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 B) VRHM

1. In de ontwerpbegroting staan op pagina 38 kengetallen gegeven? Op basis van wat zijn deze 
kengetallen opgesteld? Ik neem aan de gehele Veiligheidsregio Hollands Midden; is dat juist? Zo nee, wat 
dan wel?

Kengetallen betreffen de gehele regio en de VRHM-organisatie.

2. Bij deze kengetallen val te lezen dat sinds 2015 het aantal vrijwilligers afneemt. Is bekend waarom 
dat zo is? Is hierop actie gewenst? Zo ja, welke acties onderneemt de VRHM dan?

Het aantal vrijwilligers is licht afgenomen, mede als gevolg van natuurlijk (leeftijd) verloop. Daarnaast is 
van invloed dat de keuringseisen van de Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) heeft geleid tot 
het niet halen van de fitheid en gezondheidseisen van een aantal vrijwilligers. Omdat er gezien de 
redenen en aantallen geen sprake is van een trend worden aanvullende acties op dit aspect niet nodig 
geacht.

Jaarlijks worden er in onze regio open dagen (2017: 10), evenementen (2017: 20) en wervingscampagnes 
(2017: 20) georganiseerd. Op dit moment hebben we een grote groep aangemelde vrijwilligers waar in 
2018 extra manschap opleidingen voor worden georganiseerd.

3. Op pagina 43 staat dat in 2014 de meldkamer van HM is samengegaan met de meldkamer van 
Haaglanden (“De Yp”). Tot 2020 zijn Haaglanden als HM verantwoordelijk voor De Yp. Hoe wordt deze 
verantwoordelijkheid verdeeld/gedeeld? En belangrijker: is de kwaliteit en werking van deze meldkamer 
van voldoende niveau voor Hollands Midden? Zo ja, op basis waarvan kunnen die garanties gegeven 
worden?

Er is in maart 2006 een integrale beheersovereenkomst inclusief service level agreements afgesloten 
tussen VRHM en de Politie als beheerder van de meldkamer Hollands Midden. Hierin zijn de taken en 
verantwoordelijkheden van beheerder en toezichthouder opgenomen. Toezicht op ontwikkeling en 
kwaliteit vindt plaats in de Ambtelijke stuurgroep (ASG) en Bestuurlijke stuurgroep (BSG). Deze 
stuurgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s en de beheerder (Politie) van de 
GMK.



4. Op pagina 45 staat dat door de vorming van de Nationale Politie de kosten van de meldkamer Den 
Haag niet separaat zichtbaar zijn. Hoe is dan te zien welke kosten voor welke Veiligheidsregio zijn? 
Wanneer is dat wél zichtbaar? Op basis van welke gegevens is de begroting van Hollands Midden dan 
opgesteld?

Er staat ook vermeld dat bovenstaande heeft geleid tot nader onderzoek wat inzicht heeft gegeven in de 
huidige en toekomstige kosten. VRHM betaalt voor het beheer van de meldkamer Den Haag een lumpsum 
welke is gebaseerd op het beheer van de Politie van de (oude) meldkamer aan de Rooseveltstraat te 
Leiden.

5. Op pagina 59 zien wij het weerstandsniveau vanaf 2021 naar 0,63 dalen. Aangegeven wordt dat 
“t.z.t. zal een voorstel aan het AB worden voorgelegd om het weerstandsvermogen weer op niveau te 
brengen”. Wat houdt “t.z.t.” in? Kan er een specifiek moment aangegeven worden?

De algemene reserve zal bij komende resultaatbestemmingen prioritair worden aangevuld tot het 
normale niveau vanuit:
- positieve rekeningresultaten; en/of
- eventuele vrijval uit een of meer bestemmingsreserves.
De betreffende passage in de programmabegroting zal in deze zin worden aangepast.

6. Er wordt een nieuwe kazerne gebouwd in Leiden Noord. Wat betekent dit voor kazerne 
Leiderdorp? Zowel qua organisatie als qua gebouw?

Leiden Noord zal het verzorgingsgebied van Leiderdorp overnemen. Na de in gebruik name van de nieuwe 
kazerne zal de huurovereenkomst voor de kazerne Leiderdorp worden opgezegd. Het gebouw is eigendom 
van de gemeente. Een deel van het vrijwillig brandweerpersoneel zal een plek krijgen in de 
paraatheid/bezetting van de nieuwe beroepskazerne.


