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Hierbij de beantwoording van de openstaande vragen uit het Politiek Forum 1 februari 
2016.

1.) ‘Informatisering’ – Ed Grootaarts (D66)

VRAAG: 
Is de informatiehuishouding landelijk zo geregeld dat interregionaal over elkaars informatie kan 
beschikken?

ANTWOORD: 
Ja. Het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) wordt cf. opschalingsprotocol (GRIP) 
gebruikt bij verschillende type incidenten en zijn voor de hiertoe bevoegde crisisfunctionarissen 
toegankelijk waardoor interregionale informatie beschikbaar is.  

2.) ‘Financieringssystematiek’ – Bob Vastenhoud (GL)

VRAAG: 
‘Door gebrek aan een alternatief wordt voorgesteld om de huidige verdeelsleutel aan te houden 
op basis praktische haalbaarheid’. Wat is het alternatief?

ANTWOORD:
Het doel van de zienswijze is (meer)grip te krijgen op het samenwerkingsverband VRHM. Het 
huidige voorstel voorziet in het verder faciliteren van de veiligheidsregio in het stellen van haar 
eigen doelen ofwel vanaf 2019 op de oude voet verder gaan. Wat in het gemeentefonds zit is 
geen doeluitkering. Het betreft een indicator om vervolgens de raad de mogelijkheid te geven om 
dit te verdelen over de verschillende begrotingsposten. De VRHM werkt al jaren met een 
financiële kaderstelling waarbij wordt uitgegaan van een andere financieringssystematiek. Om 
als eigenaar van deze GR te kunnen sturen is het van belang dat we een 
financieringssystematiek aanhouden waarbij prestatie indicatoren richtinggevend zijn. Ofwel: 
financiering koppelen aan prestaties (geld gerelateerd aan prestaties) net zoals bij andere GR-en 
en beleidsvelden het geval is. Het waarderen van de prestaties zal op initiatief van de VRHM als 
professionele veiligheidsorganisatie kunnen  of conform de indicator die het Rijk meegeeft in de 
algemene uitkering (de grondslag voor bekostiging). Transparantie en controleerbaarheid zijn 
belangrijke factoren voor verdere uitwerking. Wat dat betreft is de methode Cebeon – of de OOV-
verdeling – weinig transparant. Samenstelling van de verdeling is zeer complex, evenals de 
controleerbaarheid. Voordelen van de methode is dat deze vrij objectief is, in die zin dat de 
verdeelsleutel door een onafhankelijke partij is geformuleerd.



Er zijn alternatieven voor de OOV-verdeling. In de stukken staat een overzicht opgenomen van 
hoe andere Veiligheidsregio’s omgaan met de kostenverdeling. ‘Verkenning verdeelmodellen 
veiligheidsregio’s’ genoemd. Het aangehaalde onderzoek1 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 
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.

3.) ‘Multi-samenwerking vs capaciteit’ - Angelique Beekhuizen (LPL) 

VRAAG:

1 Onderzoek door het bureau Andersson Elffers Felix, in opdracht van Veiligheidsregio Noord- 
en Oost- Gelderland naar de kostenverdeelmodellen (december 2014).



“Vanuit de hulpdiensten, gemeenten en crisispartners komen enerzijds signalen dat 
taakstellingen en organisatieontwikkelingen mogelijk leiden tot minder capaciteit voor de 
multidisciplinaire  samenwerking, anderzijds komen er diverse vluchtelingen en daarmee 
opvangplekken in de regio, met hun eigen meebrengende werkzaamheden. ”  “Hoe is het nu en 
hoe gaan we hier mee om?”

ANTWOORD: 
De VRHM en haar partners staan voor de uitdaging om de organisatie van de multidisciplinaire 
samenwerking op het noodzakelijk niveau te houden (kwaliteitscriteria crisisbeheersing). Dit 
betekent adequaat vorm en inhoud blijven geven aan de samenwerking. Door de herziende visie 
op crisisbeheersing (Bevolkingszorg op orde 2.0) en de intensievere vormen van samenwerking 
(b.v. Bevolkingszorg Regio Leiden) is een modus gevonden waarin enerzijds kan worden 
voldaan aan de wettelijke vereisten en anderzijds een vergaande vorm van multidisciplinair 
samenwerking wordt uitgevoerd. De crisisopvang voor vluchtelingen doet een beroep op deze 
capaciteit. Het is tevens een praktijkvoorbeeld waarin deze samenwerking (op kleine schaal) 
wordt uitgevoerd. In de visie en multidisciplinaire samenwerking is voorzien in incidenten en 
opgaven. 

Door de jaren heen is integrale samenwerking van de hulpdiensten verder versterkt en wordt er 
in de regel goed met elkaar gecommuniceerd en indien de situatie er om vraagt gezamenlijk 
opgetrokken. Deels komt dit ook door bij pro-actie en preventie samen op te trekken en zaken te 
oefenen. (Er valt hierbij te denken aan oefeningen en bijvoorbeeld bij het samen optrekken ten 
behoeve van bijvoorbeeld een keurmerk Veilig Ondernemen). Bij deze vorm van multidisciplinaire 
samenwerking worden de activiteiten vooraf ingepland. Bij een grotere capaciteitsvraag komt dit 
onderdeel onder druk te staan. Samen optrekken bij incidenten en goed afstemmen kost geen 
extra capaciteit. Als er multidisciplinair gehandeld moet worden bij incidenten, bijvoorbeeld bij 
een incident rond een opvangcentrum, zullen de hulpdiensten gewoon multidisciplinair optreden 
indien nodig, zoals we dat ook nu van ze verwachten. Dit geldt natuurlijk ook voor incidenten die 
elders plaatsvinden. 


