is voortzetting van de huidige situatie met nieuwe leden, waarbij er wel nadere 

afspraken moeten worden gemaakt over het profiel van de rekenkamer leden en de 

“aansturing” vanuit de Raad. De rol van de raad kan worden geformaliseerd via een 

auditcommissie (zie uitwerking onder). 

4. Aansluiten bij een regionale Rekenkamer. 

Dit is als optie 2 maar dan in regionaal verband. 

Over optie 1 t/m 3 kunnen we zelfstandig beslissen. Optie 4 is nader verkend om te bezien of 

dit een reële optie is.  

Er zijn feitelijk twee mogelijkheden die geografisch enigszins in de buurt liggen. 

- aansluiten bij Rekenkamercommissie van Leiden 

- aansluiten bij Wassenaar, Oegstgeest, Leidschendam/Voorburg en Voorschoten 

(WOLV) 
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Aansluiten bij Leiden 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/. 

Leiden kent een Rekenkamerfunctie, bestaande uit vijf externe leden. Wanneer gemeenten 

geen rekenkamer instellen, stellen zij op grond van artikel 81o van de wet regels vast voor 

de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De wet spreekt van een rekenkamerfunctie. In de 

modelverordening van Leiden  is gekozen voor een rekenkamercommissie met uitsluitend 

externen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen.  

Nadeel lijkt te zijn het verschil in gemeentegrootte. Een voordeel kan zijn dat in veel van de 

samenwerkingsverbanden van Leiderdorp, Leiden ook is vertegenwoordigd, zodat bij vele 

onderwerpen die voor Leiderdorp interessant zijn Leiden vaak een rol speelt. 

 

Aansluiten bij WOLV  ( http://www.rekenkamerwvolv.nl/  ) 

De Rekenkamer WOLV bestaat uit Wassenaar, Oegstgeest, Leidschendam/Voorburg en 

Voorschoten. Alle gemeenten dragen naar inwonertal bij aan het budget en leveren een 

‘eigen’ rekenkamerlid. Naast gezamenlijke onderzoeken is het ook mogelijk een onderzoek 

voor de eigen gemeente aan te vragen. Dat kost de eigen gemeente dan extra geld. De 

kwaliteit van de Rekenkamerleden en de onderzoeksrapporten kunt u beoordelen op hun 

site: 

voordelen:  

- gemeenten van min of meer gelijke grootte (muv L/V) 

- groter budget biedt meer mogelijkheden voor het in huis halen van kwaliteit van zowel 

rekenkamerleden als onderzoekers 

- het blijft mogelijk een lokaal onderzoek aan te vragen 

- wellicht kunnen we aanhaken met ons mogelijk overblijvend lid van de rekenkamer 

nadelen: 

- lokale betrokkenheid 

- de betreffende gemeenten zijn niet allemaal gemeenten waar Leiderdorp 

samenwerkingsverbanden mee heeft. 

Rol raad/presidium 

Eén van de gesignaleerde problemen in de relatie met de Rekenkamer is de betrokkenheid 

van raad/presidium.  

Auditcommissie  

Een in te stellen audit-commissie,  bestaande uit Financiële werkgroep, wethouder FIN, 

controller, accountant en (voorzitter) Rekenkamer, zou hier een oplossing kunnen bieden.. 

De auditcommissie komt twee maal per jaar bij elkaar: 

- najaar met als aanleiding de managementletter 

- voorjaar met als aanleiding jaarrekening en verslag van bevindingen 

http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/
http://www.rekenkamerwvolv.nl/
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Aan de hand van deze documenten kunnen ook de onderzoeksonderwerpen aan de orde 

komen. Er zijn dan twee natuurlijke contactmomenten, waarbij alle relevante actoren over 

dezelfde informatie beschikken, elkaar kunnen bevragen en onderzoeken kunnen 

afstemmen. 

 

Ino Cooijmans / Griffier 160117 
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Bijlage: Stand van zaken eind 2015 

gesprek 9 november fractievoorzitters met rekenkamer: 

fractievoorzitters hebben vraagtekens bij: 

- onderwerpkeuze (relevantie, dubbeling, timing) 

- wat doet de raad met de resultaten (weinig, waar ligt dat aan) 

- grote afstand Rekenkamer, weinig zichtbaar politiek gevoel (Rekenkamer weer zelf 

onderzoeken laten doen?) 

Voorkeur voor eigen Leiderdorpse Rekenkamer bestaande uit externe leden die ook 

deelneemt aan regionale onderzoeken = huidige situatie. Wat is de meerwaarde? Lokale 

binding? 

Voor- en nadelen regionale rekenkamer in beeld brengen. 

Er is nog 1 Rekenkamerlid over die eventueel verder wil (Joherlia van Veldhuizen). 

De rol van de raad (het presidium) moet beter worden ingevuld. 

 

 



LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 8 februari 2016 

 

1. Informatieavond rioleringsplan, brief van het college d.d. 11 januari 2016 

Voor kennisgeving aannemen 

 

2. Zienswijze (ontwerp)bestemmingsplan woningbouw Cardea-locatie te 

Leiderdorp, brief van Milieudefensie d.d. 12 januari 2016 

Betrekken bij besluitvorming 

 

3. Sterrentuin Businesscase 2016, brief van het college d.d. 18 januari 2016 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
 

 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 

 

* Gemeenschappelijke regelingen (GR) – de procedure afspraken m.b.t.  zienswijzen ontwerpbegrotingen 

en begrotingswijzigingen (presidium 1 april 2011) 

Het tijdpad voor het indienen van een zienswijze leidt er toe dat de route “bespreking in het Politiek Forum en 

besluitvorming door de raad” niet altijd niet haalbaar is. Daarom heeft het presidium op 1 april 2011 afspraken 

gemaakt over de manier waarop we deze behandelen. 

Voor de begrotingen van: Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, Veiligheidsregio, RDOG, SP’71: 

1. Na ontvangst/binnenkomen ontwerpbegroting vraagt de griffie een schriftelijk advies in de vorm van een 

oplegnotitie en een concept zienswijze aan de accounthouder (cc college van B&W) en plaatsing op de 

Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de raad met vermelding dat een oplegnotitie en concept 

zienswijze zijn aangevraagd; 

2.  Aan de hand van de oplegnotitie bespreking in het politiek forum/raad 

3. De griffie voor de (tijdige) verzending naar de GR. Als er sprake is van een deadline en het politiek forum 

is akkoord dan kan de zienswijze na het politiek forum verzonden worden. De verzonden zienswijze 

komt vervolgens op de LIS van de eerstvolgende raad. De raad stelt de LIS vast en daarmee ook de 

verzonden zienswijze. 



Kort verslag RAAD 11 januari 2016 

 
1. Vragenronde 

GroenLinks heeft vragen gesteld over de toename eigen bijdrage dagbesteding en over 
gereguleerde wietteelt door gemeenten en D66 over Meedoen. Vragen en antwoorden kunt u 
lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/11-januari/20:30. Het college zal alle 
vragen nader schriftelijk beantwoorden. 

    
2. Mededelingen: 

 Bouwproject Brittenstein: een voorlopig ontwerp gaat richting klankbordgroep, het 
college informeert de raad op de informatieavond van 11 april, de Verklaring van geen 
Bedenkingen komt naar verwachting in de raad van 9 mei aan de orde. 

 Amaliaplein: vorige week is een overeenkomst met Lidl ondertekend voor de 
realisatie van een supermarkt en minimaal 15 huurwoningen op het Amaliaplein. 

 COA: het college heeft een formeel verzoek ontvangen van het COA voor de 
realisering van noodopvang van 320 vluchtelingen voor 1 jaar in het ROC, met de 
mogelijkheid tot een half jaar verlenging. 12 januari vindt communicatie richting 
inwoners plaats. Het is de bedoeling op 20 en 21 januari een informatieavond voor 
inwoners te organiseren en naar verwachting op 25 januari een extra raad. 

 Toekomstvisie Leidse Regio: de Leiderdorpse klankbordgroepleden  zullen als daar 
aanleiding toe is een bijeenkomst organiseren waar ook de niet in de klankbordgroep 
vertegenwoordigde fracties bij betrokken worden of het onderwerp agenderen voor 
een informatieavond of Forum. 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken: namens de AB-vertegenwoordiging 
vindt een korte terugkoppeling plaats van de AB-vergadering van 16 december.  

 
3. Benoeming burgerraadslid voor de VVD 

De raad benoemt mevrouw M. Patandin als burgerraadslid voor de VVD. 
 

4. Concept zienswijze Holland Rijnland concept actualisatie kantorenstrategie 
Holland Rijnland nodigt de raad uit een zienswijze naar voren te brengen over deze concept 
strategie. De raad stemt unaniem in met een amendement (tekstwijzigingsvoorstel)  van de 
VVD op de concept-zienswijze van de raad. Met deze tekstwijziging stelt de raad de 
zienswijze vast. 
 

5. Lijst van toezeggingen en moties 
Duurzaamheidsagenda - De raad ontvangt deze week een brief van het college met een 
voorstel om gezamenlijk tot invulling van de duurzaamheidsagenda te komen. 
Delegeren/mandateren bevoegdheid WOB-verzoek – Het college komt voor de raad van 
maart met een voorstel om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit in het kader van 
een WOB-verzoek te delegeren of mandateren aan het college.  

 
6. Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden. 
 

7. Vaststellen besluitenlijst raad 7 december 2015 
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/11-januari/20:30
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