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01. Woord vooraf
Samenwerken aan veiligheid en toegankelijk blijven in crisissituaties. Dat is waar wij de
komende vier jaar aan werken. Wij blijven verantwoorde brandweerzorg bieden en onszelf
versterken als specialist in crisisbeheersing. Als kennis- en informatiecentrum op het gebied
van fysieke veiligheid zetten wij relevante thema’s op de agenda van gemeenten, ketenpartners
en andere organisaties.
Ons verzorgingsgebied ligt in de Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden, met veel (rijks-)wegen, water, rails, bruggen, tunnels en leidingenstraten.
Bij elkaar leveren deze veel en vooral speciﬁeke risico’s. Daarom zijn veiligheidsbewustzijn,
risicobeheersing en zelfredzaamheid belangrijk voor de ruim 483.000 inwoners van onze regio.
De medewerkers van onze Veiligheidsregio zijn erop gericht hulp te bieden aan mensen die dat
nodig hebben. Op basis van hun deskundigheid bouwen wij de komende jaren nog verder aan
de professionaliteit. Daarbij hebben wij elkaar hard nodig. Om een sterke netwerkorganisatie te
kunnen zijn is ook speciﬁek leiderschap nodig: wij stijgen uit boven het eigen belang en werken
samen aan het gezamenlijke belang van Veiligheidsregio en gemeenten, inwoners en bedrijven.
Wij moeten op elkaar kunnen rekenen, maar ook oog hebben voor de verschillen in organisaties
en belangen.
Wanneer het er echt toe doet, heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laten zien dat zij
alert en proactief handelt. De komende jaren investeren wij verder in veiligheid en in onze
organisatie, zodat wij permanent voorbereid blijven op incidenten, rampen en crises. Hierdoor
kunnen inwoners en bedrijven in de regio ook in de komende jaren in elke noodsituatie een
beroep op ons doen.
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02. Samenvatting

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is een gemeenschappelijke
regeling van zeventien gemeenten in de Hoeksche Waard, Drechtsteden,

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Deze organisatie is in 2010 operationeel
geworden en heeft in haar jonge bestaan te maken gehad met diverse
reorganisaties, waaronder de regionalisering van de brandweer.

De effecten hiervan werken door in de komende
beleidsperiode 2017-2020. Bovendien zijn tal van
veranderingen op komst door onder andere nieuwe
wet- en regelgeving, aangepaste ﬁnanciële kaders
en doorontwikkeling van het vakgebied. Waar de
afgelopen periode vooral gericht was op de bouw van de
organisatie, werkt de VRZHZ de komende periode aan
het consolideren van wat goed gaat en het oppakken van
nieuwe uitdagingen.
Het dagelijks werk van de VRZHZ is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn.
Gegeven deze taakuitvoering en de verschillende nieuwe
ontwikkelingen vormt dit beleidsplan een richtsnoer om
de juiste keuzes te kunnen maken.

Focus op de voorkant
De VRZHZ stimuleert veiligheid door risicogericht
te werken. Zij zet in op het vergroten van het
veiligheidsbewustzijn en het bevorderen van veilig
gedrag door inwoners en ondernemers. De VRZHZ
heeft hierbij een signaal- en adviesfunctie en werkt
vanuit een samenhangende benadering van risico’s over
verschillende vakgebieden heen. Omdat veiligheid een
facet is van verschillende andere dossiers en thema’s,
werkt de VRZHZ met gemeenten aan facetbeleid.
Hierdoor krijgt het onderwerp ‘veiligheid’ aandacht
vanuit verschillende invalshoeken.

Dit beleidsplan onderscheidt vier strategische
beleidsdoelstellingen, waaronder de nieuwe activiteiten
geschaard zijn. In de beleidsplanperiode werken we
bovendien toe naar het inrichten van de begroting
volgens deze vierdeling:

Startklaar en daadkrachtig
De VRZHZ staat klaar om incidenten, crises en rampen
te bestrijden. Van melding en alarmering tot herstel
uit een ontwrichte situatie, de VRZHZ beschikt over
een daadkrachtig fundament, onder andere gevormd
door een grote groep vrijwilligers, en is op haar taak
voorbereid. Dat willen we in de komende beleidsperiode
behouden en waar nodig uitbouwen, zodat we ook in de
toekomst effectieve hulpverlening blijven bieden.

1. Focus op de voorkant - risicobeheersing
2. Startklaar en daadkrachtig - preparatie en
repressie
3. Samen verder komen - samenwerking
4. Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit

Samen verder komen
De VRZHZ werkt samen met partners (inclusief burgers)
aan risicobeheersing en incidentbestrijding. In de
komende beleidsperiode willen we deze samenwerking
verder verbinden en uitbouwen.

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID
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Daarbij richten we ons op partners in de regio (onder
andere gemeenten, Omgevingsdienst ZHZ, dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ, politie) en buiten de regio
(zoals andere veiligheidsregio’s, Veiligheidsberaad,
Rijkswaterstaat).

Meest opvallende resultaten 2017-2020

2017

Focus op de voorkant
• Vormgeving integrale veiligheidsadviezen
VRZHZ (mede door een krachtenveldanalyse)
• Voorzetting doelgroepgerichte aanpak en
regisseursrol zelfredzaamheid
• Thema’s facetbeleid bepalen
Startklaar en daadkrachtig
• Samenvoeging meldkamers
• Voorstellen optimalisatie bevolkingszorg
• Voorstellen over ontwikkeling
crisiscommunicatie en informatiemanagement
• Implementatie schoner werken
• Voorstellen voor ondersteuning in de nafase

2018

Focus op de voorkant
• Verder verbreden van risicogericht werken
• Implementatie integrale veiligheidsadviezen
VRZHZ
• Herijking toetsingskader externe veiligheid
• Implementatie facetbeleid en eerste jaarthema
Startklaar en daadkrachtig
• Voorstellen vernieuwd dekkingsplan in het
kader van vernieuwde brandweerzorg
• Harmonisatie multidisciplinaire processen
crisisbeheersing en rampenbestrijding

2019

Focus op de voorkant
• Tweede jaarthema facetbeleid

2020

Focus op de voorkant
• Implementatie doelgroepgerichte aanpak en
regisseursrol zelfredzaamheid
• Derde jaarthema facetbeleid
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Investeren in bedrijfsvoering
De VRZHZ investeert in de deskundigheid van haar
medewerkers en de kwaliteit van haar bedrijfsvoering.
Onder andere HRM, ﬁnanciën en de beleidscyclus leveren
een belangrijke bijdrage aan een effectieve uitvoering
van de kerntaken en verdere optimalisering van primaire
processen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de
uitwisseling van informatie binnen de VRZHZ en met
partnerorganisaties en burgers, ook door slim gebruik te
maken van technologie.

Samen verder komen
• Besluit over taakverdeling diensten naar
aanleiding van nieuwe Omgevingswet
Investeren in bedrijfsvoering
• Implementatie A-3-methodiek
• Implementatie herziene ﬁnanciële administratie
• Herziening kostenverdeelsystematiek

Samen verder komen
• Implementatie Omgevingswet
• Implementatie gevolgen vorming gemeente
Vijfheerenlanden
Investeren in bedrijfsvoering
• P&C-cyclus vernieuwd
• Invulling CIO-functie met ondersteunende
functies

Investeren in bedrijfsvoering
• HRM-traject ‘Ik en mijn VRZHZ’ geborgd
• Implementatie vernieuwd
informatiemanagement
Startklaar en daadkrachtig
• Nieuw dekkingsplan geïmplementeerd

INTERVIEW

“Wij zitten op de
knooppunten”
EDWIN VAN DER PLOEG

HOOFD BUREAU GEMEENTEN

“Bij de opvang van de vluchtelingen in 2015
heb ik gezien hoe het kan worden, de nieuwe
VRZHZ die integraal werkt in een breed netwerk.
Ik denk dat de samenwerking steeds verder zal
gaan: eerst binnen de VRZHZ en met de reguliere
crisispartners, maar daarna ook met bestaande
netwerken zoals de wijkteams in de gemeenten.
Ik verwacht dat mijn werk zich gaat verbreden
van bevolkingszorg naar crisisbeheersing. Als
VRZHZ worden we een spin in het web. Daarvoor
moeten we onze kennis, ervaring en relaties wel
slim organiseren.”

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID
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“We hebben
ambitieuze
doelstellingen”
GARRICK NASSY

BELEIDSMEDEWERKER FINANCIËN

“Mijn uitdaging voor de komende vier jaar is de
uitdaging van iedereen bij de VRZHZ: beleidsdoelen
halen met minder geld. Voor mij betekent dat: de
kosten scherp monitoren, veranderingen in het
ﬁnanciële kader voorspellen en het bestuur goed
adviseren. Ondertussen draait de wereld door
en doen zich nieuwe ontwikkelingen voor. Als de
kosten hierdoor stijgen, moet ik weten hoe we dit
kunnen opvangen. Met mijn collega’s van ﬁnanciën
adviseer ik over de gevolgen van elke keuze, zodat
het bestuur betere besluiten kan nemen. Dan
houden we budget om de ambities waar te maken.”
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03. Context en kaders
beleidsplan 2017-2020
Dit hoofdstuk schetst de context en kaders die invloed hebben op de

strategische beleidsdoelstellingen van de VRZHZ voor de periode 2017-2020.

Daarbij gaan we in op het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid en zijn missie (paragraaf 3.1), de aanleiding voor dit beleidsplan

(paragraaf 3.2), het regionaal risicoproﬁel en prioriteiten (paragraaf 3.3),
de taken (paragraaf 3.4) en de ﬁnanciële kaders (paragraaf 3.5).

3.1

Over de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid

Fysieke veiligheid gaat over gevaren van
buiten, bijvoorbeeld natuurfenomenen (storm,
hoogwater, bermbranden) of technische
ongevallen (storing in elektriciteitscentrale,
ongeluk met een goederentrein). Daarbij is het
belangrijk dat mensen veilig en alert zijn.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is
een gemeenschappelijke regeling (GR) van zeventien
gemeenten. Voor de ruim 480.000 inwoners van de
Hoeksche Waard, Drechtsteden, Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden richt de VRZHZ zich op:
•

•

Brandweerzorg, rampenbestrijding, bevolkingszorg,
crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij
ongevallen en rampen (GHOR);
Samenwerking met aan hulpverlening gelieerde
diensten en organisaties zoals politie,
Rijkwaterstaat, waterschappen, gemeenten,
ambulancedienst (als onderdeel van de Dienst
Gezondheid & Jeugd), Omgevingsdienst ZHZ.

Zij doet dit met ongeveer 300 beroeps- en ruim 750
vrijwillige medewerkers op basis van de volgende missie:
Samen sterk in risicobeheersing,
incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte
situatie. De VRZHZ stimuleert en faciliteert
het samenwerken van overheidsdiensten,
organisaties, burgers en partners, opdat de
fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken
en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel
mogelijk schade en leed bij incidenten, rampen en
crises te voorkomen en beperken.

Fysieke veiligheid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van burgers, partners en
organisaties. De VRZHZ speelt hierbij een belangrijke rol
als ketenpartner en specialist.

3.2

Aanleiding

De VRZHZ is een jonge organisatie. Met de
regionalisering van de brandweer per 1 januari 2013,
waarbij alle gemeentelijke brandweren werden
overgedragen aan de veiligheidsregio, is de organisatie
in haar huidige omvang ontstaan. Het voorgaande
beleidsplan was vooral een constructieplan: bouw in een
aantal jaren een structuur, die stevig genoeg is om de
dagelijkse veiligheidswerkzaamheden vorm te geven en
die het fundament legt voor nieuwe ontwikkelingen (zie
ook hoofdstuk 8).

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID
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3.3

De VRZHZ bestaat uit de volgende afdelingen:
• Brandweer, inclusief expertise & advies op
het gebied van risicobeheersing
• Voorbereiding op rampen en crises (VRC)
met onder andere bevolkingszorg en de
GHOR
• Bedrijfsvoering

De constructie van de organisatie is voldoende stabiel
om alle dagelijkse werkzaamheden goed uit te voeren;
hier wordt het grootste deel van de capaciteit op ingezet.
Daarom kan de VRZHZ verder gaan met de inrichting en
afwerking van de organisatie en nieuwe ontwikkelingen
oppakken. Daarbij gaat zij uit van de (ﬁnanciële) kaders
die zijn meegegeven, de bestaande netwerken en het
menselijk kapitaal in onze organisatie.
Dit beleidsplan beschrijft de ambities van de VRZHZ
voor de komende vier jaar, een periode waarin ook de
gemaakte ﬁnanciële afspraken worden gerealiseerd.
Daarom is het beleidsplan vooral een richtsnoer om in
de jaren 2017-2020 keuzes te toetsen en waar nodig
besluiten bij te stellen.

Risicoproﬁel en prioriteiten

Door de ligging en inrichting van het gebied staat de
regio Zuid-Holland Zuid bloot aan diverse soorten
risico’s. Het regionaal risicoproﬁel inventariseert en
analyseert op regionaal niveau deze risico’s en geeft
daarmee antwoord op de vragen: ‘wat kan er gebeuren
bij incidenten, rampen en crises?’ en ‘wat zijn de
gevolgen als het gebeurt?’. De illustratie vormt een
‘weergave met een knipoog’ van de belangrijkste risico’s
uit het regionaal risicoproﬁel.
Bij de vaststelling van het regionaal risicoproﬁel heeft
het algemeen bestuur rekening gehouden met vragen
vanuit diverse gemeenteraden. In de eerste plaats is er
extra aandacht voor een aantal speciﬁeke risico’s zoals
incidenten met gevaarlijke stoffen bij bedrijven binnen de
regio en in aangrenzende regio’s (zoals industrieterrein
Moerdijk). Verder geeft het bestuur prioriteit aan de
risico’s rondom het toenemende aantal zelfstandig
wonende verminderd zelfredzame personen. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om oudere mensen die langer
zelfstandig wonen, psychiatrische patiënten, mensen die
in een rolstoel zitten of een andere beperking hebben.

REGIONAAL RISICOPROFIEL
ZUID-HOLLAND ZUID WEERGAVE ‘MET EEN KNIPOOG’
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In het regionaal risicoproﬁel zijn ook de risico’s uit
aangrenzende gebieden meegenomen. Dit is onder
andere gebeurd door afstemming met collega’s in
de omringende veiligheidsregio’s. Daarnaast hebben
omliggende regio’s formeel hun zienswijze op het
risicoproﬁel van de VRZHZ kunnen indienen en is
het risicoproﬁel afgestemd in het landelijk netwerk
Regionaal Risicoproﬁel. De regio-overstijgende risico’s
zijn eveneens zichtbaar in genoemde illustratie.
Wat de illustratie ook laat zien, zijn de werkzaamheden
van het grootste aantal medewerkers van de VRZHZ,
namelijk het bestrijden van brand. Voor de inventarisatie
van risico’s en effecten van branden geldt een apart
brandrisicoproﬁel dat gericht is op de dagelijkse
brandweerzorg van de VRZHZ.

CONTEXT EN KADERS

Samengevat betekent dit dat de werkzaamheden van
de VRZHZ vooral gericht zijn op het voorkomen en
bestrijden van de volgende risico’s:
1. Veel voorkomende, kleine incidenten (brand,
ongevallen met water of gevaarlijke stoffen, en
mensen en dieren in nood)
2. Overstromingen (Hoeksche Waard, Eiland van
Dordrecht en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden)
3. Grote incidenten met gevaarlijke stoffen
a. In de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht
b. Bij bedrijven binnen en buiten de regio
4. Langdurige stroomuitval (langer dan 24 uur)
5. Zelfstandig wonende verminderd zelfredzame
personen bij incidenten, rampen of crises

Deze basiszorg heeft betrekking op reguliere incidenten
en ongevallen die vaak voorkomen en worden bestreden
door een beperkt aantal hulpverleners. Dan gaat het
om het bestrijden van brand, technische hulpverlening
(bijvoorbeeld openknippen van voertuigen na een
ongeval), helpen van mensen en dieren in nood en
inzet bij waterongevallen. Hiervoor rukt de brandweer
dagelijks uit in de hele regio.
Daarnaast zijn er bijzondere risico’s, die een enkele
keer voorkomen en een gecombineerde inzet van veel
verschillende hulpdiensten vragen. Hierbij zijn vaker
grotere groepen mensen, meer goederen en een groter
gebied betrokken. Voorbeelden hiervan zijn branden
waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, hoogwater en
overstromingen.

3.4

Taken van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid

MEDEWERKERS VAN DE VRZHZ
HELPEN DAGELIJKS MENSEN IN
NOODSITUATIES ZOALS BRAND EN
BEKNELLING.

De Wet veiligheidsregio’s beschrijft de taken van de 25
veiligheidsregio’s in Nederland en daarmee die van de
VRZHZ. In de eerste plaats is zij verantwoordelijk voor de
bestrijding van kleinschalige branden en incidenten. Bij
de bestrijding van rampen en het beheersen van crises
schaalt de VRZHZ op naar een multidisciplinair crisiscentrum, waarbij zij een leidinggevende en coördinerende taak heeft. Om dit goed te kunnen doen, is informatiemanagement en melding & alarmering een belangrijke
taak. De VRZHZ moet daarnaast over het juiste materieel
beschikken. Geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en brandweerzorg zijn de vormen van hulpverlening
die de VRZHZ coördineert en (deels) zelf inzet. Ten slotte
is de VRZHZ een specialist op het gebied van risico’s,
rampen en crises voor burgers en partnerorganisaties.

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID
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“Verplaats je in
de ander”
CARLO POST

ALGEMEEN DIRECTEUR VRZHZ

“Samenwerken is voor mij: je in de ander
verplaatsen en je afvragen wat hij of zij
nodig heeft. Je moet wel bereid zijn om je
aan te passen aan de ander en tegelijkertijd
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen
bijdrage. Mijn bijdrage bestaat uit het geven van
vertrouwen. Ik bemoei me niet met inhoudelijk
belegde verantwoordelijkheden. Ik vertel niet
wat de oplossing van een probleem is, maar
vraag om een oplossing. Afdelingen verbinden,
de koppelvlakken tussen verantwoordelijkheden
in de gaten houden, dat zie ik als mijn
verantwoordelijkheid.”
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Voor een goede uitvoering van deze taken is
vakbekwaam worden en blijven van al het hulpverlenend
personeel noodzakelijk. Daarom is de VRZHZ eigenaar
van Spinel Veiligheidscentrum bv, een multidisciplinair
veiligheidscentrum waar hulpverleners kunnen
oefenen en trainen voor een daadkrachtige, veilige
respons. Verder biedt Spinel de mogelijkheid om de
samenwerking met partners in acute situaties te
simuleren en trainen. Ook investeert de VRZHZ in
risicobeheersing en bereikbaarheid bij incidenten
in de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht. Ten slotte
levert zij een actieve bijdrage aan diverse landelijke
en (inter)regionale overleggen om kennis en ervaring
uit te wisselen (zie paragraaf 6.1). Deze activiteiten
ondersteunen de realisatie van de strategische
beleidsdoelstellingen en zijn opgenomen in de
(meerjaren)begroting.
Veiligheidsbeleid is ‘facetbeleid’: veel beleidsterreinen
dragen een facet ‘veiligheid’ in zich. De VRZHZ is daarbij
niet altijd de trekker of dossierhouder. Waar het gaat om
de bestrijding van incidenten, rampen en crises speelt
de veiligheidsregio – en met name brandweerzorg – een
belangrijke rol. De preventieve kant is echter verdeeld
over veel meer domeinen en thema’s, waarin gemeenten
vaak een voortrekkersrol hebben.
Als ketenpartner en specialist op het gebied van fysieke
veiligheid speelt de VRZHZ een belangrijke rol in dit
‘facetbeleid’. Zij stimuleert de samenwerking met en
tussen de ketenpartners en neemt de regisseursrol in
de dossiers waarvan zij trekker is. Op het hele terrein
van de fysieke veiligheid signaleert en adviseert zij over
belangrijke trends en ontwikkelingen en zet zij relevante
thema’s op de agenda van gemeenten en andere
partners.

3.5

Financieel kader

Zoals bij meer overheidsorganisaties staan ook de
ﬁnanciën van de VRZHZ onder druk. Onder invloed
hiervan heeft het Algemeen Bestuur van de VRZHZ het
ﬁnanciële meerjarenperspectief (MJP) vastgesteld voor
de periode 2016-2020. In de eerste plaats houdt dit MJP
rekening met voorgenomen bezuinigingen door onder
andere het programma vernieuwde brandweerzorg (zie
paragraaf 5.2.2). Daarnaast heeft de VRZHZ te maken
met een stijging van uitgaven onder meer door het btwnadeel, door indexering en herijking van de begroting

CONTEXT EN KADERS

OEFENEN EN TRAINEN
VOOR EEN DAADKRACHTIGE,
VEILIGE RESPONS

en door een stijging van loonkosten vanwege caoontwikkelingen en nacalculatie van de regionalisering.
De VRZHZ heeft een aantal scenario’s onderzocht om
deze ontwikkelingen op te vangen. Het bestuur van
de veiligheidsregio heeft een besluit genomen welke
scenario’s in de beleidsdoelstellingen opgenomen en
uitgewerkt worden. Dit zijn onder andere: onderhoud
huisvesting, organisatie ICT, harmoniseren verbindingen
en organisatieontwikkeling. Daarnaast blijft de VRZHZ
alert op verdere efﬁciencymogelijkheden door innovatief
denken en handelen. Voor het MJP, zie hoofdstuk 8.
Omdat er minder capaciteit en minder ﬁnanciële
middelen beschikbaar zijn, moet de VRZHZ steeds
kritisch bepalen of beleid en ﬁnanciën nog met elkaar
in evenwicht zijn. Het overgrote deel van de hierna
volgende beleidsdoelstellingen betreffen de huidige
taken van de organisatie. Een klein gedeelte betreft
aangepast of nieuw beleid.
De ambities en doelstellingen in dit beleidsplan geven
richting wanneer er (nieuwe) keuzes gemaakt moeten
worden. Het MJP is hiervoor het ﬁnanciële kader.
Bij nieuwe ontwikkelingen heroriënteert de VRZHZ
zich op de uit deze ontwikkelingen voortvloeiende
investeringen en opbrengsten. Vervolgens bekijkt de
VRZHZ hoe zij hierop kan inspelen met de middelen die
samenhangen met genoemde nieuwe ontwikkelingen.
Als ontwikkelingen aanleiding zijn voor een bijstelling,
gebeurt dit via de periodieke bestuursrapportages en
begrotingswijzigingen.

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID
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Beleidsdoelstellingen
Om te komen tot een aantal samenhangende
beleidsdoelstellingen is in de eerste plaats gekeken
naar het risicoproﬁel en aanvullende prioriteiten,
met name de incidenten met gevaarlijke stoffen en
zelfstandig wonende verminderd zelfredzame personen.
De wettelijke taken sturen vooral aan op advisering en
preventie aan de voorkant en goede operationele zorg en
repressie bij incidenten, rampen en crises. Daarvoor kan
de VRZHZ niet zonder samenwerking met partners en
investeert zij in de deskundigheid van haar medewerkers
en de kwaliteit van haar bedrijfsvoering.
Daarom richt de VRZHZ zich op de volgende
strategische beleidsdoelstellingen:

De eerste twee doelstellingen hebben te maken
met de kerntaken: het beheersen van risico’s en het
bestrijden van incidenten, rampen en crises. De derde
doelstelling richt zich op de samenwerking met burgers
en met partnerorganisaties zoals de waterschappen,
omringende veiligheidsregio’s, de Omgevingsdienst
ZHZ (OZHZ) en de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J).
Deze samenwerking heeft zowel met preventie als met
repressie te maken. De vierde doelstelling beschrijft wat
de organisatie en haar medewerkers nodig hebben om
de eerste drie doelstellingen te realiseren.
In de volgende vier hoofdstukken wordt elke strategische
beleidsdoelstelling verder uitgewerkt.

1. Focus op de voorkant – risicobeheersing
2. Startklaar en daadkrachtig – preparatie en
repressie
3. Samen verder komen – samenwerking
4. Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit

Nafase
Teruggaan naar de normale situatie door
het herstellen van schade
Voorbeeld: schoonmaak gebruikt materieel
en psychologische hulp bij schokkende
ervaringen

Pro-actie
Structurele oorzaken van onveiligheid
voorkomen of wegnemen
Voorbeeld: locatieadvies aan bedrijven die
werken met gevaarlijke stoffen

PRO-ACTIE
NAFASE
VEILIGHEID IS EEN GEDEELDE
VERANTWOORDELIJKHEID

VEILIGHEIDSKETEN

VAN DE VRZHZ EN
HAAR PARTNERS. IN DIT
BELEIDSPLAN STAAT WAT
DE VRZHZ IN ELKE STAP
VAN DE VEILIGHEIDSKETEN DOET.

Repressie
Bestrijding van incidenten,
rampen en crises
Voorbeeld: hoogwater en brand
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REPRESSIE

PREVENTIE

Preventie
Onveiligheid voorkomen,
veiligheidsbewustzijn
vergroten en incidenten
beheersbaar houden
Voorbeeld:
oorbeeld: voorlichting over het
ophangen van rookmelders

PREPARATIE
Preparatie
Voorbereiding op incidenten, rampen en
crises door planvorming, oefenen en trainen
Voorbeeld: evacuatieoefening en
inzetoefening redvoertuig
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04. Beleidsdoelstelling

1: Focus op de voorkant – risicobeheersing
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de voorkant van
de veiligheidsketen. Ging de aandacht aan de voorkant eerst uit naar met name

het voorkomen van onveiligheid, tegenwoordig is dit steeds meer het stimuleren
van veiligheid en het bevorderen van veilig gedrag. Dit is een aanvulling op de
meer bekende taken zoals (advisering bij) vergunningverlening, toezicht en
handhaving.

Paragraaf 4.1 gaat in op de uitgangspunten van
‘focus op de voorkant’, namelijk risicogericht werken
en integraal veiligheidsadvies. In paragraaf 4.2
komt de uitwerking hiervan aan bod voor onder
andere brandveiligheid, omgevingsveiligheid en
evenementenveiligheid.

4.1

Uitgangspunten
4.1.1 Risicogericht werken
Risico’s kunnen niet voor 100% worden weggenomen,
maar de VRZHZ zet zich in om de belangrijkste risico’s
zo klein mogelijk te houden. Daarom richt zij zich proactief op deze risico’s en probeert zij deze deskundig en
effectief te beïnvloeden. Dat is risicogericht werken.
Bij risico’s gaat het niet alleen om de kans dat zich een
bepaald incident voordoet, maar vooral om het effect
op mensen, goederen, omgeving en samenleving.
Met risicogericht werken zet de VRZHZ zich in op het
verkleinen van de kans en het verkleinen van het effect
van risico’s voor de fysieke veiligheid.

vanuit de gemeenten (zie ook paragraaf 3.3). Voor deze
risico’s bekijkt de VRZHZ welke maatregelen het risico
kleiner maken of helemaal wegnemen. Deze risico’s
worden samenhangend benaderd vanuit meerdere
vakgebieden en specialismen binnen de VRZHZ. De rol
van de VRZHZ hierbij is in veel gevallen signalerend en
adviserend naar gemeenten en andere partijen.
De VRZHZ speelt immers niet als enige een rol in
veiligheidsbeleid; ook burgers, bedrijven en andere
overheden hebben een verantwoordelijkheid.
Risicogericht werken houdt daarom ook in: het
beïnvloeden van gedrag van anderen en het vergroten
van het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Omdat er altijd risico’s blijven bestaan, valt ook de
planmatige voorbereiding op incidenten, rampen en
crises – de preparatie – onder risicogericht werken. De
analyse van elk risico laat immers zien wat er nodig is
om een incident te bestrijden. Daarbij wordt ook gekeken
naar trends en ontwikkelingen rondom nieuwe risico’s en
(goede) ervaringen van andere organisaties.

De belangrijkste risico’s vloeien voort uit het regionaal
risicoproﬁel, het brandrisicoproﬁel en de prioriteiten
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INTERVIEW

“Veiligheid
zit niet in
regels maar
tussen de
oren”
RONALD KROON

MEDEWERKER TOEZICHT &
BRANDVEILIG LEVEN

16

BELEIDSPLAN 2017-2020

“Ik kwam op een school die in examentijd de
vluchtdeuren had afgesloten. Er zat niemand bij
met de sleutel.
Ik overleg met zo’n school hoe het veiliger kan,
het liefst voor het misgaat. Wat veilig is volgens
de regels, botst soms met andere afspraken.
Daarom wordt praten en argumenteren in
mijn werk steeds belangrijker. Ik dreig niet
met handhaving. Ik help veilige keuzes te
maken en wijs met praktijkvoorbeelden op de
verantwoordelijkheid van de instelling. Die
onderneemt dan vaak actie. Het is soms een
uitdaging, maar wel een leuke uitdaging.”

HOOFDSTUK 4

RISICOBEHEERSING

Vanuit een risicogerichte aanpak onderzoekt de VRZHZ
met andere partijen de mogelijkheden om risico’s in
positieve zin te beïnvloeden. Elke partij neemt hierbij
haar eigen verantwoordelijkheid. Verder richt de
VRZHZ zich op het vergroten van zelfredzaamheid van
burgers en bedrijven onder andere in de advisering, het
toezichthouden, de planvorming en risicocommunicatie.
Tegelijkertijd anticipeert zij op een toename van het
aantal verminderd zelfredzamen in de operationele
planvorming en in het advies richting zorginstellingen en
openbaar bestuur.

4.2

4.1.2 Integraal veiligheidsadvies
Door de reorganisatie van de VRZHZ in 2016 zijn
alle activiteiten op het gebied van risicobeheersing
ondergebracht in één afdeling met als doel:
multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering.
Integrale veiligheidsadviezen van de VRZHZ bevatten
de gezamenlijke expertise uit de eigen organisatie
en zijn afgestemd met relevante partners zoals
de waterschappen en gemeenten. De nieuwe
Omgevingswet geeft een belangrijke impuls aan deze
ontwikkeling.

De VRZHZ is een belangrijke adviseur bij ruimtelijke ontwikkeling. Door brandweerzorg en andere specialismen
vroegtijdig te betrekken bij de (ver)bouw van inrichtingen, ruimtelijke ordening, planologische of infrastructurele ontwikkelingen, blijven onder andere het minimale
veiligheidsniveau, goede bluswatervoorzieningen en de
bereikbaarheid voor hulpdiensten gewaarborgd. In de
komende beleidsperiode herijkt de VRZHZ hiertoe het
toetsingskader externe veiligheid.

Deze integrale aanpak op het gebied van veiligheid wordt
bovendien doorgetrokken naar de samenwerking met
partners, onder andere in de ruimtelijke ontwikkeling
en de planvorming voor rampenbestrijding en
crisisbeheersing (zie ook paragraaf 6.3).
Veiligheidsbeleid is ‘facetbeleid’: veiligheid is een aspect
van diverse andere beleidsterreinen en thema’s, met
name aan de voorkant van de veiligheidsketen. In de
beleidsplanperiode wordt daarom jaarlijks naast alle
andere thema’s aan één thema extra aandacht besteed.
Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten, omdat
zij hierin vaak een voortrekkersrol hebben.

Risicobeheersing: pro-actie en preventie
4.2.1 Brand- en omgevingsveiligheid
De VRZHZ levert specialistische kennis bij vraagstukken
op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid. Zij
ontwikkelt hiervoor beleidskaders, adviseert bedrijven
en instanties over brand- en omgevingsveiligheid,
houdt toezicht op de naleving van vergunningen en
verordeningen en adviseert over de handhaving waar
nodig.

Overige maatregelen van de VRZHZ om de risico’s voor
burgers en bedrijven zo klein mogelijk te houden zijn:
•
•

•
•
•

Aandacht voor industriële veiligheid conform het
Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
Uitvoering van vergunnings-, toezichts- en
handhavingstaken (VTH) voor bouw, gebruik en
milieu conform de Omgevingswet
Beheer van het Openbaar Meldsysteem (OMS) van
brandmeldinstallaties
Fysiek onderzoek naar oorzaken en gevolgen van
branden
Transparante communicatie over de
veiligheidsrisico’s, de maatregelen die de overheid
neemt en wat burgers en bedrijven zelf kunnen
doen.

4.2.2 Zelfredzaamheid
In de komende periode ontwikkelt de VRZHZ een
integrale aanpak van zelfredzaamheid, waarbij de rol van
de VRZHZ verschuift van uitvoerend naar regisserend.
Hierbij maakt zij gebruik van de ervaring met het
landelijk vastgestelde ontwikkelplan voor brandveilig
leven.
Inzet is een algemeen veiligheidsbewustzijn en het
vergroten van de weerbaarheid in de samenleving.
De VRZHZ werkt hierbij samen met inwoners en
bedrijven vanuit een doelgroepgerichte benadering.
Belangrijke doelgroepen zoals de informele netwerken
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4.3

Belangrijkste resultaten

Algemeen
•

Voorzetting dagelijkse werkzaamheden
aan de voorkant, zoals (advisering bij)
vergunningverlening, toezicht en handhaving

2017
•
•

rondom verminderd zelfredzame personen, worden
actief benaderd. Deze nieuwe werkwijze wordt jaarlijks
geëvalueerd en aangepast.
4.2.3 Risicocommunicatie
Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om
veiligheidsbewustzijn, zelfredzaamheid en zo mogelijk
acceptatie van risico’s te versterken in de samenleving.
Goede risicocommunicatie draagt bij aan realistische en
wederzijdse verwachtingen tussen overheid enerzijds en
burgers en bedrijven anderzijds.
De VRZHZ wil transparant communiceren over de
veiligheidsrisico’s in de regio en over de maatregelen
die de overheid neemt om risico’s weg te nemen of te
verminderen. Verder wil zij de zelfredzaamheid vergroten
door duidelijke handelingsperspectieven te bieden, zodat
burgers en bedrijven weten wat ze moeten doen bij
een incident, ramp of crisis. Het accent ligt daarbij op
gedragsverandering.
In de komende periode stelt de VRZHZ een beleidskader
risicocommunicatie op. Hierin worden samenwerking
en taakverdeling vastgelegd zowel met en tussen
gemeenten.
4.2.4 Evenementenveiligheid
Het beheersen van risico’s bij publieksevenementen valt
onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende
gemeente. Bij de vergunningverlening speelt de
VRZHZ een faciliterende, signalerende en adviserende
rol. Deze vult zij regiobreed in met kwalitatief goed
multidisciplinair advies.
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•
•

Vormgeving integrale veiligheidsadviezen VRZHZ
(mede door een krachtenveldanalyse)
Voortzetting doelgroepgerichte aanpak en
regisseursrol zelfredzaamheid
Opstellen beleidskader risicocommunicatie
Thema’s facetbeleid bepalen

2018
•
•
•
•

Verder verbreden van risicogericht werken
Implementatie integrale veiligheidsadviezen
VRZHZ
Herijking toetsingskader externe veiligheid
Implementatie facetbeleid en eerste jaarthema

2019
•

Tweede jaarthema facetbeleid

2020
•
•

Implementatie doelgroepgerichte aanpak en
regisseursrol zelfredzaamheid
Derde jaarthema facetbeleid

INTERVIEW

“Verminderde
zelfredzaamheid
is een groot
risico”
WIM VISSER

AFDELINGSHOOFD EXPERTISE & ADVIES

“De overheid trekt zich terug, vermindert en
verandert regelgeving, en stuurt aan op de
eigen verantwoordelijkheid van inwoners en
bedrijven. Een voorbeeld hiervan is dat ouderen
en mensen met een beperking langer zelfstandig
thuis blijven wonen. Een zorginstelling heeft
een brandmeldinstallatie en voldoende
getrainde BHV-ers. Thuis hebben mensen deze
voorzieningen vaak niet en lopen ze een groter
risico bij brand. Daarom moeten we in onze
risicoproﬁelen steeds meer rekening houden met
verminderde zelfredzaamheid.”
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“Ik doe het voor
mijn dorp”
MARKO REDELIJKHEID

(VRIJWILLIG) BEVELVOERDER

“Bij de brandweer gaat het om het moment, een
onvoorspelbare situatie stabiliseren of oplossen.
Als directeur Global Construction Industry bij
Pon ben ik bezig met beleid en de middellange
termijn. Die afwisseling vind ik prachtig. Ik
werk nu al 14 jaar als vrijwilliger bij het korps
in Sliedrecht. Dat geeft een binding met mijn
dorp. Als mijn collega’s bij Pon vragen wat ik in
het weekend ga doen of waarom ik een dag vrij
neem, dan zeg ik: ‘Naar een realistische training
in Vlissingen’ of ‘ik heb dienst’. Dat vinden ze
bijzonder. Ik krijg vaak leuke reacties.”
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05. Beleidsdoelstelling

2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie
en repressie
Ondanks alle maatregelen is het altijd mogelijk dat zich een incident, ramp

of crisis voordoet. In deze situatie staat de VRZHZ klaar om het incident te
bestrijden en erger te voorkomen.

5.1

Uitgangspunten: zowel
standaardisering als maatwerk

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten en de regio
een stevig en slagvaardig fundament ontwikkeld voor
daadkrachtige repressie. Gestandaardiseerd waar dat
kan en maatwerk waar dat nodig is. De standaardisering
heeft betrekking op zowel de dagelijkse bestrijding
van kleine branden en andere kleinschalige incidenten,
maar ook op de opgeschaalde zorg bij rampen en
crises vanuit brandweer, GHOR, bevolkingszorg,
informatiemanagement, crisiscommunicatie en
andere hulpdiensten (multidisciplinaire inzet). Verder
ontwikkelt de VRZHZ voorstellen om de gemeenten te
ondersteunen bij de nafase, het herstel uit de ontwrichte
situatie.
Tegelijkertijd heeft de VRZHZ te maken met een
toenemende diversiteit en vraag naar maatwerk. Kleine
incidenten vragen vaker om multidisciplinaire inzet door
onder andere de toename van verminderd zelfredzame
bewoners. Daarnaast zijn er grote veranderingen te
verwachten in het medialandschap en de beschikbare
informatietechnologie, wat de samenwerking van
hulpverleners en de communicatie met burgers en
partners beïnvloedt. Bovendien is het belangrijk voor de
VRZHZ om alert te blijven op ‘nieuwe’ rampen en crises
die om innovatieve bestrijding en beheersing vragen.

De hierna volgende paragrafen gaan in op het effect van
deze ontwikkeling op de taken: melding en alarmering,
brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding,
bevolkingszorg, geneeskundige hulpverlening,
crisiscommunicatie en informatiemanagement.

5.2

Uitwerking per taak
5.2.1 Melding en alarmering
De meldkamer van de regio Zuid-Holland Zuid voert de
melding en alarmering voor de VRZHZ uit. In de komende beleidsperiode worden de meldkamers van de VRZHZ
en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
samengevoegd, zowel bestuurlijk als operationeel.
Een goede uitvoering van de wettelijke taak melding en
alarmering voor de regio Zuid-Holland Zuid blijft gedurende dit hele proces een belangrijk aandachtspunt van
de VRZHZ. Daarnaast volgt de VRZHZ landelijk beleid op
het gebied van melding en alarmering. Deze heroriëntatie
van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) richt zich
op mogelijke verdere centralisatie op landelijk niveau.

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID
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5.2.2 Brandweerzorg
Brandweerzorg gaat onder andere over het bestrijden
en beperken van brand, over het voorkomen en
beperken van ongevallen bij brand en over het beperken
en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren
bij ongevallen anders dan bij brand. De dagelijkse
werkzaamheden van de brandweer zijn gericht op
kleinschalige incidenten; bij grotere en/of complexere
incidenten wordt opgeschaald of specialistisch
opgetreden.
De Brandweer Zuid-Holland Zuid deelt de landelijke
toekomstvisie van Brandweer Nederland en zoekt
naar mogelijkheden voor slimmere en effectievere
brandbestrijding en hulpverlening. Meer eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de
maatschappij zijn hierbij kernwoorden. Hiervoor heeft
de VRZHZ het programma Vernieuwde brandweerzorg
opgestart (zie hoofdstuk 8).
De brandweer streeft naar minder incidenten, minder
slachtoffers en minder schade. Een ﬁjnmazig netwerk
van brandweerposten is hierbij het uitgangspunt.
Daarnaast is het project Pilots TS4 opgestart, waarin
ervaring is opgedaan met variabele voertuigbezetting1.
Deze ontwikkelingen in de repressie moeten via het
programma Vernieuwde brandweerzorg in 2020 leiden
tot een vernieuwd dekkingsplan met als uitgangspunt
een ﬁjnmazig netwerk. Als het noodzakelijk is, wordt de
operationele doctrine, de manier waarop de brandweer
haar repressieve werkzaamheden vormgeeft, aangepast.
Deze ontwikkeling vraagt ook om andere aanpassingen
in de taakuitvoering van de brandweer. De veiligheid van
het personeel en het voorkomen van beroepsziektes,
onder andere door schoner werken te stimuleren, zijn
hierbij belangrijke aandachtspunten.
De VRZHZ heeft ruim 750 vrijwillige medewerkers.
Daarom staat het binden en boeien van vrijwilligers
en het relatiebeheer met de werkgevers hoog op de
agenda. Waar het kan en nuttig is, zoekt de VRZHZ
naar regiobrede standaardisatie. Daarnaast geeft de
VRZHZ zoveel mogelijk ruimte aan de eigenheid van de
posten vanuit respect voor de verbondenheid van onze
vrijwilligers met hun verzorgingsgebied.
Het dekkingsplan van de brandweer Zuid-Holland Zuid
bevat de opkomsttijden en de daarmee samenhangende
voorzieningen, zoals kazernes, materieel en personeel.
Het dekkingsplan wordt beschouwd als een separaat
onderdeel van het beleidsplan VRZHZ. In de komende
beleidsperiode wordt het dekkingsplan verder aangepast
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als gevolg van de uitgangspunten van het programma
Vernieuwde brandweerzorg, de eventuele nieuwe
operationele doctrine en het brandrisicoproﬁel.
5.2.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Bij rampen en crises vertrouwen de inwoners van de
regio op een daadkrachtige hulpverlening. Die zorgt
ervoor dat getroffenen en betrokkenen snel in een
veilige situatie komen en hierover goed geïnformeerd
worden. Hiervoor werken de verschillende disciplines
van de VRZHZ – brandweerzorg, geneeskundige
hulp, bevolkingszorg, leiding en coördinatie,
informatiemanagement en crisiscommunicatie – samen
met politie en andere partners.

BIJ INCIDENTEN, RAMPEN EN
CRISIS WERKT DE VRZHZ VAAK
SAMEN MET ANDERE PARTNERS.

In deze opgeschaalde situaties heeft de VRZHZ een
coördinerende voortrekkersrol voor alle relevante
partners. Daarnaast richt zij een veerkrachtige
crisisorganisatie in, die 24/7 operationeel kan zijn en
waarvan de continuïteit geborgd is. Zij werkt binnen de
kaders van de wet- en regelgeving en is gericht op de
behoefte vanuit de maatschappij. Informatie-uitwisseling
met hulpdiensten, partners, betrokken bedrijven, andere
veiligheidsregio’s, overheden en burgers is hierbij
cruciaal.

1

DE STANDAARDUITRUK BIJ BRANDEN IS DAN NIET LANGER
ALTIJD EEN TANKAUTOSPUIT MET ZES PERSONEN, MAAR ZOU
BIJVOORBEELD OOK EEN TANKAUTOSPUIT MET VIER PERSONEN
KUNNEN ZIJN.

INTERVIEW

“Het is in
Nederland al zo
veilig”
ANTON SLOFSTRA

COMMANDANT BRANDWEER

“In Nederland geldt de veiligheidscontradictie:
het is hier zo veilig dat het besef van onveiligheid
verdwijnt. Daardoor raken mensen om de
kleinste dingen van slag. Als het glad is in
de winter waardoor men bijvoorbeeld niet op
tijd op een afspraak kan zijn. Mensen moeten
weerbaarder en veerkrachtiger worden in
onverwachte situaties.
Natuurlijk willen we het als VRZHZ nog veiliger
maken en investeren we in slimme technieken
en informatietechnologie. Feit is: in de afgelopen
10 jaar zijn er geen branden geweest, waarbij
meer dan 5 slachtoffers waren. Dat willen we
zo houden en het liefst verder naar beneden
brengen.”
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In de komende beleidsperiode geeft de VRZHZ
meer aandacht aan haar functie van verbindend
platform bij rampen en crises. Daarnaast wil zij
innovatief omgaan met ‘nieuwe’ rampen en crises.
Daarom zijn de speerpunten voor rampenbestrijding
en crisisbeheersing: heldere afspraken, uniforme
werkwijze, interne en externe informatie-uitwisseling.
Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers
van de VRR en de VRZHZ worden in de komende jaren
een aantal multidisciplinaire processen tussen de
Veiligheidsregio’s geharmoniseerd. Dit heeft vooral
betrekking op melding, alarmering, op- en afschaling, en
informatiemanagement.
5.2.4 Bevolkingszorg
Vanaf 1 juni 2016 maakt bureau Gemeenten deel uit van
de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC)
en krijgt bevolkingszorg in opgeschaalde situaties een
sterke verankering in de VRZHZ. De regionale coördinatie
op en aansturing van bevolkingszorg sluit hierdoor aan
op de regionale hoofdstructuur van de crisisbeheersing.
De 17 gemeenten zijn onderverdeeld in drie subregio’s:
Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden.
Voor de verdere professionalisering van bevolkingszorg
is een inhoudelijke ontwikkelagenda opgesteld. Deze
richt zich op de ontwikkeling van de kennis en kunde van
medewerkers in de gemeentelijke crisisorganisaties door
extra trainingen en oefeningen. Een voorbeeld hiervan
is dat het organiseren van sessies waarbij incidenten en
ervaringen door de functionarissen met elkaar worden
gedeeld. Hierdoor is er meer aandacht voor verdieping

en specialisatie binnen de gemeentelijke taken van
de (subregionale) crisisorganisatie. Bovendien wordt
ingezet op een betere borging van de betrokkenheid en
bereikbaarheid van de medewerkers in de afzonderlijke
gemeenten.
Een evaluatie van de inspanningen op het gebied van
bevolkingszorg (gereed in 2017) vormt de basis voor de
eventuele verdere optimalisatie van bevolkingszorg.
5.2.5 Geneeskundige hulp (GHOR)
Wanneer er geneeskundige hulp nodig is bij incidenten,
rampen en crises, coördineert de GHOR onder leiding van
de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) de gezamenlijke
inzet van zorginstellingen en zorgaanbieders, dit (zo
nodig) binnen de hoofdstructuur van de VRZHZ. De
GHOR – Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio – vormt hiervoor met ziekenhuizen,
huisartsen en andere partners de geneeskundige keten
(GHOR-keten) om de publieke gezondheid te bewaken
tijdens incidenten en een bijdrage te leveren aan
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Om voorbereid te zijn op dergelijke situaties onderhoudt
de GHOR een stevig netwerk met de partners in de
regionale gezondheidszorg. Daarnaast adviseert zij
partners en overheden over geneeskundige hulp in
opgeschaalde situaties en de voorbereiding daarop.
Diverse ontwikkelingen in de zorg hebben tot gevolg
dat meer mensen met een beperking langer zelfstandig
blijven wonen. Tijdens incidenten worden hulpverleners
vaker geconfronteerd met verminderd zelfredzame
personen. Dit heeft dit invloed op de planvorming van de
GHOR en de GHOR-keten.
In opdracht van de DPG heeft de GHOR een perspectief
ontwikkeld voor de komende jaren. Dit is vertaald naar
een concreet productenboek GHOR, jaarwerkplan en de
persoonlijke werkplannen van de GHOR-medewerkers.
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5.2.6 Crisiscommunicatie
Effectieve communicatie tijdens rampen en crises is
afhankelijk van de juiste middelen en kanalen om de
getroffen burgers en bedrijven te bereiken. Via oude en
nieuwe media wil de VRZHZ zijn waar haar doelgroep is
en zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterken.
Bij communicatie over en tijdens crises is de kwaliteit
van de berichtgeving belangrijk, maar ook hoe deze
ontvangen wordt. Dit is een ontwikkelpunt voor de
VRZHZ in de komende periode en hierover zullen dan
ook voorstellen aan het bestuur gedaan worden. Naar
verwachting stelt het Veiligheidsberaad in 2017 een
landelijke visie hierop vast. De VRZHZ vertaalt deze visie
voor de eigen regio en geeft deze verder vorm.
In de komende jaren treden grote veranderingen op in
het medialandschap en het gebruik van sociale media,
en ontstaan nieuwe vormen van sociale media. Deze
dynamiek vraagt om continu investeren in expertise,
middelen en relaties, en is afhankelijk van het vermogen
de communicatiemiddelen flexibel in te zetten tijdens
crises.

Met name tijdens crisissituaties, in de ‘warme
fase’ van de organisatie, is de effectiviteit van
informatievoorzieningen cruciaal voor de samenwerking
en communicatie. Effectieve beeld- en oordeelsvorming
is immers alleen mogelijk wanneer informatie gedeeld
wordt met (keten)partners en (bewegende) beelden
adequaat verwerkt kunnen worden. ‘What if’-scenario’s
en push-informatie op basis van situatie, locatie
en tijdstip zijn belangrijk om de continuïteit en de
beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

5.3

Belangrijkste resultaten

In de afgelopen beleidsperiode is stevig geïnvesteerd
in verbetering van het proces en in de betrokken
professionals. Deze ontwikkeling wordt in de komende
beleidsperiode voortgezet met de volgende speerpunten:

Algemeen

•

•

•

•

Verdere professionalisering van de eigen
woordvoerders
Betere verbinding tussen risico- en
crisiscommunicatie door uit te gaan van dezelfde
middelen en hetzelfde netwerk
Ontwikkeling van een communicatieplatform voor
alle kanalen en passend bij het veranderende
medialandschap

5.2.7 Informatiemanagement
Speerpunten voor informatiemanagement zijn de
continuïteit, de voorzieningen en het benutten van
moderne technieken. De eerste stap daarvoor is het op
orde maken van de basis. Daarna verschuift de focus
naar Informatie Gestuurd Optreden (IGO) en netcentrisch
werken, het Netwerk Georiënteerd Optreden (NGO).

•
•

Behoud van een brandweerorganisatie die continu
paraat en goed voorbereid is
Aandacht voor het binden en boeien van
vrijwilligers
Behoud van een rampenbestrijdings- en
crisisorganisatie met de GHOR als een
geïntegreerd onderdeel

2017
•
•
•
•
•

Samenvoeging meldkamers
Voorstellen optimalisatie bevolkingszorg
Voorstellen over ontwikkeling crisiscommunicatie
en informatiemanagement
Implementatie schoner werken (doorloop in 2018)
Voorstellen voor ondersteuning in de nafase

2018
•

•

Voorstellen vernieuwd dekkingsplan (organisch
ontwikkelen) in het kader van vernieuwde
brandweerzorg
Harmonisatie multidisciplinaire processen
crisisbeheersing en rampenbestrijding

2020
•

Nieuw dekkingsplan geïmplementeerd
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“De band met
ketenpartners is
heel goed”
PIM VAN DAM

ADVISEUR OPERATIONELE
VOORBEREIDING GHOR
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“Ziekenhuizen, Ambulancedienst,
verzorgingshuizen, huisartsen, ze hebben
allemaal hun eigen verantwoordelijkheden en
processen. Bij een groot incident is een goede
afstemming binnen deze GHOR-keten van
levensbelang. Het opbouwen en onderhouden
van dat netwerk kost jaren. De GHOR heeft daarin
een adviserende rol, wij kunnen niets verplichten.
Ik hoop dat onze band met de ketenpartners
behouden blijft, ook na de reorganisatie. De
nieuwe afdeling VRC bestaat uit medewerkers
met verschillende specialisaties, al hebben GHOR
en Bevolkingszorg veel overlap met elkaar. De
onderlinge samenwerking kan daarvan proﬁteren,
daar zie ik een win-win-situatie.”

6

06. Beleidsdoelstelling

3: Samen verder komen – samenwerking
Incidenten, rampen en crises houden zich niet aan grenzen van gemeenten,

provincies, waterschappen of landen. Bovendien is de VRZHZ niet altijd de eerst
aangewezen partij om het risico te bestrijden of te beïnvloeden. Daarom stemt
de VRZHZ beleid en uitvoering af met alle betrokken partijen, zowel binnen als
buiten de overheid.

1

6.1

Samenwerking van landelijk tot regionaal

De VRZHZ heeft met diverse partners convenanten
afgesloten waarin concrete afspraken zijn gemaakt
over samenwerking. Deze convenanten worden jaarlijks
geëvalueerd en bijgesteld.
6.1.1 Nationale samenwerking
Het Veiligheidsberaad is een nationaal overleg met
een strategische agenda voor de fysieke veiligheid in
Nederland. Daarnaast is Brandweer Nederland een
belangrijke partij bij de ontwikkeling van landelijk
beleid, bijvoorbeeld rondom de nieuwe Omgevingswet.
De VRZHZ participeert in zes projecten die uit deze
overleggen voortvloeien, met name in de projecten
die aansluiten bij het risicoproﬁel: Water en evacuatie,
Continuïteit van de samenleving en Versterking
bevolkingszorg. Voor het project Water en evacuatie
levert de VRZHZ een landelijk projectleider.

2

3
EEN KLEIN ONGELUK KAN
UITGROEIEN TOT EEN RAMP
WAARBIJ VERSCHILLENDE
HULPDIENSTEN, OVERHEDEN EN
PARTNERS BETROKKEN ZIJN.
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De uitkomsten van deze projecten zal de VRZHZ in de
beleidsperiode nader toespitsen op de regio en waar
nodig implementeren.
6.1.2 Interregionale samenwerking
De veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant,
Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland
Zuid vormen samen de Zuid-Westelijke Delta. Dit
samenwerkingsverband hangt nauw samen met het
risico ‘incident met gevaarlijke stoffen buiten de regio’
en is gericht op optimalisatie van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Deze samenwerking krijgt vorm in
multidisciplinair oefenen, trainen en opleiden (MOTO),
inkoop/huisvesting, personeel/talentontwikkeling,
crisiscommunicatie en bevolkingszorg.

SAMENWERKING

Daarnaast leggen alle gemeenschappelijk regelingen
ﬁnanciële verantwoording af aan de gemeenten in de
regio; het zoveel mogelijk gezamenlijk informeren van
colleges en gemeenteraden heeft de voorkeur.
De samenwerking met de gemeenten in de regio ZuidHolland Zuid heeft een bijzonder karakter. Behalve de
al genoemde bestuurlijke relatie tussen de gemeenten
en de VRZHZ zijn de gemeenten ook verantwoordelijk
voor de bevolkingszorg bij incidenten, rampen of
crises. Bovendien is er een zeer hechte band tussen de
gemeenten en de brandweer: door de 750 vrijwilligers
staat de VRZHZ midden in de lokale samenleving.

Op het gebied van risicobeheersing en vakbekwaamheid
werkt de VRZHZ intensief samen met de andere
veiligheidsregio’s in de provincie Zuid Holland. In diverse
formele netwerken vindt interregionale samenwerking
en kennisuitwisseling plaats, onder andere over
informatiemanagement.

Vanuit het programma RemBrand van Brandweer
Nederland wordt opgeroepen tot meer aandacht voor
fysieke veiligheid binnen de gemeenten. Zij zijn immers
verantwoordelijk voor brandweerzorg; de VRZHZ voert
het voor hen uit. Eén van de adviezen van Brandweer
Nederland is dat brandveiligheid herkenbaar onderdeel
uit zou moeten maken van het veiligheidsbeleid van elke
gemeente.

6.1.3 Regionale samenwerking
Op regionaal niveau werkt de VRZHZ samen
met uiteenlopende partners: van de politie tot
Rijkswaterstaat en van het Openbaar Ministerie tot
drinkwaterbedrijven. Afhankelijk van de bron van
een incident, ramp of crisis spelen zij een rol in de
risicobeheersing, incidentbestrijding of nafase.

In de beleidsplanperiode staat de VRZHZ een
verandering van het aantal gemeenten te wachten. Per
1 januari 2018 wordt namelijk een nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden gevormd, bestaande uit de huidige
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. De keuze of
deze gemeente aansluit bij de VR Utrecht of de VRZHZ
is nog niet gemaakt.

In de komende beleidsperiode continueert de VRZHZ
de verbinding met twee andere gemeenschappelijke
regelingen in de regio: DG&J en OZHZ.
Deze samenwerking wordt inhoudelijk gevoed vanuit
het risicoproﬁel: verminderd zelfredzame personen,
incidenten met gevaarlijke stoffen en risicoverhogend
gebruik van bouwwerken.

6.1.4 Spinel Veiligheidscentrum
De regio Zuid-Holland Zuid beschikt al jaren over een
multidisciplinair veiligheidscentrum, waar hulpverleners
worden opgeleid en kunnen oefenen en trainen. Sinds
2016 is Spinel Veiligheidscentrum een bv, waarvan de
VRZHZ eigenaar is.
De voorbereiding op een daadkrachtige en veilige respons door opleiden, oefenen en trainen is kernactiviteit
van Spinel Veiligheidscentrum. Doordat het centrum
dichtbij gevestigd is, heeft de VRZHZ grote invloed op
inhoud en vormgeving van de trainingsprogramma’s en
daarmee op de bijdrage aan beleidsdoelstellingen.
Het multidisciplinaire karakter van Spinel
Veiligheidscentrum bevordert de samenwerking met
partners. Hulpverleners krijgen meer inzicht in de
werkwijze van partners en contacten kunnen makkelijk
onderhouden worden. Verder biedt het centrum de
mogelijkheid om de samenwerking met partners in acute
situaties te simuleren en trainen.
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6.2

Samenwerking aan de voorkant

Bij hoogwater en overstromingen, bijvoorbeeld,
spelen de waterschappen een trekkersrol en
zijn drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en
zorginstellingen andere belangrijke partners.
Wanneer een incident met gevaarlijke stoffen
zich voordoet in de spoorzone Dordrecht/
Zwijndrecht, komen onder andere de OZHZ en
ProRail in actie.

Structurele aandacht voor (on)veiligheid, het voorkomen
en terugdringen van onveilige situaties en zorgen voor
zo klein mogelijke gevolgen als het misgaat: dit kan
de VRZHZ slechts realiseren in nauwe samenwerking
met de partners. Daarnaast wordt actief informatie
gedeeld met de interne organisatie en externe partners
ter ondersteuning van operationele zaken, repressie
en voorbereiding op incidenten, rampen en crises. De
risicogerichte aanpak is leidend in de samenwerking aan
de voorkant.
De nieuwe Omgevingswet vraagt om een gezamenlijke
aanpak van de VRZHZ, de DG&J en de OZHZ.
De directeuren van de drie genoemde diensten bereiden
zich in een gezamenlijk project voor op deze nieuwe wet.
Inwoners en ondernemers in de regio hebben een eigen
verantwoordelijkheid met betrekking tot hun veiligheid.
Om zelfredzaamheid te stimuleren, informeert de VRZHZ
alle burgers over de reële risico’s in de regio en geeft
zij een handelingsperspectief. Voorbeelden hiervan zijn
het project brandveilig leven en de samenwerking met
informele netwerken rondom verminderd zelfredzame
personen.

6.4
6.3

Samenwerking bij incidenten, rampen en
crises

In opgeschaalde situaties vloeit de samenwerking met
partners en burgers voort uit de planvorming en verdere
preparatie. In gezamenlijke trainingen en oefeningen
bereidt de VRZHZ zich met haar partners voor op
incidenten, rampen en crises. Daarnaast versterkt de
VRZHZ samenwerking met de betrokken partners om de
doelstelling startklaar en daadkrachtig (zie hoofdstuk 5)
te realiseren.
In onze complexe en snel veranderende samenleving is
goede en tijdige informatie steeds belangrijker. Hiermee
kan de VRZHZ inspelen op de actualiteit, oog en oor
hebben voor haar omgeving en effectiever samenwerken
met haar partners.

Belangrijkste resultaten

Algemeen
•

•
•

Voortzetting samenwerking en verbinding op
landelijk, interregionaal, regionaal en lokaal
niveau, waar dat bijdraagt aan het behalen van de
doelstellingen van de VRZHZ
Jaarlijkse evaluatie en bijstelling van convenanten
Gezamenlijke voorbereiding op rampen en crises
met partners

2017
•

Besluit over taakverdeling diensten naar aanleiding
van nieuwe Omgevingswet

2018
•
•

Implementatie nieuwe Omgevingswet
Implementatie gevolgen vorming gemeente
Vijfheerenlanden
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“We moeten
investeren in
informatiemanagement”
ERIK-JAN ROGGEKAMP
ADVISEUR OPERATIONEEL
INFORMATIEMANAGEMENT

30

BELEIDSPLAN 2017-2020

“Om een netwerkorganisatie te zijn, is
investeren in informatiemanagement heel
belangrijk. Daar wil ik me de komende jaren voor
inzetten. In warme situaties en opgeschaalde
incidenten is de informatievoorziening wel
geregeld door de wettelijke bepalingen. In
koude situaties en de overgang van koud naar
warm zie ik mogelijkheden om te verbeteren.
Informatiegestuurd werken is namelijk belangrijk
voor een netwerkorganisatie als de VRZHZ.
Wanneer de functie Chief Information Ofﬁcer
wordt ingevuld, kunnen we de volgende stap
zetten richting de organisatie die we willen zijn.”

7

07. Beleidsdoelstelling

4: Investeren in bedrijfsvoering –
professionaliteit
Om de doelstellingen ‘Focus op de voorkant’, ‘Startklaar en daadkrachtig’
en ‘Samen verder komen’ te kunnen realiseren investeert de VRZHZ in de

deskundigheid van haar medewerkers en de kwaliteit van haar bedrijfsvoering.

7.1

Uitgangspunten: harmonisatie en
doorontwikkeling

De organisatie kijkt terug op een periode van
regionalisatie en reorganisatie. De impact hiervan is
nog steeds merkbaar en de nieuwe organisatie moet
zich nu gaan zetten. Daarvoor is verdere harmonisatie
van processen en kaders noodzakelijk en moeten
medewerkers de ruimte krijgen om te groeien in de
organisatie en zich de werkomgeving eigen te maken.
Hiernaast is een doorontwikkeling nodig om de
organisatie toekomstbestendig te maken, passend bij
(landelijke) ontwikkelingen.

organisatie noodzakelijk. Speerpunten liggen daarbij
op HRM, de beleidscyclus, ﬁnanciën, communicatie en
informatiemanagement.
7.2.1 Human Resources Management (HRM)
In 2016 is gestart met het traject ‘Ik en onze VRZHZ’. Dit
traject heeft als doel om de visie van de VRZHZ verder
uit te dragen in de organisatie. De elementen initiatief,
samenwerking en verantwoordelijkheden laag beleggen,
worden met alle medewerkers op verschillende manieren
uitgewerkt. Dit HRM-traject wordt de komende jaren
verder geborgd.

De VRZHZ wil inzetten op de verdere ontwikkeling van
medewerkers en op een continu proces van leren en
verbeteren. Als een lerende organisatie heeft zij de
kwaliteit van haar diensten hoog in het vaandel staan.
Speciale aandacht is er voor het binden en boeien van
vrijwillige medewerkers.

7.2

Uitwerking

Om haar kerntaken, zoals beschreven in de voorgaande
hoofdstukken, effectief en efﬁciënt te kunnen uitvoeren,
is een voldoende toegeruste faciliterende
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7.2.2 Beleidscyclus
Om adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen is
een effectieve en efﬁciënte beleidscyclus noodzakelijk.
De beleidscyclus – bestaande uit dit beleidsplan, de
begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening –
ondersteunt het bestuur van de VRZHZ in zijn sturende
taak. Beleidsdocumenten zijn zo lang als nodig is om de
informatie over te brengen en beperkt tot de bestuurlijk
relevante informatie.
De verankering van de beleidscyclus in de VRZHZ
heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen.
De insteek voor de komende periode is deze cyclus
te versterken, door het onderling aansluiten van
de onderdelen verder te ontwikkelen en zo de
sturingsmogelijkheden te verbeteren.
Bovendien voert de VR in de komende beleidsperiode
de A-3-methodiek in voor jaarplannen. Door
per organisatieonderdeel de missie, visie en
beleidsdoelstellingen te vertalen in concrete resultaten
verbetert de monitoring, sturing en verantwoording door
het management.

PROFESSIONALITEIT

7.2.3 Financiën
Beleid en ﬁnanciën moeten in evenwicht zijn. De
kaders voor de ﬁnanciën worden gevormd door het
meerjarenperspectief (MJP, zie paragraaf 3.5).. Een deel
van de voorziene bezuinigingen uit het MJP moet nog in
detail uitgewerkt worden en daarnaast wordt een aantal
wijzigingen op het gebied van de ﬁnanciële administratie
doorgevoerd.
Bij de regionalisering van de brandweer is een
kostenverdeelsystematiek vastgesteld voor de periode
tot en met 2018. Deze systematiek verdeelt de kosten
van de VRZHZ over de deelnemende gemeenten, waarbij
algemene kosten worden verdeeld over alle gemeenten
en maatwerk wordt doorberekend aan de desbetreffende
gemeente. In de komende beleidsperiode herziet de
VRZHZ de huidige kostenverdeelsystematiek in nauwe
samenwerking met de gemeenten.
Voorafgaand aan deze herziening houdt de VRZHZ de
ﬁnanciële administratie tegen het licht. Daarbij zijn de
speerpunten: vereenvoudiging en aansluiting op de
gewenste stuur- en verantwoordingsinformatie.
7.2.4 Communicatie
Communicatie gaat om verbinding met de samenleving
vanuit de plek die je als organisatie in de samenleving
inneemt. Dat vertaalt zich voor de VRZHZ concreet
in: het onderhouden van contacten, het peilen van
meningen, het aangaan van dialoog, het adviseren over
beleidsimpact, het lobbyen en het communicatiever
maken van de medewerkers in de organisatie.
De VRZHZ kent een aantal ‘sterke merken’, namelijk de
brandweer en de GHOR, met een duidelijke (landelijke)
herkenbaarheid naar buiten. Daarnaast communiceert
de VRZHZ als overkoepelende organisatie. Het
uitgangspunt ‘de ontvanger centraal’ is hierbij leidend
voor de professionele keuzes.
De uitvoering van de communicatievisie vraagt
in de komende periode om samenspel tussen de
bedrijfsonderdelen, die de inhoudelijke thema’s bepalen,
en de afdeling communicatie. Bovendien heeft de
VRZHZ wettelijke taken op het terrein van risico- en
crisiscommunicatie (zie paragrafen 4.2.4
en 5.2.6). De VRZHZ richt zich ten slotte op borging van
communicatie als een van haar kernprocessen.
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7.2.5 Informatiemanagement
Informatiemanagement is heel belangrijk voor een
succesvolle inzet bij incidenten, rampen en crises, maar
ook in de in de voorbereiding hiervan en de dagelijkse
(koude) taakuitvoering. De VRZHZ wil daarom in
de komende beleidsperiode investeren in middelen
en processen, zodat beschikbare informatie snel,
transparant en doelgroepgericht kan worden verzameld,
geïnterpreteerd en gedeeld.
De VRZHZ wil hiervoor aansluiten bij landelijke
programma’s van het Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV). Deze programma’s kennen zes prioriteiten:
gemeenschappelijke applicaties, kernregistratie,
basisvoorziening GEO, landelijke ICT-voorziening,
informatieveiligheid en business intelligence. Daarnaast
sluit de VRZHZ aan bij wat beschikbaar is in andere
veiligheidsregio’s, in het bijzonder die van de ZuidWestelijke Delta.
Waar nodig en nuttig volgt zij zelf de trends en
ontwikkelingen op zonder zelf actief te innoveren. Verder
wordt er gebruik gemaakt van, al dan niet publieke,
informatiebronnen die beschikbaar zijn of komen zoals
‘De laan van de leefomgeving’. Bij koppelingen zal zoveel
mogelijk gebruik gemaakt worden van de beschikbare
open standaarden.
Om binnen de VRZHZ eenduidig met informatie om te
kunnen gaan zal het warme informatiemanagement
en de koude informatievoorziening gestroomlijnd
georganiseerd worden waarbij de eigenschappen
van de verschillende situaties – continuïteit voor
de warme organisatie en kostenbewustzijn voor de
koude organisatie – niet uit het oog worden verloren.
Informatie wordt eenduidig opgeslagen en verwerkt
binnen de gehele VRZHZ, zodat iedereen op elk moment
– in warme en koude situaties – gebruik maakt van
dezelfde informatie.
Om sturing te geven aan deze ontwikkeling moet
de functie van Chief Information Ofﬁcer (CIO) en de
ondersteunende functies voor deze CIO belegd worden.
Sturing op kwaliteit en ontsluiting van informatie staan
centraal. ICT is hier ondersteunend aan en volgt het
uitgezette informatiebeleid.

7.3

Belangrijkste resultaten

Algemeen
•
•

Doorontwikkeling van de nieuwe organisatie
Realisatie van het afgesproken ﬁnancieel
meerjarenperspectief

2017
•
•
•

Implementatie A-3-methodiek
Implementatie herziene ﬁnanciële administratie
Herziening kostenverdeelsystematiek

2018
•
•

P&C-cyclus vernieuwd
Invulling van de functie CIO met ondersteunende
functies

2019
•
•

HRM-traject ‘Ik en mijn VRZHZ’ geborgd
Implementatie vernieuwd informatiemanagement
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“We willen meer
ruimte voor
initiatief geven”
EEFJE VAN STEENBERGEN

BELEIDSADVISEUR HRM

“In warme situaties is er een duidelijke
hiërarchie en rolverdeling. Maar in koude
situaties is dat minder nodig. Dan willen
we juist dat medewerkers meer initiatief
nemen en hiervoor de ruimte krijgen. Met
het traject ‘Ik en onze VRZHZ’ willen we oude
patronen van hiërarchie en vastomlijnde taken
doorbreken, samenwerking stimuleren en
verantwoordelijkheden laag in de organisatie
leggen. Ik vind het belangrijk dat medewerkers
samen nadenken over wat dat betekent voor hun
werk en wat zij van elkaar nodig hebben. Hoe zij
zelf aan het roer van hun ontwikkeling blijven.”
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08. Aanvullende
documenten

8.1

8.2

Wettelijk verplichte onderdelen

Een aantal onderdelen van dit beleidsplan is
gepubliceerd in aparte documenten. Dit betreft:
•
•
•
•

A1 Operationele prestaties & informatieparagraaf v 1
A2 Oefenbeleidsplan v 1
A3 Niet-wettelijke adviesfunctie v 1
A4 Dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid 2.1
incl addendum 2.1

Conform de Wet veiligheidsrisico’s maken deze
documenten een integraal onderdeel uit van dit
beleidsplan. Omwille van de leesbaarheid is ervoor
gekozen om deze onderdelen separaat te publiceren op
de website van de VRZHZ (www.vrzhz.nl/beleidsplan).

Colofon
Het Beleidsplan VRZHZ
2017-2020 is een uitgave
van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid.
Contact
VRZHZ, team communicatie
Interviews en redactie
Karin Tempelaar, Lumax
Producties

Overige bijlagen

Op dezelfde pagina (www.vrzhz.nl/beleidsplan) staat
ook een aantal bijlagen. Hierbij gaat het om documenten
waarnaar verwezen wordt in de tekst van het beleidsplan
en om een verantwoording over de vorige beleidsperiode.
Dit zijn:
•
•
•
•

B1 Verantwoording beleidsperiode 2012-2016 v 1
B2 Financieel MJP v 1
B3 Vernieuwde brandweerzorg
B4 Begrippenlijst

Contact
Fotograﬁe
Team communicatie, VRZHZ

Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid

Bezoekadressen
zie www.vrzhz.nl/contact

Illustraties
Djanko, IBIS

Postadres
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

E-mail
mail@vrzhz.nl

Vormgeving
Impuls Publiciteit
Drukwerk
Hega

Centraal telefoonnummer
(088) 636 50 00

Website
www.vrzhz.nl
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Bijlage A1:
Operationele prestaties & informatieparagraaf
In deze bijlage wordt invulling gegeven aan de Wet Veiligheidsregio’s door de beoogde
operationele prestaties op hoofdlijnen te beschrijven en de informatievoorziening te
beschrijven zoals deze wordt gebruikt tijden crises en rampen.
De operationele hoofdstructuur
De Veiligheidsregio heeft het optreden tijden rampen en crises met alle operationele
diensten
en partners georganiseerd en vastgelegd in het Regionaal Crisisplan. De hoofdstructuur
van de bestrijding van incidenten is voor alle diensten procesmatig ingericht. Hiermee
kunnen de diensten flexibel en doelgericht reageren op het incidentbestrijding. Dit wordt
ook wel het knoppenmodel genoemd. Voor het activeren van hoofdstructuur gelden de
opkomsttijden uit de Wet Veiligheidsregio’s.
Verder kan de volgende capaciteit geleverd worden:




Eén situatie GRIP 1 of hoger tegelijkertijd
Voortzetting van de coördinatie en commandovoering gedurende 48 uur

Informatiemanagement
In het Regionaal Crisisplan van de veiligheidsregio wordt integraal invulling gegeven aan
informatiemanagement. Het ondersteunend systeem voor netcentrisch werken LCMS is
voor alle partners beschikbaar en wordt op alle opschalingsniveaus eenduidig gebruikt. In
de keten van alarmering tot opschaling in het regionaal beleidsteam wordt met het
landelijk toegankelijke LCMS gewerkt. Ieder opschalingsniveau kent een eigen multiinformatiemanager. Hiermee is invulling gegeven aan de vereiste informatieparagraaf uit
de Wet Veiligheidsregio’s art.14 lid 2c
De brandweer
In aansluiting op de beschrijving in paragraaf 5.2 zijn de operationele eenheden van de
brandweer in elk geval in staat zelfstandig de volgende operationele capaciteit te leveren
cq. inzetten te doen:










de brandweerzorg conform het dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid;
het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen met gaspakbescherming en
decontaminatie;
duiken en brandbestrijding op het water (niet geheel onafhankelijk van
partners/derden);
een zeer grote brand: eerste peloton in 30 minuten, tweede peloton in 45 minuten en
het derde en vierde peloton in 60 minuten;
een zeer groot ongeval; eerste peloton in 30 minuten, tweede peloton in 45 minuten en
het derde en vierde peloton in 60 minuten;
7 meetploegen, tegelijkertijd in te zetten gedurende minimaal 8 uur;
bijstand van één peloton aan buurregio’s;
één sectie brandweer in het ROT gedurende maximaal 48 uur.

Bevolkingszorg
De operationele prestaties van de subregionale crisisorganisaties zijn gebaseerd op de
prestatie-eisen uit het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0. Voor de processen Publieke

Zorg (inclusief primaire levensbehoeften) en Informatie (registratie en
verwanteninformatie) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het
Nederlandse Rode Kruis. Zelfredzaamheid en improvisatie vormen de basis voor de
preparatie, (operationele) inzet en herstelfase.
GHOR
Op basis van het DB besluit van 5 november 2015 zijn de minimale taken beschreven op
grond waarvan de GHOR functioneert. Deze taken zijn gegroepeerd in een zestal
aandachtsgebieden (Beleid en prestatieafspraken, Voorbereidende planvorming,
Preventie, Preparatie, Opleiden/Trainen/Oefenen en Repressie en nazorg). De
aandachtsgebieden zijn expliciet gemaakt het GHOR productenboek. Repressie en nazorg
betreft het namens het bestuur VRZHZ o.l.v. de DPG coördineren van de
gezondheidszorg bij rampen en crises, met als doel dat slachtoffers onder alle
omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende
GHOR keten, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. De GHOR en de DG&J
zullen in samenhang o.l.v. de DPG zorgdragen voor het reguleren van opgeschaalde zorg
naar reguliere zorg met bijzondere aandacht voor de openbare gezondheidszorg. Per 4
januari is de Grootschalige Geneeskundige Bijstand geoperationaliseerd. Dit houdt in dat
de focus van de geneeskundige hulpverlening is komen te liggen op de T1 en T2
slachtoffers. T3 slachtoffers vallen onder deze nieuwe bijstand onder de
verantwoordelijkheid van bevolkingszorg en het Rode Kruis.
De voorbereidingen op het gebied van samenwerken onder bijzondere omstandigheden
zijn afgestemd en vastgelegd (convenanten). Zorgpartners zijn zelfverantwoordelijk voor
de voorbereiding op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en
samenhangende zorg, waarbij de voorbereiding aansluit bij de voorbereiding van de
GHOR en andere hulpdiensten.
Deelproducten

Activiteit

Indicator

4.1.
Crisisorganisatie

Eén sectie GHOR in het ROT
gedurende maximaal 48 uur
Personele GHOR bezetting voor
twee situaties GRIP 1
tegelijkertijd voor 12 uur
onafgebroken.

Piketfuncties zijn
volledig gevuld
Piketfuncties zijn
volledig gevuld.

Officieren van Dienst
Geneeskundig zijn binnen 30 na
alarmeren ter plaatse
Spoedeisende gnk hulpverlening
(capaciteit in de regio)

LCMS/GMS status

Gecoördineerde grootschalige
inzet voor spoedeisende
medische hulpverlening,
publieke
gezondheidszorg/psychosociale
hulpverlening bij grotere

16-40
zwaargewonden
16-40
lichtgewonden
(dreiging van
vergelijkbare

6.1. Inzet tijdens incidenten

Maximaal 15
zwaargewonden T1
Maximaal 15
lichtgewonden
(T2) bij acute
scenario’s

6.2. Evaluatie GHOR inzetten

ongevalsscenario’s van 16-40
zwaargewonden en eenzelfde
aantal lichtgewonden of bij
gezondheidsdreigingen van
vergelijkbare omvang, zoals een
pandemie

omvang)

Grootschalige Geneeskundige
bijstand (GGB)

10% T1 slachtoffers
30% T2 slachtoffers
60% T3 slachtoffers
(obv landelijke
ervaringsgegevens
van aantallen
slachtoffers bij grote
incidenten)

MMT (traumaheli o.a.)

Inzetbaar

Ambulancebijstand

Binnen 2 uur 100
ambulances

Bijdrage aan mono-multi
evaluaties

Verslagen

1

Aanvullende voorzieningen en
maatregelen noodzakelijk voor
brandweerzorg

Het leveren van verantwoorde brandweerzorg inclusief het behalen van de gestelde
opkomsttijden wordt inhoudelijk mogelijk gemaakt door vier taakvelden te weten
Operationele voorbereiding, Vakbekwaam worden & Vakbekwaam blijven,
Risicobeheersing en Materieel & logistiek.
Operationele voorbereiding
Dit taakveld draagt bij aan de randvoorwaarden om binnen de gestelde opkomsttijden uit
te kunnen rukken en om goed voorbereid te zijn op de repressieve taken.
De taken die hierbij horen zijn:

beheer waarschuwings- en alarmeringssysteem;

beheer operationele piketten;

beheer planvorming en procedures;

toepassing van het leeragentschap;

verzorging van de nazorg van het personeel;

voorzien in de operationele (digitale) informatievoorziening.
Vakbekwaam worden & Vakbekwaam blijven
Dit taakveld draagt bij aan het borgen van de operationele paraatheid van het
brandweerpersoneel. Dit vindt plaats door het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen
en oefeningen en het organiseren van brandweerexamens. Dit vakbekwaam worden en
vakbekwaam blijven is onontbeerlijk om aan de gestelde normen en kwaliteit te kunnen
blijven voldoen.
De taken die hierbij horen zijn:













competentiegericht opleiden;
bemiddelen bij opleidingsvragen waaraan binnen de eigen organisatie geen gehoor
gegeven kan worden;
onderwijs en het oefenen aan kwaliteitscontroles onderwerpen en daaromtrent
‘feedback’ verzorgen (ook registratie);
onderwijskundige en vakspecifieke kennis en kwaliteit ontwikkelen en verspreiden;
kwaliteit en efficiënte/rechtmatige inzet van docenten/instructeurs bevorderen;
zorgdragen voor het verwerken van geleerde lessen in onze organisatie via opleidingen,
oefeningen, procedures en leeragentschap;
organiseren van bijscholing;
registreren van voortgang en resultaten van opleidingen de vakbekwaamheid van het
personeel;
oefenen en trainen operationele leiding ZHZ (mono disciplinair);
oefenen en trainen specialistische taken ZHZ;
oefenen en trainen basisbrandweerzorg.

Expertise & advies

Het taakveld Expertise & advies richt zich op het adviseren, opstellen en
(door)ontwikkelen van beleidskaders, toezicht houden, handhaven en ondersteunen
middels het leveren van specialistische kennis. Dit vindt plaats op zowel het gebied van
pro-actie als op preventie.
Op proactief gebied levert dit taakveld expertise en advies over:

inventariseren en analyseren van (brand)risico’s;

brandveiligheidsvraagstukken ten aanzien van ruimtelijke ordening;

externe en industriële veiligheid;

(grote) infrastructurele plannen;

ruimtelijke ontwikkelingsplannen;

infrastructurele projecten;

concrete bouwinitiatieven.
De brandweer is op preventief gebied adviseur van de gemeente en provincie. Concrete
producten hierbij zijn de adviezen ten behoeve van het verlenen van een
omgevingsvergunning. Dit is één integrale vergunning met daarin onder andere de
onderdelen bouw, milieu en gebruik. Deze omgevingsvergunning is het centrale
instrument in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
Op preventief gebied levert dit taakveld:

adviezen (wettelijke taak) ten aanzien van:
o bouw, milieu en gebruik;
o evenementen;
o de Algemene Plaatselijke Verordening;
o de bereikbaarheid;
o bluswatervoorzieningen;
o vuurwerk en ontplofbare stoffen;
o toezicht en handhaving
o de handhaving;

aanwijzingen van bedrijfsbrandweren (wettelijke taak);

uitvoering van:
o inspecties en toezicht op brandveiligheid;
o brandonderzoek (bestuurlijk afgesproken taak in het kader van het
dekkingsplan);

handhaving van BRZO en Besluit Bedrijfsbrandweren (wettelijke taak)

beheer van het Openbaar Meld Systeem.
Bovendien geeft dit taakveld invulling aan (Brand)Veilig leven. Hieronder vallen
activiteiten die tot doel hebben het brandrisico te verkleinen, en het
brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten, door middel van een
integrale benadering met de doelgroepen en partners in de regio Zuid-Holland Zuid.
De nauwe samenhang tussen de werkzaamheden van de gemeenten op het gebied van
Expertise en Advies en van de brandweer noodzaakt het opstellen van een periodiek door
het bestuur vast te stellen beleidsplan.

Materieel & logistiek
Het taakveld Materieel & logistiek verzorgt het beheer van het materieel van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en zorgt voor kwalitatief onderhoud en inkoop tegen
rechtmatige prijzen.
De volgende taken worden uitgevoerd:

Centrale inkoop van voer- en vaartuigen, veiligheidsvoorzieningen en
brandweerkleding

Centrale regie en planning van het onderhoud

Zorg dragen voor uniform materiaal en materieel in de regio
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Elk college van burgemeester en wethouders
heeft de verplichting zich voor te bereiden op
rampen en crises, zodat adequaat kan worden
opgetreden. Via de Wet veiligheidsregio’s is
deze taak belegd bij de veiligheidsregio. Burgers
mogen verwachten dat zij in geval van een
ramp of crisis op een adequate wijze worden
geholpen. Een essentieel onderdeel van de hier
bedoelde taak is het vakbekwaam worden en
blijven van het door de overheid aangewezen
crisispersoneel. Dit Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid Zuid-Holland Zuid 2017-2020
geeft inzicht op welke wijze de veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) hier vorm aan geeft.
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01. Inleiding

Het Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid maakt onderdeel uit van het
Beleidsplan Zuid-Holland Zuid 2017-2020. Het geeft aan wat de visie, missie
en beleidsdoelstellingen zijn op het gebied van vakbekwaamheid voor de
beleidsperiode, voor welke onderdelen van de crisisorganisatie dit geldt en op
welke wijze hier invullingen aan wordt gegeven.

1.1

Afbakening

Kerndiensten en werkzaamhedenkader
Kortweg zijn de werkzaamheden van de kerndiensten
binnen de VRZHZ als volgt te omschrijven:

Brandweer
Het bureau vakbekwaamheid maakt onderdeel
uit van de afdeling Operationele Zaken van de
Brandweer Zuid-Holland Zuid. Vanuit dit bureau
worden het monodisciplinair vakbekwaam worden en
blijven van brandweerfunctionarissen gecoördineerd.
Het multidisciplinair vakbekwaam blijven van
crisisfunctionarissen brandweer wordt vormgegeven
vanuit de werkgroep MOTO.
Bevolkingszorg
Twee taken met betrekking tot vakbekwaamheid
bevolkingszorg worden vanuit de VRZHZ
gecoördineerd. Allereerst is via de Adviesgroep
Gemeentesecretarissen Veiligheid (AGV) vastgelegd
dat vanuit de VRZHZ de werkzaamheden voor
opleiden, trainen en oefenen (OTO) bevolkingszorg
voor de gemeentelijke crisisorganisaties worden
gecoördineerd. Concreet betekent dat dat er voor
een basispakket OTO bevolkingszorg centrale inkoop
plaatsvindt en voor de uitvoering er een regionale
werkgroep OTO bevolkingszorg wordt gefaciliteerd.

De regionale werkgroep OTO bevolkingszorg is
samengesteld uit subregionale vertegenwoordigers
adviseurs risicobeheersing en bevolkingszorg (ARB).
Andere taken zijn het vakbekwaam houden van
de piketfunctionarissen bevolkingszorg in de
multidisciplinaire omgeving en de (coördinerend)
gemeentescretaris voorbereiden op zijn/haar rol
in het (regionaal) gemeentelijk beleidsteam en
nafaseproces.
GHOR
Op 5 november 2015 heeft het DB VRZHZ
de minimale wettelijke taken van GHOR ZHZ
vastgesteld, inclusief formatie en begroting.
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) heeft,
op basis van dit besluit, de opdracht gegeven
een nadere uitwerking op te stellen. Het
productenboek, eveneens vastgesteld door het
DB VRZHZ op 28 januari van 2016, is één van
de resultaten. Hierin wordt de wijze beschreven
waarop deze taken worden uitgevoerd. Om haar
minimale vakbekwaamheidstaken uit te kunnen
voeren en prestatieafspraken na te kunnen
komen (voor behoud van certificering van het
kwaliteitszorgsysteem (Wvr, artikel 23)) is een
minimale capaciteit van 2,0 fte vereist.
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De taken die hierin worden uitgevoerd staan in
het teken van vakbekwaam worden en blijven
van de leden van de GHOR crisisorganisatie
en eveneens worden organisatie overstijgende
vakbekwaamheidsactiviteiten binnen de
geneeskundige keten geïnitieerd en gecoördineerd,
ter voorbereiding op opgeschaalde situaties.

beleidsdoelstellingen, heeft dan ook enkel betrekking op
deze doelgroep. Hieronder staat beschreven wie exact
tot deze doelgroep behoort. Dit geheel is grofweg te
verdelen in drie hoofdcategorieën, namelijk ‘individuele
functionarissen’, ‘teams’ en ‘keten(partner)s’. Voor
een volledige uiteenzetting van de doelgroep, wordt
verwezen naar bijlage B.

Multi
De multidisciplinaire vakbekwaamheidstaken
zijn gericht op de functionarissen in de volgende
processen:
Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement,
Voorlichting en Crisiscommunicatie, Ondersteuning.
De uitvoering van de werving en selectie en het
vakbekwaam worden en blijven zal plaatsvinden
in afstemming met het netwerk Operationele
Voorbereiding, dan wel het hoofd van de afdeling
VRC.
Daarnaast wordt het GBT (17x) en het RBT (1x) in de
kernopstelling minimaal eenmaal per jaar beoefend
in een werkvorm die past bij de vraag van het
betreffende team.
Voor de doelgroep locoburgemeesters dient
aandacht zijn voor hun rollen, beslisser,
burgervader en boegbeeldbij incidenten. Na
de gemeenteraadsverkiezingen dienen er voor
deze doelgroep crisisbeheersingsbijeenkomsten
aangeboden te worden.
NB: In het proces Leiding & coördinatie valt de
functie Leider CoPI onder de brandweer als dubbel
functie met Taak commandant brandweer. Alleen
het deel van de functie als Leider CoPI valt onder de
multidisciplinaire vakbekwaamheidstaken.
Aanvullend dient op grond van artikel 2.5.1
Besluit veiligheidsregio, jaarlijks een oefening te
worden gehouden waarbij alle teams binnen de
hoofdstructuur van de crisisbeheersing gezamenlijk
beoefend worden.

Individuele functionarissen:
• Leden van de brandweer crisisorganisatie;
• Leden van de gemeentelijke crisisorganisaties/
Bevolkingszorg;
• Leden van GHOR crisisorganisatie;
• Multidisciplinaire crisisfunctionarissen.
(inclusief Calamiteiten Coördinator GMC)
Teams:
• Commando Plaats Incident (CoPI);
• Regionaal Operationeel Team (ROT);
• Gemeentelijk Beleidsteam (GBT);
• Regionaal Beleidsteam (RBT);
• Team Bevolkingszorg (TBZ).
Keten(partner)s:
• Geneeskundige keten (o.a. Albert Schweitzer
ziekenhuis, Dienst Gezondheid & Jeugd en
Ambulancedienst ZHZ);
• BRZO-bedrijven (VR-plichtige instellingen);
• Overige (convenant)partners (o.a. Politie,
Gemeenschappelijke Meld Centrale ZHZ en
Waterschappen).
Financiën
De financiële uitwerking vormt geen onderdeel van
het document. Hier wordt in de jaarplannen verder
uitwerking aan gegeven.

Doel Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid
Het Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid geeft
op hoofdlijnen het beleid voor de komende vier jaar
weer. Het zet daarmee de “stip op de horizon” en
vormt tevens de basis voor jaarplannen en individuele
vakbekwaamheidsactiviteiten.
Doelgroep Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid
Vakbekwaamheid richt zich met haar werkzaamheden
op een specifieke doelgroep. De inhoud van
dit document, waaronder de visie, missie en
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1.2

Wettelijke en beleidsmatige kaders

Wet veiligheidsregio’s en Besluit veiligheidsregio’s
Het bestuur van de veiligheidsregio dient minimaal
eens in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen (Wvr,
artikel 14). Dit beleidsplan is mede gebaseerd op een
eveneens door het bestuur vastgesteld risicoprofiel
(Wvr, artikel 15). Dit beleidsplan bevat in ieder geval
een oefenbeleidsplan. Dit aangezien in het kader
van een goede voorbereiding op een doelmatige
multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing
het (gezamenlijk) oefenen van groot belang wordt
geacht (Wvr, artikel 14).
In het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) is opgenomen
dat het bestuur van de veiligheidsregio ervoor
zorgdraagt dat de onderdelen van de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing jaarlijks
gezamenlijk een oefening houden met een fictieve ramp
of crisis (Bvr, artikel 2.5.1). Eveneens dat het bestuur
ervoor zorgdraagt zogenaamde VR-plichtige BRZObedrijven ten minste éénmaal per drie jaar gezamenlijk
met de onderdelen van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing een oefening
houden waarbij het rampbestrijdingsplan op juistheid,
volledigheid en bruikbaarheid wordt getoetst
(Bvr, artikel 6.1.7).

Regionaal Crisisplan
Het Regionaal Crisisplan (RCP) beschrijft de organisatie,
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij
de rampbestrijding en crisisbeheersing. Relevant
hieruit zijn de afspraken over de samenwerking
tussen hulpdiensten, organisaties, publieke- en private
partners bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Het bestuur van de VRZHZ heeft daarvoor diverse
convenanten met partners afgesloten.
Rampbestrijdingsplannen
Rampbestrijdingsplannen (RBP’s) zijn een
verbijzondering van het crisisplan en richten zich
specifiek op bij Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) bepaalde inrichtingen en ramptypen. In ZuidHolland Zuid bestaan acht rampbestrijdingsplannen
voor VR-plichtige BRZO bedrijven. Zoals zojuist
benoemd, moeten deze op basis van de Bvr periodiek
worden beoefend. Naast RBP’s kent de VRZHZ ook
Incidentbestrijdingsplannen (IBP’s). Ook dit zijn
verfijningen van het Regionaal Crisisplan en richten
zich specifiek op een risico uit het eigen en landelijk
risicoprofiel. (Terrorisme is daar een voorbeeld van)

Beleidsplan VRZHZ 2017-2020
Het beleidsplan geeft de strategische
beleidsdoelstellingen van de VRZHZ voor de
komende vier jaar weer. Dit vanuit haar basistaak:
het leveren van een goed voorberei¬de brandweer
en rampenbestrijdings- en crisisorganisa¬tie die 24
uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn. Vier van
de twee strategische beleidsdoelstellingen raken het
vakgebied van vakbekwaamheid en dienen dan ook als
uitgangspunten voor de visie en beleidsdoelstellingen.
Het gaat hierbij om de volgende strategische
beleidsdoelstellingen:
•	Startklaar en daadkrachtig: De VRZHZ staat klaar
om incidenten, crises en rampen te bestrijden. Van
melding en alarmering tot herstel uit een ontwrichte
situatie, de VRZHZ beschikt over een daadkrachtig
fundament […] en is op haar taak voorbereid.
•	Samen verder komen: De VRZHZ werkt samen met
partners (inclusief burgers) aan risicobeheersing en
incidentbestrijding. In de komende beleidsperiode
willen we deze samenwerking verder verbinden en
uitbouwen. Daarbij richten we ons op partners in de
regio en buiten de regio.
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02. Missie, visie en
beleidsdoelstellingen

In dit hoofdstuk worden opeenvolgende de missie, visie en beleidsdoelstellingen
van Vakbekwaamheid weergegeven.

2.1

2.2

Missie

De missie van Vakbekwaamheid luidt als volgt:

Vakbekwaamheid investeert in vakbekwaam
worden en vakbekwaam blijven ten behoeve
van een professionele en daadkrachtige
crisisorganisatie van de VRZHZ. Dit afgestemd
op en in samenwerking met partners, ter
voorbereiding op de operationele inzetbaarheid
van de crisisorganisatie als geheel, als ook de
teams en het individu hierbinnen.

Visie

De visie van Vakbekwaamheid luidt als volgt:

Vakbekwaamheid geeft haar missie vorm door
mens-, vraag- en/of competentiegericht het
leerproces te faciliteren. Dit door als lerende
organisatie (d.m.v. de PDCA-methode) de
doelgroep voortdurend vernieuwende en
kwalitatief hoogstaande ontwikkelmethoden
aan te bieden. Dit alles vanuit hun acht
kernwaarden1, te weten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1

Footprint
We komen naar je toe
Individu centraal
Minder overleg/meer doen
Commercieel denken
One-stop-shop
Spin in het web
Plezier en afwisseling

DE ACHT KERNWAARDEN, ZOALS OMSCHREVEN DOOR WERKGROEP OTO/MOTO TIJDENS HET ONTWIKKELINGSTRAJECT IN ASPEREN OP 25
MAART 2015, VORMEN DE BASIS VAN WAARUIT VAKBEKWAAMHEID HAAR WERKZAAMHEDEN VERRICHT. VOOR EEN NADERE OMSCHRIJVING
PER KERNWAARDE, WORDT U VERWEZEN NAAR BIJLAGE A.
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2.3

Beleidsdoelstellingen

Op basis van de missie en visie, en aansluitend op
het Beleidsplan VRZHZ 2017-2020, zijn de volgende
beleidsdoelstellingen geformuleerd. Het totaal aan
beleidsdoelstellingen is verdeeld over een zestal thema’s:
2.3.1

Vakbekwaam worden

a. Structurele betrokkenheid bij de werving en selectie
van potentiele piketfunctionarissen, om mede de
mogelijkheden van de kandidaat te inventariseren
en de leerbehoefte in relatie tot de specifieke
operationele functie in beeld te brengen. Hierover zijn
afspraken gemaakt met Operationele Voorbereiding
(OV), als verantwoordelijke voor deze procedure.
b. Nieuwe functionarissen worden voorzien van een
gedegen opleiding voordat zij instromen in de
crisisorganisatie. Waar mogelijk is de opleiding
landelijk erkend en wordt afgesloten met een
examen. In dit traject is naast aandacht voor
functiegerichte aspecten ook aandacht voor de
specifieke werkwijze in Zuid-Holland Zuid.
2.3.2

Vakbekwaam blijven

a. Het regionaal risicoprofiel (RRP) vormt de ‘hardware’
van de veiligheidsregio, waarbij de plannen en
procedures de ‘software’ vormen. Beiden moeten
eigen gemaakt worden door de doelgroep. Deze
plannen en procedures vormen daarom input voor de
vakbekwaamheidsactiviteiten die Vakbekwaamheid
initieert.
b. Functionarissen nemen jaarlijks deel aan
vakbekwaamheidsactiviteiten, waarvan er één altijd
een oefening is. Indien een functionaris actief is in
een multidisciplinair team, neemt deze hiernaast
minimaal deel aan één multidisciplinaire oefening.
c. Oefeningen binnen de vakbekwaamheidsactiviteiten
worden ingezet om te inventariseren of de
noodzakelijke kennis, vaardigheden en competenties
bij de functionaris in voldoende mate aanwezig zijn
of dat bijscholing noodzakelijk is. Van belang is te
voorkomen dat oefeningen een negatieve connotatie
krijgen en worden gezien als afrekenmoment.
d. Output van alle vakbekwaamheidsactiviteiten in het
algemeen is het blootleggen van de ontwikkelpunten
die weer input vormen voor vervolgactiviteiten.
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e. Bij oefeningen van de multidisciplinaire teams wordt
niet alleen de interactie tussen de functionarissen
beoefend, maar eveneens die tussen de andere
multidisciplinaire teams. Wanneer dit niet in de
oefening is geborgd, wordt dit door middel van
tegenspel geënsceneerd.
f. Toegewerkt wordt naar jaarlijkse persoonlijke
ontwikkelingsgesprekken met de individuele
functionaris en het op basis hiervan in
gezamenlijkheid opstellen van een Persoonlijk
Opleidingsplan (POP), dat jaarlijks wordt geëvalueerd
en geactualiseerd.
g. Streven is de doelgroep meer verantwoordelijk
te maken voor het eigen leerproces. Zo zijn
functionarissen binnen de hoofdstructuur zelf
steeds vaker verantwoordelijk voor inschrijven voor
vakbekwaamheidsactiviteiten.
2.3.3

Ondersteuning

a. Variatie en innovatie op het gebied van
vakbekwaamheid, bijvoorbeeld in de vorm
van nieuwe leermethoden, is noodzakelijk om
rendement bij leeractiviteiten te kunnen blijven
genereren. Elk jaar wordt de doelgroep dan
ook een vernieuwend, uitdagend en gevarieerd
vakbekwaamheidsprogramma aangeboden.
b. Bij de ontwikkeling van vakbekwaamheidsactiviteiten
is het resultaat leidend en staan geen werkvormen
bij voorbaat vast.
c. Het aantrekkelijk maken van diverse
vakbekwaamheidsactiviteiten vraagt om blijvende
vakbekwaamheid van de medewerkers van
Vakbekwaamheid. Hierin wordt dan ook structureel
geïnvesteerd.
d. Doelstelling is om binnen het Vakbekwaamheid
te komen tot één registratiesysteem. Alle
vakbekwaamheidsactiviteiten worden in dit
registratiesysteem vastgelegd. Eveneens is hierin
inzichtelijk aan welke vakbekwaamheidsactiviteiten
individuele functionarissen hebben deelgenomen.
e. Het beheer van de gezamenlijke (leer)middelen is
eenduidig en efficiënt georganiseerd.
f. Waar nodig wordt bij de uitvoering van haar
werkzaamheden advies en expertise ingewonnen van
andere netwerken en afdelingen binnen de VRZHZ,
zoals inkoop, P&O, juridisch en facilitair. Ook wordt
gebruik gemaakt van expertise buiten de regio, zoals
IFV, samenwerking Zuid West Delta
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2.3.4

Vakbekwaam worden

a. Waar mogelijk, worden vakbekwaamheidsactiviteiten
zelf georganiseerd, al dan niet met behulp van
expertise van andere collega’s of partners.
Pas wanneer voor het organiseren van een
vakbekwaamheidsactiviteit zowel de capaciteit
als expertise niet aanwezig is, wordt dit uitbesteed
aan een externe organisatie. Daarbij volgt een
inventarisatie bij minimaal drie externen en wordt
de uiteindelijke keuze op basis van prijs/kwaliteitsverhouding gemaakt.
b. Bij de inkoop van vakbekwaamheidsactiviteiten en
-middelen wordt altijd naar efficiency gezocht. Waar
mogelijk wordt dan ook gezamenlijk ingekocht. Dit
alles volgens de intern geldende inkoopnormen.
2.3.5

Inhoudelijk beleid

a. Het proces van mono- en multidisciplinair opleiden,
trainen en oefenen is uitgeschreven en geborgd
binnen de organisatie, waar mogelijk volgens de
normen van een kwaliteitszorgsysteem.
b. Inhoudelijke input voor het te volgen beleid
wordt gegenereerd uit evaluaties van inzetten
(binnen de regio, maar ook hierbuiten) en
vakbekwaamheidsactiviteiten, output van
persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met
individuele functionarissen en landelijke en regionale
ontwikkelingen.
c. Om voor evaluaties van inzetten en oefeningen
eenzelfde systematiek te kunnen hanteren,
wordt gedurende de beleidsperiode een
‘uitvoeringsregeling multidisciplinair evalueren
VRZHZ’ ontwikkeld en geïmplementeerd, in
samenwerking met OV. Het hanteren van een
integrale evaluatiesystematiek draagt bij aan de
kwaliteit van vakbekwaamheidsactiviteiten, doordat
dit evaluatiepunten uit inzetten en oefeningen borgt
en implementeert in procedures en leerdoelen.
d. Bij het opstellen van jaarplannen vakbekwaamheid
wordt in samenwerking met externe partners
(en in afstemming met netwerk P&K) naar
momenten gezocht waarop gezamenlijk
vakbekwaamheidsactiviteiten kunnen worden
georganiseerd. Dit betekent niet per definitie een
gezamenlijk oefening, maar kan ook in de vorm van
een bedrijfsbezoek of uitleg aan elkaar over ieders
processen.

e. Participeren in relevante (zie missie, visie en
kernwaarden) landelijke en interregionale netwerken.
In het kader van het leren van elkaar worden
initiatieven genomen tot het actief bezoeken (van
collegae) van andere veiligheidsregio’s.
2.3.6

Vaststellen kwaliteit

a. Gedurende de beleidsperiode voldoet de
crisisorganisatie, voor de onderdelen betrekking
hebbende op vakbekwaamheid, minimaal
aan de Wet Veiligheidsregio’s. Hiertoe worden
vakbekwaamheidsactiviteiten ontwikkeld,
aansluitend op de kwalificatiedossiers/
functieprofielen behorende tot deze crisisorganisatie.
b. Deelname aan een minimum aantal
vakbekwaamheidsactiviteiten is essentieel om het
niveau op pijl te houden en een zekere routine te
ontwikkelen. Hiervoor worden accreditatiepunten
geïntroduceerd. Dit betekent dat een functionaris
punten ontvangt voor deelname aan een
activiteit. Ieder lid van de crisisorganisatie moet
jaarlijks een minimaal vooraf vastgesteld aantal
accreditatiepunten behalen. Het aantal behaalde
punten is onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijkse
persoonlijke ontwikkelingsgesprekken.
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03. Uitvoering

Hieronder worden enkele aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven

die gelden voor de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid
2017-2020.

Prioritering
Primair ligt bij de realisatie van de zojuist
omschreven beleidsdoelstellingen de focus op
vakbekwaamheidsactiviteiten die wettelijk verplicht
zijn en/of bestuurlijk zijn vastgelegd. Andere
vakbekwaamheidsactiviteiten worden pas dan
uitgevoerd wanneer er voldoende capaciteit in geld en
menskracht tegenover staat.

Uitwerking per jaar
Het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 wordt voor elk
jaar in beleidsperiode door vertaald naar een jaarplan.
Beleidsdoelstellingen worden hierin omgezet naar
doelstellingen en concrete vakbekwaamheidsactiviteiten,
daarbij rekening houdend met beschikbare capaciteit,
middelen en actuele ontwikkelingen (mede op basis
van input van overige netwerken en afdelingen binnen
de organisatie). Vast onderdeel van dit jaarplan is ook
de financiële uitwerking. Voor dit onderdeel wordt per
aandachtsgebied aangegeven waar het gelabelde
budget voor het komende jaar aan wordt besteed.
Gedurende het jaar wordt in de BURAP’s de tussenstand
van de te behalen doelstellingen aangegeven. Aan
het einde van elk jaar wordt een evaluatie over het
gehele jaar gemaakt om te kunnen bezien in hoeverre
de doelstellingen zijn gehaald en wordt output
meegenomen in het volgende oefenjaar.

Commitment
De visie en hieraan gerelateerde beleidsdoelstellingen
zijn haalbaar, maar wel ambitieus. Om dit alles
volledig te bewerkstellingen, wordt gevraagd om
volledige commitment van alle betrokkenen. Hierbij
wordt allereerst gedoeld op de medewerkers van
Vakbekwaamheid zelf, maar ook op de medewerkers van
de andere netwerken en afdelingen binnen de VRZHZ en
zelfs van externe partners (zoals de VR-plichtige BRZObedrijven en de politie). Betrokkenen die een rol hebben
in de totstandkoming, worden hiervoor in een zo vroeg
mogelijk stadium betrokken en geïnformeerd, zodat de
rol en onderlinge verwachtingen helder zijn.
Relatie met MOTO
Eenmaal per twee weken vindt MOTO-overleg plaats.
Naast medewerkers van Vakbekwaamheid, nemen
hierin ook vertegenwoordigers vanuit de overige
betrokken partners uit de hoofdstructuur plaats
(politie en Gemeenschappelijke Meld Centrale).
Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het beoefenen
van de multidisciplinaire teams en daarmee de
vakbekwaamheid van een deel van de doelgroep.
De vertaling van hieraan gerelateerde
beleidsdoelstellingen naar concrete activiteiten vraagt
dan ook om nauwe afstemming met de overige leden
van het MOTO-overleg.
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04. Risico’s

De uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid 2017-2020 vraagt een behoorlijke
tijdsinvestering van Vakbekwaamheid, maar ook van
de andere netwerken en afdelingen binnen de VRZHZ
en de doelgroep zelf. In het verleden is gebleken dat er
gedurende een tijdspanne van vier jaar ontwikkelingen
kunnen voordoen die een behoorlijke impact kunnen
hebben op deze planning. Ook binnen de tijdspanne
2017-2020 is een aantal veranderingen gaande, die
effect gaan hebben of minstens van invloed zijn op
vakbekwaamheid binnen de VRZHZ:
•

•

Het financieel meerjarenperspectief, in combinatie
met de taakstelling dat door het bestuur van de
VRZHZ is vastgesteld, is een onzekere factor voor
wat betreft de realisatie van de missie, visie en
beleidsdoelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid.
De frequentie van daadwerkelijke incidenten binnen
de regio ZHZ, met name op het terrein van de
prioritaire risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel, is in
de afgelopen jaren afgenomen. In het verleden is het
aantal benodigde vakbekwaamheidsinspanningen
van crisisfunctionarissen mede gebaseerd op de
verwachting dat zij meerdere malen per jaar bij
daadwerkelijke opgeschaalde incidenten worden
ingezet. De afname heeft dan ook een negatief effect
op de geoefendheid van de crisisfunctionarissen.

RISICO’S

•

Om het huidige kwaliteitsniveau vast
te houden, wordt dan ook gevraagd de
vakbekwaamheidsinspanningen te verhogen. Dit
vraagt wat van de crisisfunctionarissen, maar
helemaal van Vakbekwaamheid. Dit kan in de
beleidsperiode conflicteren met de doelstellingen.
Bij de uitvoer van dit Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid is de VRZHZ afhankelijk van de
input en bijdrage van externe partners. Er ontbreken
echter duidelijke capaciteitsafspraken hierover
met deze externe partners. Met name bij een
beleidswijziging bij externe partners, kan dit van
invloed zijn op te leveren capaciteit. Voorbeelden van
huidige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn,
zijn als volgt:
• De lopende reorganisatie binnen de Nationale
Politie en de personele reorganisatie hebben
effect op het aantal functionarissen binnen de
hoofdstructuur.
• De samenvoeging van de meldkamers van
Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond in
combinatie met de verdere ontwikkeling van
de Landelijke Meldkamer Organisatie is een
ontwikkeling die effecten gaan sorteren op beide
veiligheidsregio’s.
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Tenslotte kunnen zich in de beleidsperiode
incidenten voordoen, waarvan de aard, grootte en
het verloop, (naast een impact op de capaciteit
van de VRZHZ) vragen om een herziening in de
gestelde prioriteiten binnen dit Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid.

Indien voorgaande risico’s daadwerkelijk van invloed zijn
en daarmee moet worden afgeweken van de missie, visie
en/of beleidsdoelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid, wordt hier tussentijds in de
jaarplannen en BURAP’s melding van gemaakt.
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Bijlagen

A. Kernwaarden Vakbekwaamheid
Hieronder worden enkele aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven die
gelden voor de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 20172020.

A. Footprint
We ontwikkelen met onze investeringen op het
gebied van vakbekwaamheid een doelgroep die in
het land herkenbaar en onderscheidend is als het
gaat om de invulling van hun rol in de warme situatie,
door zijn professionele houding en uitstraling,
behoort tot de top van Nederland en trots is op dat
zij deel mogen uitmaken van de regio Zuid-Holland
Zuid.
B. We komen naar je toe
We vinden het belangrijk voortdurend de
samenwerking/verbinding te zoeken met en
onze producten en diensten af te stemmen
op de externe partners en andere afdelingen
binnen de veiligheidsregio. Dit onder meer
door zelf bij hen langs te gaan, maar ook door
vakbekwaamheidsactiviteiten op locatie te
organiseren (BRZO-bedrijven, zorginstellingen,
gemeentehuizen, etc.).
C. Individu centraal
We stellen een vakbekwaamheidsprogramma op
dat niet enkel aanbod-, maar ook vraaggericht is.
Ieder lid van de crisisorganisatie heeft een andere
leerbehoefte en –stijl, waardoor veelvuldig aandacht
voor het individu en de persoonlijke ontwikkeling
van de piketfunctionarissen van essentieel belang
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is. Het opstellen persoonlijke ontwikkelingsplannen
en persoonlijke waarneming tijdens oefeningen
dragen hier aan bij. Dit alles doen we omdat we van
mening zijn dat wanneer je piketfunctionarissen
écht wil laten leren en groeien, er autonomie en
betrokkenheid nodig is. Mensen krijgen zelf meer
inspraak in de wijze waarop en waarin zij worden
opgeleid.

D. Minder overleg/meer doen
We willen voorkomen dat we verzanden in
overlegstructuren. Bij elk overleg wordt, vanuit de
missie en visie, bewust de overweging gemaakt van
of deelname aan het overleg op dat moment van
toegevoegde waarde is.
E. Commercieel denken
We trachten voortdurend commercieel te denken
en te handelen door continu te bedenken hoe we
de meeste winst (leerrendement) kunnen behalen
met onze producten (vakbekwaamheidsactiviteit).
Dit doen we door te achterhalen wat de klant
(doelgroep) wil (leerbehoefte en -stijl) en een product
te ontwikkelen of in te kopen wat hier maximaal op
aansluit (resultaatgericht werken), met minimale
inzet en kosten (kosten-/baten-analyse bij het
ontwikkelen van producten). Dit behelst eveneens de
voortdurende zoektocht naar efficiency in tijd (zoals
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het slim combineren van vakbekwaamheidsactiviteiten
en het wiel niet steeds opnieuw willen uitvinden) en
geld (zoals de gezamenlijk inkoop van activiteiten en
middelen en vergelijken van en onderhandelen met
externe bureaus).
F. One-stop-shop
Alle vakbekwaamheidsverzoeken komen binnen via
Vakbekwaamheid. Ieder lid neemt elk verzoek aan,
ongeacht de afkomst van dit verzoek en de doelgroep
van de vakbekwaamheidsactiviteit (er wordt niet
onnodig doorverwezen). Vanuit hier wordt het verzoek
intern besproken, beoordeeld en bij de juiste persoon
belegd. Het eindresultaat wordt altijd teruggekoppeld
aan de aanvrager.
G. Spin in het web
Meerjarenbeleid Vakbekwaamheid, en
hieruit voortvloeiende jaarplannen en
vakbekwaamheidsactiviteiten, zijn nooit producten
op zich, maar altijd producten die mede een resultaat
zijn van nieuwe ontwikkelingen in planvorming,
evaluatiepunten uit inzetten en oefeningen (PDCAmethode) of ontwikkelingen binnen het netwerk.
Belangrijke voorwaarde hiervoor is het behouden
van de korte lijnen met de diverse afdelingen
(intern), externe partners en platforms waar deze
ontwikkelingen zich voordoen, als ‘spin in het web’.
H. Plezier en afwisseling
We vinden het belangrijk de doelgroep elk jaar
weer een vernieuwend, uitdagend en gevarieerd
vakbekwaamheidsprogramma aan te bieden. We zijn
van mening dat dit positief bijdraagt aan de motivatie,
het plezier dat deelnemers beleven aan het deelnemen
aan vakbekwaamheidsactiviteiten en op het willen
leren. Eveneens zorgt dit streven voor afwisseling en
plezier voor ons als organisatoren.
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Bijlagen

B. D
 oelgroep Vakbekwaamheid
Vakbekwaamheid richt zich met haar werkzaamheden op een specifieke

doelgroep. Hieronder staat volledig beschreven wie exact tot deze doelgroep
behoort. Dit geheel is grofweg te verdelen in drie hoofdcategorieën, namelijk
‘individuele functionarissen’, ‘teams’ en ‘keten(partner)s’.

1. Individuele functionarissen
Crisisorganisatie brandweer:
• Taakcommandant Brandweer (TC-BRW)
• Algemeen Commandant Brandweer (AC-BRW)

Crisisorganisatie Bevolkingszorg:
• Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)
• Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBZ)
• Medewerker sectie Bevolkingszorg
• Informatiecoördinator sectie Bevolkingszorg
• Functionarissen gemeentelijke crisisorganisaties

Crisisorganisatie GHOR:
• Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G)
• Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)
• Operationeel Directeur GHOR (ODG)
• Hoof Ondersteuning geneeskundige zorg (HOn)
• Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn)
• Operationeel Medewerker sectie GHOR (OMAc)
Multidisciplinaire functionarissen:
• Regionaal Operationeel Leider (ROL)
• Leider CoPI
• Calamiteiten Coördinator GMC (CaCo)
• Incidentvoorlichter
• Voorlichtingsfunctionaris ROT
• Hoofd sectie Crisiscommunicatie
• Leden sectie Crisiscommunicatie (Analyse

21

•
•
•
•
•

& Advies en Pers- en Publieksinformatie,
informatiecoördinator)
Informatiemanager
Informatiemedewerker
AC Ondersteuning
Medewerker ICT (sectie Ondersteuning)
Medewerker sectie ondersteuning

2. Teams (volgens RCP, versie 4.0 2015)
Leden van het Commando Plaats incident (CoPI):
• Leider CoPI
• Officier van Dienst Geneeskundig
• Taakcommandant Brandweer
• Officier van Dienst Politie
• Officier van Dienst Bevolkingszorg
• Voorlichter CoPI
• Informatiemanager
Leden van Regionaal Operationeel Team (ROT):
• Regionaal Operationeel Leider
• Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
• Algemeen Commandant Brandweer
• Algemeen Commandant Politie
• Algemeen Commandant Bevolkingszorg
• Voorlichtingsfunctionaris ROT
• Informatiemanager
• Informatiemedewerker
• Algemeen Commandant Ondersteuning
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Leden van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT):
• Burgemeester
• Gemeentesecretaris
• Liaison Regionaal Operationeel Leider
• Adviseur Risicobeheersing Bevolkingszorg
• Strategisch communicatie adviseur
• Operationeel Directeur GHOR*
• Directeur Brandweer*
• Leidinggevende Politie*
• Leidinggevende Bz*
• Hoofd Officier van Justitie*
* AFHANKELIJK INCIDENTTYPE

Leden van het Regionaal Beleidsteam (RBT):
• Voorzitter VRZHZ
• Burgemeesters getroffen gemeenten
• Regionaal Operationeel Leider
• Algemeen Directeur VRZHZ
• Operationeel Directeur GHOR
• Directeur Brandweer
• Politiechef eenheid Rotterdam
• Coördinerend gemeente secretaris
• Strategisch communicatie adviseur
• Hoofd Officier van Justitie
• Dijkgraaf direct betrokken Waterschap (bij water
gerelateerde incidenten)
• Ondersteunende functionarissen
Leden van het Team Bevolkingszorg (TBz):
• Voorzitter TBz
• Coördinator lokaal steunpunt
• Hoofd taakorganisatie Informatie
• Hoofd taakorganisatie publieke zorg
• Hoofd taakorganisatie omgevingszorg
• Hoofd taakorganisatie ondersteuning
• Informatiecoördinator TBz

•

BRZO-bedrijven (VR-plichtige instellingen):
• Ashland
• Chemours Netherlands bv en Dupont du Nemours
• Fokker Aerostructures bv
• Haan Oil Storage
• Rangeeremplacement Kijfhoek
• Standic bv
• Transterminal Dordrecht
• Univar Zwijndrecht

•

Overige (convenant)partners:
• Politie
• Gemeenschappelijke Meldcentrale ZHZ
• Openbaar Ministerie (OM)
• Prorail
• Omgevingsdienst ZHZ (OZHZ)
• Waterbedrijven (Drink Water Bedrijven (DWB)):
Evides en Oasen
• Waterschappen: Waterschap Hollandse Delta en
Waterschap Rivierenland
• Rijkswaterstaat (RWS)
• Defensie
• Gas/Elektra: Stedin en GasUnie
• DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service)
• RTV Rijnmond
• Reddingsbrigade
• Search and Resque (SAR): Kustwacht en KNRM
• Omliggende veiligheidsregio’s

3. Keten(partner)s
• Geneeskundige keten:
• Gemeenschappelijke Meldcentrale ZHZ,
Meldkamer Ambulance
• Ambulancedienst ZHZ
• Albert Schweitzer ziekenhuis
• Beatrix ziekenhuis
• Nederlands Rode Kruis
• Dienst Gezondheid & Jeugd
• Huisartsen(posten)
• V&V (verzorg en verpleeghuizen, thuiszorg,
gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen, enz.)
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Bijlage A3: Niet-wettelijke adviesfunctie
Voor veiligheidstaken is de veiligheidsregio de natuurlijke partner in uitvoering. Dit kan
zijn in de rol van adviseur en/ of uitvoerder. Deze rol is niet altijd wettelijk vastgelegd,
omdat er ook een nadrukkelijke rol is van het bestuur om taken te bepalen. Zo geeft de
Wvr expliciet aan dat opgenomen moet worden in het beleidsplan een beschrijving van
de niet wettelijke adviesfunctie als het gaat om het adviseren van het bevoegd gezag
over risico’s van branden, rampen en crisis.
De VRZHZ voert dus wettelijke taken uit en daarnaast worden niet-wettelijke taken
uitgevoerd mits hiervoor voldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn. Voor deze
beleidsperiode betreft dit de volgende niet-wettelijke taken:
1. Het uitvoeren van andere taken, die in het kader van de doelstelling van de
VRZHZ van belang zijn en waarvan de uitvoering door de gemeenten na
besluitvorming in het algemeen bestuur aan het openbaar lichaam worden
opgedragen.
2. Het adviseren van gemeenten, provincie, Omgevingsdienst ZHZ en andere
veiligheidspartners in het kader van risicobeheersing en incidentbestrijding zoals
dat benoemd staat in de hierna volgende hoofdstukken.
3. Het in stand houden en exploiteren van een multidisciplinair oefenterrein.
4. Het treffen van maatregelen in het kader van de beheersbaarheid van risico’s en
de bereikbaarheid voor het optreden van de hulpdiensten in en rond de spoorzone
in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, in opdracht van beide gemeenten.
5. Het op verzoek aanschaffen, onderhouden en/of beheren van nietgemeenschappelijk materieel en vastgoed.
6. Het actief leveren van een bijdrage aan de strategische agenda
(Veiligheidsberaad), zolang dit relevant is voor het bereiken van de VRZHZdoelstellingen.

Dekkingsplan Brandweer VRZHZ
Inclusief kwaliteitsniveau brandweerdekking, het bestuurlijk gemotiveerd afwijken en
aanvullende voorzieningen en maatregelen noodzakelijk voor de brandweerzorg
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) in werking getreden. Tegelijk met
de wet is ook het onderliggende Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) van kracht geworden. In
de wet staat dat het bestuur van een veiligheidsregio 9 maanden na het in werking
treden van de wet moet beschikken over een beleidsplan (art. 14 Wvr) waarin onder
andere opgenomen is de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving
van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te
voldoen (hiermee bedoelend een dekkingsplan brandweer). In het onderliggende Besluit
zijn onder andere normtijden van de brandweer opgenomen. Het bestuur van de
veiligheidsregio kan van die normtijden afwijken, mits dat gemotiveerd is (het
zogenoemde bestuurlijk gemotiveerd afwijken).

1.2

Bestuurlijke opdracht

Op 21 januari 2011 is het <ontwerp> kwaliteitsniveau brandweerdekking vastgesteld
inclusief een systeem van bestuurlijk gemotiveerd afwijken. Daarnaast is besloten om
het jaar 2012 te gebruiken om het systeem te testen om zo de consequenties van deze
beleidslijn in detail uit te werken, te doorgronden en te evalueren. Daarna wordt het
dekkingsplan definitief vastgesteld. In bijlage 1 is de Verklaring van Zwijndrecht opgenomen, waarin de specifieke bestuurlijke besluiten zijn opgenomen ten aanzien van
het <ontwerp> kwaliteitsniveau brandweerdekking.
In het AB VRZHZ van 29 juni 2011 is medegedeeld dat volgens de Wvr op 1 juli 2011
besluitvorming moet hebben plaatsgevonden over het nieuwe regionale dekkingsplan.
Omdat het traject van het bestuurlijk gemotiveerd afwijken nog niet afgerond was, is
besloten om het huidige dekkingsplan, zoals gepresenteerd in de retraite van januari
2011, te handhaven tot het nieuwe dekkingsplan is vastgesteld (begin 2012).

1.3

Doel dekkingsplan

Het belangrijkste doel van dit dekkingsplan is het bestuur van de VRZHZ in staat te
stellen expliciete en kenbare besluiten te nemen over het niveau van de brandweerzorg
en om daarover verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten, burgers
en bedrijven in de regio.
Met het dekkingsplan stelt het bestuur vast welke opkomsttijden in de regio Zuid-Holland
Zuid verwacht kunnen worden van de volgende brandweereenheden:
• de basiseenheid (tankautospuit);
• het redvoertuig (autoladder of hoogwerker);
• het hulpverleningsteam;
• de regionale specialismen te weten ongevalsbestrijding water en ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding op het water.
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat het bestuur van de veiligheidsregio de
daadwerkelijke opkomsttijden van iedere uitruk moet laten registreren om periodiek te
kunnen bepalen of de risico-inschatting nog actueel is en/of er andere ontwikkelingen
spelen die van invloed zijn op de opkomsttijden. Dit kan leiden tot bijstelling van het
dekkingsplan.
Deze notitie heeft tot doel om de status quo van de opkomsttijden in 2011/2012 te
beoordelen en hiermee bestuurlijk gemotiveerd de aanvaardbaarheid te beargumenteren
in relatie tot de tijdnormen uit artikel 3.2.1. van het Besluit veiligheidsregio’s. Hierbij
wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat dit instrument niet gebruikt kan worden om
afwijkingen van de status quo te genereren (bijvoorbeeld het sluiten van posten). Bij de
totstandkoming van de huidige status quo hebben meer factoren een rol gespeeld, die
dan ook meegewogen moeten worden. Zo dient rekening gehouden te worden met de
wetenschap dat lang niet alle gebouwen voldoen aan adequate compartimentering. Dit
geldt met name in oude binnensteden. Ook zijn er objecten die wel risicovol zijn, maar
niet worden meegewogen zoals bruggen, tunnels en dergelijke. Daarnaast is het systeem
van bestuurlijk gemotiveerd afwijken alléén gebaseerd op de brandrisico’s in bepaalde
objecten en niet op de overige risico’s, zoals hulpverlening, waterongevallen en OGS.
Dit dekkingsplan is gebaseerd op de notities “Uitwerking bestuurlijk gemotiveerd
afwijken” en “Herziening regionale specialismen brandweer VRZHZ”. Deze zijn op
ambtelijk niveau in 2011 opgesteld en vastgesteld in het kader van het Project
Versterking en Regionalisering Brandweer (PVRB).

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding tot het opstellen en vaststellen van het
dekkingsplan en de daaraan gekoppelde bestuurlijke opdracht. Vervolgens wordt de
aanpak om te komen tot het dekkingsplan behandeld in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3
behandelt het bestuurlijk gemotiveerd afwijken waarna hoofdstuk 4 het kwaliteitsniveau
brandweerdekking toont. De benodigde voorzieningen en maatregelen worden beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de consequenties en
conclusies.
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2 Aanpak
In dit hoofdstuk wordt beschreven de ondernomen stappen om te komen tot het
voorliggende dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid.
2.1

Nulmeting

Allereerst is in 2010 een nulmeting gehouden op het regionaal kwaliteitsniveau
brandweerzorg ten aanzien van het realiseren van het in 2000 afgesproken
kwaliteitsniveau waaronder de opkomsttijden. Hieruit is gebleken dat er aanmerkelijke
verschillen zijn tussen gemeenten. Een constatering is onder andere dat een aantal, met
name verstedelijkte, gemeenten niet kan voldoen aan de norm die destijds in het PVB
2000 is gesteld. Deze norm houdt in dat objecten binnen de gemeente in 80% van de
gevallen binnen de gestelde opkomsttijden worden bereikt waarbij 1 minuut overschrijding is toegestaan. In het landelijke gebied daarentegen wordt in het algemeen
redelijk tot goed voldaan aan de PVB 2000 norm. Geconcludeerd is dat bij het handhaven
van de genormeerde opkomsttijden uit het PVB 2000 voor de huidige situatie een aantal
gemeenten mogelijk buitenproportioneel zwaar geconfronteerd wordt met hoge kosten
om het been bij te trekken.
Verder blijkt uit de nulmeting dat geen enkele gemeente volledig voldoet aan de nieuwe
wettelijke tijdnormen voor de opkomsttijden (100% dekking). De Wet veiligheidsregio’s
en het daaraan gekoppelde Besluit veiligheidsregio’s beogen in ieder geval niet dat aan
de genoemde tijdnormen voor de opkomsttijden in 100% van de gevallen voldaan moet
worden, maar wel het formaliseren van de huidige status quo. De mogelijkheid wordt aan
het bestuur geboden om bestuurlijk gemotiveerd af te wijken van de in het Besluit
genoemde tijdnormen voor de opkomsttijden. In januari 2011 is aan het bestuur
gepresenteerd de dekking op objectniveau van de tijdnormen (de tijdnormen vanuit het
PVB 2000, het Bvr en een eigen ontwikkelde ZHZ-referentietijd).

2.2

<Ontwerp> Kwaliteitsniveau brandweerdekking

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft op 24 maart 2010
het bestuurlijk plan van aanpak regionalisering brandweer vastgesteld. Een tweetal
inrichtingskaders gaat in op het door het bestuur vast te stellen kwaliteitsniveau
brandweerzorg. Het gaat hierbij om de punten 5 en 6 uit de inrichtingskaders ten bate
van de geregionaliseerde situatie vanaf 1 januari 2013:
5. Er is volgens het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) en het Besluit personeel
veiligheidsregio’s (Bpvr) een eenduidig kwaliteitsniveau voor onderdelen van de
brandweerzorg vastgesteld, dat geldt voor de gehele veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid. Naast het kwaliteitsniveau op basis van wetgeving is ook door het bevoegd
gezag, wettelijk verplicht, een regionaal kwaliteitsniveau op basis van leidraden en
richtlijnen vastgesteld in het beleidsplan veiligheidsregio en op basis van het in 2000
bestuurlijk vastgestelde niveau naar aanleiding van het project versterking
brandweer. Hiermee wordt op essentiële onderdelen binnen de brandweerzorg
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uniformiteit bereikt. De gemeenten die niet voldoen aan het regionaal vastgestelde
kwaliteitsniveau van de brandweerzorg zorgen ervoor dat bij de regionalisering deze
achterstand is weggewerkt.
6. Van de wettelijke norm voor de regionale organisatie en opkomsttijden voor de
basisbrandweerzorg zoals genoemd in het Besluit veiligheidsregio’s kan door het
algemeen bestuur worden afgeweken. Additionele gemeentelijk geldende afwijkingen
ten opzichte van de regionale norm voor organisatie en opkomsttijden van
basisbrandweerzorg worden opgenomen in de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. Over deze afwijking moeten college en algemeen bestuur derhalve
gezamenlijk besluiten.
Als één van de uitwerkingsonderdelen van bovenstaande inrichtingskaders zijn in het
algemeen bestuur van 27 oktober 2010 de resultaten van de nulmeting op het kwaliteitsniveau op basis van het PVB 2000 vastgesteld. In deze vergadering is ook besloten om
als onderdeel van het kwaliteitsniveau brandweerdekking, vooruitlopend op landelijke
ontwikkelingen, zelf het initiatief te nemen tot het ontwikkelen van kaders rondom het
bestuurlijk gemotiveerd afwijken van de wettelijk vastgestelde tijdnormen. Naar
aanleiding van dit besluit is het <ontwerp> kwaliteitsniveau brandweerdekking,
waaronder het bestuurlijk gemotiveerd afwijken vastgesteld door het AB VRZHZ op 21
januari 2011. Naar aanleiding van de AB vergadering van 21 januari 2011 is een aantal
bestuurlijke opdrachten geformuleerd in de zogenaamde “Verklaring van Zwijndrecht
(bijlage 1). Na deze vaststelling is aan alle colleges van burgemeester en wethouders van
de regio Zuid-Holland Zuid gevraagd om hun zienswijze op het <ontwerp>
kwaliteitsniveau brandweerdekking kenbaar te maken. Uit de reacties van de colleges
van burgemeester en wethouders blijkt dat de colleges zich kunnen vinden in de
gehanteerde systematiek.

2.3

Brandrisicoprofiel

Zoals eerder al is aangegeven, heeft de wetgever niet bedoeld om verplicht te stellen dat
alle objecten behaald worden binnen de in de wet genoemde tijdnormen. 100% dekking
van alle objecten binnen de tijdnormen wordt niet realistisch geacht en is voorheen ook
nooit het geval geweest. Op basis van een regionaal brandrisicoprofiel moet het bestuur
besluiten nemen over de objecten waar de tijdnorm niet wordt gehaald. Hiermee wordt
de afweging over de opkomsttijden belegd bij het bestuur en helder voor de burgers.
Om invulling te geven aan de bestuurlijke opdrachten uit de ‘Verklaring van Zwijndrecht’
is een regionale werkgroep ingericht, die bestond uit vertegenwoordigers uit alle clusters.
Deze werkgroep heeft de voorgestelde landelijke methodiek uit de concept handreiking
brandrisicoprofiel1 toepasbaar gemaakt voor de regio Zuid-Holland Zuid. Er is gewerkt
met de beoordeling van een aantal impactcriteria en het bepalen van de mogelijkheid
van een incident, conform de methodiek van het Regionaal Crisisprofiel. Voor het bepalen
van de mogelijkheid van een incident is de daadwerkelijke regionale brandfrequentie in
de verschillende objectsoorten gehanteerd. Om onderscheid te kunnen maken naar
stedelijk en landelijk gebied, is de woonfunctie (uit het Bvr) uitgesplitst naar laagbouw,
1

Concept handreiking brandrisicoprofiel, NVBR, maart 2011
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hoogbouw en boerderijen. Daarnaast is de industriefunctie verdeeld in lichte en zware
industrie. Aangezien de incidentdatabase geen onderscheid mogelijk maakte tussen
portiekwoning en portiekflat en omdat deze objectsoorten dezelfde tijdnormen (zowel
PVB 2000 als Bvr en ZHZ-referentienorm) kennen, zijn in het brandrisicoprofiel de
gegevens voor de portiekwoning en de portiekflat samengevoegd.
De uitkomst is dat het brandrisicoprofiel te verdelen is in vier soorten basisrisico’s: van
lage tot hoge impact en van lage tot hoge brandfrequentie. Het brandrisicoprofiel geeft
hiermee het antwoord op de vraag welke objecten het meest risicovol zijn en hoe de
risico’s van de verschillende objectsoorten zich tot elkaar verhouden.

2.4

Onderzoek toolbox instrumenten

In de notitie <ontwerp> kwaliteitsniveau brandweerdekking is een opsomming gemaakt
van mogelijke toolboxinstrumenten. Deze opsomming was gebaseerd op een landelijke
inventarisatie van reeds ingevoerde of in ontwikkeling zijnde maatregelen om het
brandveiligheidsniveau te verbeteren en te borgen. Hierbij is aangegeven dat brandveiligheid bestaat uit zowel repressieve maatregelen, ter bestrijding van incidenten, als
uit proactieve en preventieve maatregelen, ter voorkoming en beheersing van incidenten.
Het is van belang om te onderkennen dat incidentbestrijding en risicobeheersing als
communicerende vaten worden gezien. Het samenspel hiervan is het brandveiligheidsniveau dat wordt geboden aan de burgers.
Eén van de onderdelen van de ‘Verklaring van Zwijndrecht’ betrof het uitwerken van de
toolboxinstrumenten voor de regio Zuid-Holland Zuid. De regionale werkgroep heeft de
methodiek van de concept handreiking brandrisicoprofiel verder uitgewerkt en
toepasbaar gemaakt voor onze regio. Hierbij is aansluiting gevonden bij de voorgestelde
methode om de risico’s in een object te beoordelen (de Readar-systematiek2). De
groslijst met toolboxinstrumenten is verwerkt in een zogenaamde ‘shoppinglist’, waarbij
de uitkomst van de objectrisicoanalyse, de uitkomst van het brandrisicoprofiel en de
overschrijding van de tijdnorm uiteindelijk leiden tot een voorstel voor compenserende
maatregelen. De toolboxmaatregelen zijn hiervoor ingedeeld in een lichte, middel en
zware categorie.

2

Readar staat voor Risico effect analyse door actieve research

Dekkingsplan brandweer VRZHZ

Pagina 8/ 37

3 Bestuurlijk gemotiveerd afwijken
3.1

Systeem van bestuurlijk gemotiveerd afwijken

Het systeem voor het bestuurlijk gemotiveerd afwijken is ontwikkeld op basis van het
Besluit veiligheidsregio’s en de toelichting op de wettekst waarbij uitgegaan is van een
ZHZ-referentietijd per gebruiksfunctie / objectsoort. Het gaat hierbij alleen om de tijdnormen van de eerste tankautospuit, omdat de wet alleen iets zegt over de tijdnormen
van de basisbrandweereenheden. Dit systeem sluit het beste aan bij het handhaven van
de status quo en de huidige bedrijfsvoering. De tijdnorm uit het Besluit veiligheidsregio’s
blijft gehandhaafd als verantwoordingsnorm. Het is een praktisch en uniform systeem
met de mogelijkheid om het overschrijdingspercentage te normeren. In dit systeem zijn
de generieke maatregelen meegenomen die de afgelopen jaren ingevoerd zijn om de
brandveiligheid van objecten te verbeteren. Ook is rekening gehouden met de
toekomstvisie, die er landelijk ontwikkeld is voor de brandweer, waarbij uitgegaan wordt
van het ontwikkelen van meer zelfredzaamheid bij burgers. Daarnaast worden er
compenserende maatregelen ingezet vanuit een zogenaamde toolbox. Deze maatregelen
worden ingezet wanneer de berekende tijdnorm boven de ZHZ-referentijd ligt.
Hiernavolgend zijn de tijdnormen voor de 1e TS weergegeven op basis van PVB 2000, het
Bvr en de referentietijden Zuid-Holland Zuid.
Cat

Gebruiksfunctie

A

Winkelfunctie met
gesloten constructie
Woonfunctie boven
winkelfunctie
Celfunctie
Portiekwoning
Portiekflat
Woonfunctie verminderd
zelfredzamen
Woonfunctie voor 2003
(volgens oud
Bouwbesluit)
Woonfunctie vanaf 2003
(volgens nieuw
Bouwbesluit)
Winkelfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Onderwijsfunctie
Logiesfunctie
Kantoorfunctie
Industriefunctie
Sportfunctie
Bijeenkomstfunctie
Overige gebruiksfunctie

B

C

D
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Opkomsttijden
PVB 2000
(minuten)
8

Tijdnorm
Bvr
(minuten)
5

Zuid-Holland
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Het complete systeem dat de argumentatie over de afwijkende tijdnormen ondersteund
bestaat uit drie delen. Dit zijn het brandrisicoprofiel, de objectrisicoanalyse en de
shoppinglist toolboxmaatregelen. In de volgende paragrafen worden deze drie delen
verder toegelicht.

3.2

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel geeft het antwoord op de vraag welke objecten het meest risicovol
zijn in de regio Zuid-Holland Zuid en hoe de risico’s van de verschillende objectsoorten
zich tot elkaar verhouden. Onderstaand is het brandrisicoprofiel van de regio ZuidHolland Zuid weergegeven.
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bijeenkomstgebouw

3

14

4

w oonfunctie verminderd
zelfredzamen
w oonfunctie laagbouw voor
2003

12

w oonfunctie laagbouw na
2003

Impact score

w oonfunctie hoogbouw
voor 2003

10

w oonfunctie hoogbouw na
2003
boerderij

8

w oonfunctie boven w inkel

portiekflat

6

1

2

industrie zw aar

industrie licht

4

hotel

cellencomplex

2

kantoor

w inkel met gesloten
constructie

0

onderw ijsgebouw

0,1

1

10

100

1000

ziekenhuis

Frequentie (*10-3)
Figuur 1: brandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid

Het brandrisicoprofiel is verdeeld in vier kwadranten. Elk kwadrant correspondeert met
een basisrisicofactor.
Risicofactor 1: lage impact en lage brandfrequentie
Deze bevat de functies kantoor, winkel gesloten constructie, industrie licht, bijeenkomstgebouw, onderwijsgebouw, woonfunctie laagbouw voor en na 2003, woonfunctie
hoogbouw na 2003 en de woonfunctie boerderij.
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Risicofactor 2: lage impact en hoge brandfrequentie
Deze bevat de functies hotel/logies en woonfunctie boven winkel.
Risicofactor 3: hoge impact en lage brandfrequentie
Deze bevat de functies cellencomplex, woonfunctie hoogbouw voor 2003, woonfunctie
verminderd zelfredzamen en de portiekwoning.
Risicofactor 4: hoge impact en hoge brandfrequentie
Deze bevat de functies ziekenhuis en zware industrie.

3.3

Objectrisicoanalyse

De objectrisicoalyse, op basis van de Readar-systematiek, geeft het antwoord op de
vraag waardoor de risico’s in een object veroorzaakt worden. Alle objectsoorten uit het
brandrisicoprofiel zijn volgens deze systematiek beschouwd. De werkgroep heeft
geconstateerd dat de overeenkomsten van verschillende readars binnen de objectsoorten
dermate groot waren, dat gesproken kan worden over regionale modelreadars.
Onderstaand is, ter illustratie, de modelreadar voor de woonfunctie verminderd
zelfredzamen weergegeven. Hieruit blijkt dat de risico’s in deze objectsoort vooral liggen
op het vlak van veilige ontvluchting en toetreding. De deelvragen die hebben geleid tot
de hoge score zijn uiteindelijk bepalend voor het objectrisico. In dit geval is deze score
veroorzaakt door de afwezigheid van een BHV-organisatie (of de te geringe redcapaciteit
indien er wel een BHV-organisatie is ingericht) en de aanwezigheid van de bijzondere
gevaren (flash-over en backdraft).

Figuur 2: uitkomst objectrisicoanalyse woonfunctie verminderd zelfredzamen

De regionale werkgroep heeft geadviseerd om een score hoger dan 3 op een onderdeel te
beschouwen als risicovol. Een onderdeel scoort namelijk hoger dan 3 wanneer er sprake
is van een bovengemiddeld slechte score op alle deelvragen of wanneer er sprake is van
echte uitschieters. De volgende objectsoorten voldoen aan dit criterium:
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Lichte industrie
Woonfunctie boerderij
Woonfunctie verminderd zelfredzamen
Kantoorfunctie
Hotel/logiesfunctie
Ziekenhuis
Woonfunctie hoogbouw na 2003

3.4

Shoppinglist toolboxinstrumenten

Om een sluitend systeem te krijgen voor de argumentatie over hogere opkomsttijden
dan de tijdnormen, heeft de regionale werkgroep de landelijke aanzet verder
geconcretiseerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de onderdelen waaruit de objectrisicoanalyse (Readar) is opgebouwd. Dit heeft geleid tot de zogenaamde ‘shoppinglist’
met toolboxinstrumenten. In deze lijst zijn alle mogelijke toolboxmaatregelen gekoppeld
aan de deelvragen uit de Readar en ingedeeld in zwaarte. Hiermee kan voor elk object,
waarvoor de tijdnorm voor de opkomsttijd niet wordt gehaald, een zinvolle
compenserende maatregel worden gevonden.
Onderstaand, ter illustratie, een deel van de shoppinglist.
Objectsoort X
Score
0 tot 3
aantal objecten
X
objecten=
Capaciteit / geld

Score
3 tot 6

Score
6 t/m 8

aantal objecten
aantal objecten
…. Y objecten= …. Capaciteit / Z
objecten=
geld
Capaciteit / geld

Toolbox licht
Aandachtsgebied
1. Brandweerzorg
Pro-actie

Preventie

Toolbox middel

Toolbox zwaar

Ruimtelijke
maatregelen, Aanvullende
eisen
voorzieningen
tbv bereikbaarheid
en
hulpdiensten
of bluswatervoorziening
functieverboden/toekenning
(bijv. via bestemmingsplan)
Woning sprinkler
Bedrijfssprinkler,
monitoren etc.
Infrastructurele
verbeteringen
voor
snellere
bereikbaarheid
(klappaal,
herinrichting,
drempels
weghalen
etc)
Voorzieningen
mbt
waterwinning

Preparatie

Opleiden
van
voldoende
bevelvoerders
en
chauffeurs
Figuur 3: voorbeeld shoppinglist toolboxinstrumenten
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4 Kwaliteitsniveau brandweerdekking
De brandweerdekking wordt grafisch in beeld gebracht door middel van een plot van de
opkomsttijden. Deze plot is op elke schaal (per cluster, gemeente of kazerne) te maken.
In deze notitie presenteren we de plot op de regionale schaal.

4.1

Uitgangspunten

4.1.1 Uitgangspunten dekkingsplan
1. In de regio Zuid-Holland Zuid wordt uitgerukt op basis van operationele grenzen.
2. De operationele grenzen zijn gebaseerd op realistische uitruktijden, waarbij alleen
prio-1 meldingen zijn meegewogen.
3. De verwerkingstijd van de GMC is vastgesteld op 1 minuut.

4.1.2 Operationele uitgangspunten herziening regionale specialismen
1. Brandweer Zuid-Holland Zuid levert brandweerzorg die is ingericht op effectiviteit,
efficiëntie, kwaliteit en professionaliteit. De burger kan eenduidige en betaalbare
brandweerzorg verwachten.
2. Brandweer Zuid-Holland Zuid is één organisatie, die haar taken uitvoert voor alle
burgers in het verzorgingsgebied.
3. De regio Zuid-Holland Zuid is één verzorgingsgebied, verdeeld in clusters.
4. De basisbrandweerzorg wordt geleverd vanuit een netwerk van brandweerposten.
5. Het risicobeeld in Zuid-Holland Zuid is maatgevend bij de inrichting van de
brandweerzorg. Als uitgangspunt geldt uitvoering op basis van operationele grenzen,
stevig bouwend op een professionele brandweerorganisatie van vrijwillige en
beroepsmatige medewerkers.
6. De gestandaardiseerde tankautospuit met standaardbezetting conform het Besluit
veiligheidsregio’s is de basisbrandweereenheid op iedere brandweerpost. Afwijking
hierop is maatwerk en moet per keer beoordeeld worden.
7. De dekking is gebaseerd op de “rust-situatie”, waarbij alle voertuigen in de posten
staan. Elke inzet kan invloed hebben op de dekking.
8. Een haakarmvoertuig is bedoeld als platform om meerdere haakarmbakken te kunnen
vervoeren. In de normale situatie staat een haakarmvoertuig gereed met de
haakarmbak voor de primaire specialistische taak. Als richtlijn worden drie
operationele haakarmbakken per haakarmchassis gesteld.
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9. De
•
•
•

specialistische brandweertaken zijn vastgesteld en georganiseerd op basis van:
risicoprofiel;
efficiency en effectiviteit;
evenwichtige verdeling van de opleidings- en oefenbelasting.

10. Het uitgangspunt is dat de specialismen 25 kV / SB / HA en de basisbrandweerzorg
vanuit één post gelijktijdig inzetbaar zijn. In de praktijk zal blijken en geaccepteerd
moeten worden dat de garantie van de uitruk afneemt, zodra de post is ingezet voor
één van de taken. Dit zal nader uitgewerkt moeten worden in de bedrijfsvoering van
de post.
11. Voor de overige posten met een specialistische taak geldt dat deze ingezet kunnen
worden voor de basisbrandweerzorg of het specialisme. Dit voorstel beschrijft de
huidige situatie. Mocht in de toekomst het aantal basisbrandweereenheden per post
veranderen dan zal dit resulteren in maatwerk per post.
12. De operationele prestaties van de Brandweer Zuid-Holland Zuid zijn vastgelegd in het
Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2012-2015.

4.2

Realisatiepercentage

Het Besluit veiligheidsregio’s verplicht het bestuur om alle in de praktijk gerealiseerde
opkomsttijden te registreren (artikel 3.2.3). Deze registratie is nodig om periodiek te
kunnen bepalen of de risico-inschatting nog actueel is en het dekkingsplan moet worden
bijgesteld. De gerealiseerde tijden worden geregistreerd en alle overschrijdingen van de
ZHZ-referentietijd worden verklaard. Hierdoor wordt het herijken van het
kwaliteitsniveau brandweerdekking een dynamisch proces en wordt ingespeeld op actuele
ontwikkelingen. Het analyseren van de gehaalde opkomsttijden zal jaarlijks geschieden.
Elke vier jaar, in het beleidsplan van de Veiligheidsregio, zullen het brandrisicoprofiel en
het dekkingsplan worden herzien. Uit de registratie blijkt immers of de opkomsttijden in
een bepaald gebied gehaald of overschreden worden. De opkomsttijden zijn hiermee te
beschouwen als een kritisch kwaliteitskenmerk van de brandweer.
Met het vaststellen van het dekkingsplan vindt bestuurlijke besluitvorming plaats voor
die objecten en gebieden waarvan vooraf (in theorie) is vastgesteld dat de tijdnormen
structureel niet gehaald worden. De incidentele zaken (zoals verkeerscongestie,
weersomstandigheden, etc.) spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van de
brandweerzorg achteraf (in de praktijk) een rol. Vaak gelden deze als een verklaring
tussen de geplande en de gerealiseerde brandweerzorg.
In het Besluit veiligheidsregio’s zijn de realisatiepercentages niet genormeerd. Het is aan
het Bestuur van de Veiligheidsregio om te bepalen in hoeverre de vastgestelde
opkomsttijden in het dekkingsplan mogen worden overschreden in de realisatiefase.
Voor Brandweer Zuid-Holland Zuid gelden, per cluster, de volgende realisatiepercentages:
In 80% van de gevallen worden de objecten bereikt binnen de ZHZ referentietijd;
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Waar niet aan het uitgangspunt van 80% voldaan kan worden, wordt tenminste 95%
van de gevallen het object maximaal twee minuten later bereikt.
In de resterende 5% van de gevallen wordt de maximale opkomsttijd van 18 minuten
niet overschreden. De objecten die niet binnen de 18-minuten bereikt kunnen worden
(zie paragraaf 5.2.3) zijn daarin niet meegerekend.

4.3

Brandweerdekking 1e TS

Het brandveiligheidsniveau wordt bepaald door de opkomsttijden van de brandweer in
combinatie met maatregelen op het gebied van risicobeheersing (compenserende
maatregelen). In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke tijdnormen worden toegepast
in Zuid-Holland Zuid. De brandweerdekking van de 1e TS wordt inzichtelijk gemaakt door
een plot van de opkomsttijden van de 1e TS’n in de regio (bijlage 2).

4.4

Brandweerdekking 2e en 3e TS

In de huidige situatie beschikt een aantal posten over een 2e en 3e TS. Deze zijn hier
gestald op basis van een lokale risico-afweging en dienen ter dekking van de lokale
risico’s. Deze TS’n hebben nagenoeg dezelfde uitruktijd als de 1e TS’n. Het verzorgingsgebied van de 2e en 3e TS’n is hiermee ook gelijk aan het verzorgingsgebied van de 1e
TS. Vooralsnog is er geen reden om de plaatsing van de 2e en 3e TS’n te herzien. Bijlage
3 maakt inzichtelijk wat de dekking van de 2e en 3e TS is.

4.5

Brandweerdekking redvoertuigen

In het Bvr (art.3.2.2) wordt het volgende gesteld over de opkomsttijd van een
redvoertuig: “Het bestuur stelt vast voor welke objecten de inzet van een
ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het
bestuur stelt bij deze objecten voor ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden
vast als voor de basisbrandweereenheden”.
Door de koppeling met objecten gelden de tijdnormen voor opkomst van het redvoertuig
voor al deze objecten in de regio. De huidige positionering van de redvoertuigen is echter
gebaseerd op een lokale risico-afweging en dient ter dekking van de lokale risico’s. Een
volledige koppeling tussen de objectsoorten en de opkomst van een redvoertuig wordt
niet realistisch geacht. Daarom is voorgesteld om geen standaardobjecten aan te wijzen.
Bijlage 4 maakt inzichtelijk wat de dekking van de redvoertuigen is.

4.6

Brandweerdekking hulpverleningsvoertuigen

In het Bvr zijn alleen tijdnormen gesteld aan de opkomsttijd van de 1e TS en indien het
bestuur de keuze daarvoor maakt, de opkomsttijden van de redvoertuigen. De
opkomsttijden van de hulpverleningsvoertuigen zijn niet wettelijk genormeerd. In de
notitie ‘Herziening regionale specialismen VRZHZ’ is voorgesteld om in de toekomst
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(vanaf 2013) te gaan werken met drie HV-teams. De basis aan hulpverlening wordt
geleverd vanuit alle TS’n (als onderdeel van de basisbrandweerzorg). Voor hulpverleningsinzetten die het niveau van de TS overstijgen worden HV-teams ingeschakeld.
Deze teams krijgen de beschikking over een HV1 en zullen worden ingezet bij zware
ongevallen en specialistische hulpverlening. De reguliere hulpverlening wordt gezien als
één van de taken van de basisbrandweereenheid (TS).
In de huidige situatie beschikt de regionale brandweer ZHZ over negen regionale HV2’s
en beschikt post Hendrik-Ido-Ambacht over een eigen HV2. Aan deze HV2’s is een
opkomsttijd van 15 minuten gesteld. In bijlage 5 is de huidige dekking van de HV2’s
weergegeven.
Vanaf 2013 zal gewerkt worden met drie HV-teams. In de notitie ‘Herziening regionale
specialismen brandweer VRZHZ’ is onderbouwd waarom een opkomsttijd van 25 minuten
acceptabel is. Bijlage 6 geeft de dekking van deze drie HV-teams weer.

4.7

Brandweerdekking regionale specialismen

4.7.1 Ongevalsbestrijding water - duiken
Begin 2011 is het systeem van waterongevallenbestrijding in de regio Zuid-Holland Zuid
herzien. Het Algemeen Bestuur heeft op basis van de notitie ‘regionale brandweerzorg bij
waterongevallen’ op 21 januari 2011 besloten om verder te gaan met één duikteam en
een aantal oppervlaktereddingsteams in te stellen. Voor waterongevallen waarbij de
slachtoffers niet met een grijpredding in een veilige situatie kunnen worden gebracht,
beschikt de brandweer over oppervlaktereddingsteams. Deze worden ingezet voor het
redden van mensen die zich nog aan de oppervlakte bevinden. Door deze teams te
positioneren in of nabij gebieden met een verhoogd waterongevallenrisico, is de
opkomsttijd lager dan van het duikteam en is de kans groter dat de persoon zich nog aan
de oppervlakte bevindt. De oppervlaktereddingsteams zijn vooralsnog lokale voorzieningen.
Tenslotte is er één duikteam voor het opsporen van slachtoffers die niet door een
oppervlaktereddingsteam kunnen worden gered. Opgemerkt wordt dat van reddend
duiken in de meeste gevallen geen sprake zal zijn, gelet op de relatief hoge opkomsttijd
van het duikteam. De meerwaarde van het brandweerduiken is dan ook gelegen in het
beperken van de sociaal-psychologische impact bij zowel de nabestaanden en
omstanders als de hulpverleners. Voor reddend optreden wordt een opkomsttijd van 15
minuten gehanteerd. Daarna zal vooral sprake zijn van beredderend of bergend duiken.
Het duikteam is in Dordrecht, post Leerpark, gepositioneerd. Bijlage 7 geeft de dekking
van het duikteam weer.
4.7.2 Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen - gaspakken
In het Besluit veiligheidsregio’s zijn eisen gesteld aan het hebben van eenheden voor het
bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (artikel 4.1.1 en 4.1.3). Deze
eenheden, welke zijn uitgerust met gaspakken, worden ingezet bij incidenten met
gevaarlijke stoffen die niet bestreden kunnen worden door de basisbrandweereenheden.
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De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikt over een gaspakkenteam en over een
decontaminatie-eenheid. Een eenheid voor het bestrijden van gevaarlijke stoffen dient
binnen dertig minuten na alarmering, met de uitvoering van de taken op de plaats van
het incident te beginnen (Bvr, artikel 4.2.2).
In de notitie ‘herziening regionale specialismen brandweer VRZHZ’ is voorgesteld om het
gaspakkenteam te handhaven in het cluster Gorinchem-Hardinxveld-Giesendam (GHG)
en de decontaminatie-taak van Hendrik-Ido-Ambacht eveneens onder te brengen in het
cluster GHG. De samenstelling van het gaspakkenpeloton wordt hierdoor terug gebracht
van twaalf gaspakdragers naar acht gaspakdragers. Bijlage 8 maakt inzichtelijk wat de
dekking van het gaspakkenteam is.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet in de hele regio binnen 30 minuten het
gaspakkenteam aanwezig is. De grootste chemische risico’s bevinden zich in het Drechtstedengebied. Dit gebied wordt wel tijdig bereikt. Tevens is bewust gekozen om niet uit
het risicogebied de OGS-eenheid te leveren, aangezien het personeel daar nodig is voor
de TS’n.
4.7.3 Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen - WVD
In het Besluit veiligheidsregio’s zijn eisen gesteld aan het hebben van eenheden voor het
verkennen van ongevallen met gevaarlijke stoffen (artikel 4.1.1 en 4.1.2). Deze
eenheden, de zogenaamde meetploegen, worden ingezet bij incidenten waarbij mogelijk
gevaarlijke stoffen vrijkomen. De meetploegen leveren data waarmee het effectgebied in
kaart gebracht wordt.
In de notitie ‘herziening regionale specialismen VRZHZ’ is voorgesteld om van acht naar
zeven WVD-teams te gaan. De WVD-teams worden geleverd door de posten: Nieuw
Beijerland, ’s Gravendeel, Mijnsheerenland/Westmaas, Heerjansdam, Sliedrecht, Nieuw
Lekkerland, en Hoornaar/Noordeloos. Ten behoeve van de WVD-taak wordt een
opkomsttijd van 30 minuten gehanteerd.
Een aantal van deze posten heeft ook het specialisme 25kV voor de HSL en Betuweroute.
Dit zijn de WVD-posten Hoornaar/Noordeloos, Sliedrecht, Heerjansdam en
Mijnsheerenland/Westmaas. Voor dit specialisme zijn opkomsttijden van 15 minuten
vastgelegd in een convenant met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Bijlage 9 maakt inzichtelijk wat de dekking van de WVD-teams is.
4.7.4 Incidenbestrijding water – blusboot
Kijkend naar de Wet veiligheidsregio’s (artikel 3 Wvr en artikel 10 Wvr) en de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kan gesteld worden dat
de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding op de rivieren. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk
materieel hieronder onder andere te verstaan de regionale blusboot. Daarnaast kan het
algemeen bestuur samen met de gemeentebesturen van de veiligheidsregio ZHZ
kwaliteitseisen stellen aan de incidentbestrijding op het water.
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Ten aanzien van de operationele prestaties wat betreft brandbestrijding op het water is al
een aantal bestuurlijke besluiten genomen. Het AB VRZHZ heeft op 23 maart 2011
besloten dat het regionaal risicoprofiel VRZHZ input is voor het beleidsplan VRZHZ. In
het beleidsplan VRZHZ is opgenomen dat de brandweer in elk geval in staat moet zijn
een zelfstandige inzet te kunnen doen op het gebied van brandbestrijding op het water.
Daarnaast is in het AB VRZHZ van 29 juni jl. besloten dat het niveau van de huidige
brandbestrijding op het water gehandhaafd moet blijven.
Uitgaande van het regionaal risicoprofiel VRZHZ kan al wel geconcludeerd worden dat in
ieder geval het in de vaart houden van één blusvaartuig met grote slagkracht nodig is.
Het algemeen bestuur van de VRZHZ heeft op 2 november besloten om een nieuwe
blusboot aan te schaffen3. Vanwege de bijdrage in de exploitatielasten door de
veiligheidsregio Midden en West Brabant, ter dekking van de risico’s op ondermeer het
Hollands Diep, wordt voorgesteld om de blusboot meer naar het zuiden te verplaatsen.

3

Notitie vernieuwing regionale blusboot Zuid-Holland Zuid
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5 Voorzieningen en maatregelen
In het Bvr is opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor
de voorzieningen en maatregelen ten behoeve van de bestrijding van incidenten. In dit
hoofdstuk worden de voorzieningen en maatregelen beschreven die het bestuur heeft
getroffen ten aanzien van de brandweerzorg.

5.1

Voorzieningen

De voorzieningen in Zuid-Holland Zuid bestaan uit kazernes, het personeel en het
materieel.
5.1.1 Kazernes
Op dit moment staan er in Zuid-Holland Zuid 37 brandweerkazernes. Vanuit deze
kazernes wordt de brandweerdekking vorm gegeven. De beoordeling van de
opkomsttijden is gebaseerd op huidige spreiding van de kazernes (nieuwbouw tot en met
2011). Wijziging van het aantal kazernes heeft direct gevolgen voor de dekking met de
1e TS. Een afname in het aantal posten resulteert in een afname van de dekking en een
toename van overschrijdingen.
De brandweerkazernes zijn op de volgende wijze verspreid over de regio:

Figuur 4: brandweerposten in Zuid-Holland Zuid
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5.1.2 Personeel
De repressieve brandweerzorg wordt geleverd door circa 834 gemotiveerde vrijwilligers
en 66 beroeps die dag en nacht paraat staan voor de burgers van Zuid-Holland Zuid.
5.1.3 Materieel
We onderscheiden materieel voor de basisbrandweerzorg en materieel voor de regionale
specialismen.
De basisbrandweerzorg wordt geleverd door de 1e, 2e en 3e TS en het redvoertuig. In de
regio Zuid-Holland Zuid beschikt elke post over een 1e TS. Daarnaast beschikken de
posten Dordrecht Leerpark, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Oud-Beijerland,
Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam over een 2e TS. Gorinchem heeft de beschikking
over een 3e TS. Redvoertuigen zijn gestationeerd in de volgende posten: Dordrecht
Leerpark, Zwijndrecht, Papendrecht, Gorinchem, Leerdam, Oud-Beijerland en een Combivoertuig (TS en RV) op Dordrecht Oranjepark.
Het materieel ten behoeve van de regionale specialismen is beschreven in de notitie
‘herziening regionale specialismen brandweer VRZHZ’. Dit betreft specialistische taken en
bijbehorend specialistisch materieel waarop binnen de hele regio een beroep kan worden
gedaan.

5.2

Maatregelen

5.2.1 Communicatie over brandveiligheid
Brandveiligheid is de som van vele factoren en activiteiten. Naast de opkomsttijd van de
brandweer is het brandveilig gebruik van een object en het blijvend goed functioneren
van brandveiligheidsvoorzieningen zeker zo belangrijk. Hierbij is het van belang dat de
brandweer in contact komt met de gebruikers van de objecten. In de bedrijfsmatige sfeer
is dit veelal geregeld via een vergunningsstelsel en het toezicht hierop. In de privésfeer is
dit niet geregeld, terwijl hier over het algemeen de meeste brandslachtoffers zijn te
betreuren.
Als generieke maatregel om bestuurlijk gemotiveerd af te kunnen wijken van de
tijdnormen uit de wet is het van belang dat burgers beter geïnformeerd worden over de
eigen verantwoordelijkheid die zij hebben met betrekking tot hun (brand)veiligheid
(‘voorkomen is beter dan genezen’). Deze informatie is dan gericht op het brandveilig
gebruiken van een object, maar ook op het in stand houden van preventieve
brandveiligheidsvoorzieningen zoals rookmelders en brandcompartimenteringen. Uit
onderzoeken4 blijkt dat deze aanpak efficiënter en effectiever is dan het “domweg”
bijplaatsen van brandweerkazerne’s of andere buitenproportionele investeringen te doen
om aan de tijdnormen uit de wet te voldoen.
In de notitie ‘Uitwerking bestuurlijk gemotiveerd afwijken’ is de communicatie over
brandveiligheid verder uitgewerkt. Beschreven staat om de boodschap breed te
verspreiden en niet alleen te adresseren aan de objecten die tussen de tijdnormen van
het Bvr en de ZHZ-referentienorm vallen. Het risico om slachtoffer te worden van een
4

Fatale woningbranden 2010, NIFV, juni 2011
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brand wordt met name bepaald door de ontdekkingstijd van de brand en de
ontvluchtingstijd uit het object en niet door de opkomsttijd van de brandweer. Dit geldt
zelfs voor bewoners die naast een kazerne wonen.
Voor de uitvoering van de communicatie over brandveiligheid is in totaal 4,5 FTE aan
personele inzet benodigd. Deels is deze formatie al aanwezig binnen de clusters. De
totale personele consequenties worden meegenomen bij de verfijning van het O&Frapport. Er wordt geen beroep gedaan op extra formatie.
5.2.2 Toolboxinstrumenten
De gekozen benadering rondom het bestuurlijk gemotiveerd afwijken betekent dat er per
gebruiksfunctie/objectsoort een zogenaamde ZHZ-referentietijd bepaald is (zie paragraaf
3.1). Voor alle objecten die boven de ZHZ-referentietijd zitten, worden zwaardere
maatregelen ingezet. De maatregelen zijn opgenomen in een zogenaamde toolbox. Dit
zijn instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van geaccepteerde
overschrijdingen van de genormeerde opkomsttijden.
Naast de communicatie over brandveiligheid in Zuid-Holland Zuid is gestart met de
toolboxmaatregel ‘basisalarm’. Dit levert een snellere alarmering en dus opkomst van de
brandweer op. De overige risico’s van de objecten, zoals die in beeld zijn gebracht met
de Readar, hebben geleid tot compenserende maatregelen voor de functies kantoor en
lichte industrie, en voor de woonfuncties verminderd zelfredzamen en boerderij.
In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde objectrisico’s en de voorgestelde
toolboxmaatregelen weergegeven.
Objectsoort
Lichte industrie

Kantoor
Verminderd
zelfredzamen
Boerderij

Punt readar
Gedrag en Houding
Veilige ontvluchting en
toetreding
Gedrag en Houding
Veilige ontvluchting en
toetreding
Gedrag en Houding
Beheersbaarheid
incident

Maatregel
Verbeteren preparatie
Opnemen in Keurmerk Veilig
Ondernemen
Verbeteren preparatie
Objectspecifieke voorlichting
Verbeteren preparatie
Objectspecifieke voorlichting

Tabel: Toolbox

5.2.3 18-minuten objecten
Volgens het Bvr mag het bestuur geen opkomsttijden vaststellen van meer dan 18
minuten. Een aantal objecten in de regio ZHZ wordt echter niet gehaald. Deze zijn
specifiek beschouwd en onderworpen aan risicoanalyse. Het uitgangspunt is dat deze
objecten, onafhankelijk van de basisrisicofactor, altijd in de “zware categorie” van
toolboxinstrumenten komen.
Binnen de regio Zuid-Holland Zuid ligt een tweetal (geïsoleerde) natuurgebieden: het
natuurmonument ‘eiland Tiengemeten’ en het ‘Nationale Park De Biesbosch’. In deze
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gebieden zijn echter ook woningen, boerderijen, horecagelegenheden en op Tiengemeten
een zorgboerderij aanwezig. De tijdnormen voor objecten in deze gebieden worden
aanzienlijk overschreden.
De opkomsttijd van de brandweer is ongeveer 25 minuten na melding afhankelijk van de
locatie op het eiland Tiengemeten. Voor de Biesbosch geldt dat de meeste objecten
binnen 13-16 minuten worden bereikt. Een beperkt aantal objecten (woningen) is
daarnaast slechts per boot bereikbaar omdat zij op een eilandje liggen, waardoor de
opkomsttijden verder oplopen.
Gelet op de opkomsttijden levert de brandweer zeker het eerste halve uur in deze
gebieden geen wezenlijke bijdrage aan de repressieve brandveiligheid. Het redden van
personen is in deze periode is dus niet mogelijk en daarom is zelfredzaamheid van de
inwoners en (indien van toepassing) de aanwezigheid van een goed georganiseerde BHVorganisatie van wezenlijk belang. Het uitgangspunt van de brandweer is dus een snelle
detectie van een brand gevolgd door een snelle (georganiseerde)ontruiming. Het behoud
van het gebouw is de tweede prioriteit.
Uitgangspunt in deze gebieden is dat er op het repressieve vlak (verbetering
opkomsttijden) niets kan worden gedaan gelet op de kosten, effectiviteit en de
organisatorische haalbaarheid.
In de notitie ‘Uitwerking bestuurlijk gemotiveerd afwijken’ zijn de specifieke maatregelen,
die voor deze objecten van toepassing zijn, uitgewerkt.
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6 Consequenties en conclusies
6.1

Consequenties voorzieningen

Het huidige aantal kazernes en het bijbehorende personeel wordt gehandhaafd.
Er vindt wel een herverdeling plaats van de specialismen. De gevolgen die dit heeft voor
de materiaalkosten, werving en selectie en opleiding kunnen binnen de huidige begroting
opgepakt worden. De gevolgen die dit heeft voor het oefenen is nog niet volledig
inzichtelijk te maken. Als blijkt dat de totale oefenbelasting voor een korps te groot is,
kan dit aanleiding vormen om op punten de verdeling van de specialismen aan te passen.

6.2

Consequenties maatregelen

Communicatie over brandveiligheid
In 2012 zal gestart worden met communicatie over brandveiligheid. Dit zal opgepakt
worden door de regionale brandweer samen met de lokale brandweerkorpsen binnen de
bestaande middelen. Vanaf 1 januari 2013 zal communicatie over brandveiligheid
actiever opgepakt worden. De hiervoor benodigde formatie wordt meegenomen in de
nadere uitwerking van het Organisatie- en formatierapport brandweer Zuid-Holland Zuid
binnen de door het bestuur op 2 november 2011 vastgestelde totale formatie.
Toolboxinstrumenten
Het inzetten van toolboxinstrumenten leidt tot een gerichtere inzet van preventie- en
preparatie activiteiten. Dit zal niet leiden tot meer formatie en kosten.

6.3

Conclusie regionale brandweer ZHZ aangaande verschillen PVB 2000 norm
en de ZHZ-referentietijd

In de Verklaring van Zwijndrecht is opgenomen dat het cluster Drechtsteden Noord
gedurende het jaar waarin het onderzoek naar het bestuurlijk gemotiveerd afwijken loopt
de PVB 2000 norm als uitgangspunt hanteert en fungeert als referentiecluster om te
beoordelen of en in hoeverre sprake is in de uitvoeringspraktijk van betekenisvolle
verschillen tussen de PVB 2000 norm en de ZHZ-referentietijd. Hierbij wordt opgemerkt
dat zowel de wetgever als het Algemeen Bestuur VRZHZ beogen de bestaande praktijk te
formaliseren of met andere woorden het handhaven van de status quo.
Uit het referentiecluster Drechtsteden Noord blijkt dat er in de praktijk geen
betekenisvolle verschillen zijn in toepassing van het systeem bij het hanteren van de PVB
2000 normen ten opzichte van de ZHZ-referentietijd. Wel zijn er verschillen in het aantal
objecten waarvoor compenserende maatregelen ingezet moeten worden. In Drechtsteden
Noord is dit aantal objecten hoger, omdat de PVB 2000 norm wordt toegepast. Voor een
groot deel (vooral woningen) wordt dit ondervangen door communicatie over
brandveiligheid. Binnen Drechtsteden Noord loopt nog een apart traject met betrekking
tot de inzet van toolboxinstrumenten voor specifieke objecten. De kosten worden door
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het cluster Drechtsteden Noord verder in beeld gebracht waarna de afweging van
maatregelen kan plaatsvinden.
Daarnaast is er ook een verschil wat betreft het behalen van het dekkingspercentage. In
paragraaf 4.2 is het realisatiepercentage (dekkingspercentage) genormeerd op basis van
de ZHZ-referentietijden (zoals ook uit het onderzoek in Drechtsteden Noord naar voren is
gekomen). Uit de nulmeting (op basis van de PVB 2000 tijdnormen) bleek dat een aantal
gemeentes onvoldoende scoort op de dekking (waaronder ook twee Drechtsteden Noord
gemeenten). Aangezien met het systeem van Bestuurlijk gemotiveerd afwijken geen
snellere opkomsttijden worden gerealiseerd kan een verbetering van de dekking slechts
plaatsvinden door te investeren in meer kazernes of door het personeel sneller uit te
laten rukken (kazernering of consignatie). In beide gevallen zal de brandweerzorg
duurder worden. Het huidige aantal kazernes en het bijbehorende personeel wordt
gehandhaafd door uit te gaan van de ZHZ-referentietijden en de PVB 2000 normen te
verlaten. Voor lokale situaties blijft het uiteraard mogelijk om te kijken naar het verder
optimaliseren van de opkomsttijden door middel van het toepassen van innovatieve
mogelijkheden.
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7 Besluit AB VRZHZ
Door het AB VRZHZ is op 27 juni 2012 besloten:
Instemmen met het voorstel ‘Dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid 2012’
Vaststellen dat in het verzorgingsgebied Zuid-Holland Zuid een 10-tal objecten ligt
waarbij de aard van de omgeving het onmogelijk maakt om binnen de wettelijke
vastgestelde maximale opkomsttijd die objecten met een tankautospuit te bereiken.
Die gebieden enkel per boot bereikbaar zijn. Dit geaccepteerd wordt door voor die
gebieden extra compenserende maatregelen in te zetten.
Voor het dekkingsplan geen vaste koppeling toe te passen van redvoertuigen aan
standaardobjecten.
In 2012 te starten met de communicatie over brandveiligheid in samenwerking met
de gemeenten en clusters op basis van een projectvoorstel.
Het voorgestelde dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid ter consultatie aan te
bieden aan de colleges van burgemeester en wethouders.
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Bijlagen
Bijlage 1: Slotverklaring Zwijndrecht
Naar aanleiding van de bestuurlijke retraite is een slotverklaring opgesteld. In de
slotverklaring is rondom het <ontwerp> kwaliteitsniveau brandweerdekking het volgende
opgenomen:
1. In het kader van het project versterking brandweer (PVB 2000) zijn in het jaar
2000 normtijden vastgesteld voor de opkomsttijden van de brandweer.
2. In de Wet veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 in werking is getreden, worden
nieuwe tijdnormen gesteld, die dienen als verantwoordingsnorm voor de
opkomsttijd van de basisbrandweereenheden. Deze zijn strakker dan de
normering volgens het PVB 2000.
3. In de Wet vr wordt de mogelijkheid geboden om tijdnormen vast te stellen tot
maximaal 18 minuten, mits daartoe door het bestuur gemotiveerd besloten.
4. Gebleken is dat momenteel in de helft van de gevallen de normtijden uit het PVB
2000 in onze regio niet gehaald worden; dit is overigens een landelijk beeld.
5. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft de ambitie om het kwaliteitsniveau
brandweerzorg minimaal op het huidige niveau te handhaven en waar mogelijk te
verbeteren, met als referentie de normen PVB 2000.
6. Dit streven kan ook gerealiseerd worden door andere maatregelen. Dit noemen
wij in Zuid-Holland Zuid toolboxinstrumenten (bijvoorbeeld brandmelders,
zelfredzaamheid, toepassen nieuwe blustechnieken en andere vormen van
innovatie). Als generieke maatregel zal de communicatie worden versterkt, waarin
de burger wordt gewezen op de eigenlijk mogelijkheden om een brandveiligere
leefomgeving te creëren.
7. Om de zwaarte van de toe te passen toolboxinstrumenten te bepalen, zijn in ZuidHolland Zuid referentietijden voor de opkomsttijden van de brandweer ontwikkeld
in samenhang met de normen PVB 2000.
8. Op deze wijze toetst het algemeen bestuur de mogelijkheden die de wet biedt om
gemotiveerd af te wijken ten opzichte van de tijnormen in de wet.
9. Feitelijk betekent deze keuze dat de huidige aanrijtijden van de brandweer als
ondergrens niet veranderen.
10. Het komende jaar zal het systeem van referentietijden en toolbox en het daarbij
behorende brandrisicoprofiel e.d. bij wijze van experiment worden uitgevoerd om
de consequenties van deze beleidslijn in detail te kunnen uitwerken, doorgronden
en evalueren. Daarna wordt het dekkingsplan definitief vastgesteld.
11. Het cluster Drechtsteden Noord zal gedurende het jaar waarin dit experiment
loopt de PVB 2000 als uitgangspunt hanteren en fungeren als referentiecluster om
te beoordelen of en in hoeverre sprake is in de uitvoeringspraktijk van
betekenisvolle verschillen ten opzichte van PVB 2000.
12. Uiteraard kunnen gemeenteraden besluiten een hoger niveau brandweerzorg in
hun gemeente overeen te komen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
13. Een plan van aanpak met betrekking tot externe communicatie wordt opgesteld
en voor inwerkingtreding van dit besluit aan de gemeenten ter hand gesteld.
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Bijlage 2: dekking 1e TS

legenda
0 - 6 minuten
6 - 8 minuten
8 - 10 minuten
10 - 12 minuten
12 - 18 minuten

Dekkingsplan brandweer VRZHZ

Pagina 27/ 37

Bijlage 3: dekking 2e en 3e TS

legenda
0 - 6 minuten
6 - 8 minuten
8 - 10 minuten
10 - 12 minuten
12 - 18 minuten
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Bijlage 4: dekking redvoertuigen

legenda
0 - 6 minuten
6 - 12 minuten
12 - 18 minuten
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Bijlage 5: dekking HV2

legenda
0 - 15 minuten
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Bijlage 6: dekking HV-teams

legenda
0 - 20 minuten
20 - 25 minuten
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Bijlage 7: dekking duikteam

legenda
0 – 15 minuten
15 - 30 minuten
30 - 60 minuten
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Bijlage 8: dekking gaspakkenteam

legenda
0 – 30 minuten
30 – 45 minuten
45 - 60 minuten
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Bijlage 9: dekking WVD-teams

legenda
0 - 15 minuten
15 - 30 minuten
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Addendum aanvullende voorzieningen en maatregelen
noodzakelijk voor de brandweerzorg
Het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer wordt inhoudelijk mogelijk
gemaakt door vier andere taakvelden, te weten Operationele zaken, Vakbekwaam Worden &
Vakbekwaam Blijven, Expertise & advies en Materieel & Logistiek.
Operationele zaken
Dit taakveld draagt bij aan de randvoorwaarden om binnen de gestelde opkomsttijden uit te
kunnen rukken. De taken die hierbij horen zijn:.
•
beheer waarschuwings- en alarmeringssysteem
•
beheer operationele piketten
•
beheer planvorming en procedures
•
toepassing van het leeragentschap
•
verzorging van de nazorg van het personeel
•
Voorzien in de operationele (digitale) informatievoorziening

Vakbekwaam Worden & Vakbekwaam Blijven
Dit taakveld draagt bij aan het borgen van de operationele paraatheid van het
brandweerpersoneel. Dit vindt plaats door het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen en
oefeningen en het organiseren van brandweerexamens. Dit vakbekwaam worden en
vakbekwaam blijven is onontbeerlijk om aan de gestelde normen en kwaliteit te kunnen
blijven voldoen.
Op vakbekwaam worden levert dit taakveld:
•
competentiegericht opleiden
•
bemiddelen bij opleidingsvragen waaraan geen gehoor gegeven kan worden
•
onderwijs aan kwaliteitscontroles onderwerpen en daaromtrent ‘feedback’ verzorgen
(ook registratie)
•
onderwijskundige en vakspecifieke kennis en kwaliteit ontwikkelen en verspreiden
•
kwaliteit en efficiënte/rechtmatige inzet van docenten/instructeurs bevorderen
•
competentiegericht begeleiden van officieren verzorgen
•
zorg dragen voor het verwerken van geleerde lessen in opleidingen, leeragentschap
•
organiseren van bijscholing
•
registreren van voortgang en resultaten van opleidingen
Op vakbekwaam blijven levert dit taakveld:
•
oefenen en trainen operationele leiding ZHZ (mono disciplinair)
•
oefenen en trainen specialistische taken ZHZ
•
vakbekwaamheid
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Expertise & Advies
Het taakveld Expertise & Advies richt zich op het adviseren, opstellen en (door)ontwikkelen
van beleidskaders, toezicht houden, handhaven en ondersteunen middels het leveren van
specialistische kennis. Dit vindt plaats op zowel het gebied van pro-actie als op preventie.
Op pro-actief gebied levert dit taakveld expertise en advies over:
•
inventariseren en analyseren van (brand)risico’s;
•
brandveiligheidsvraagstukken ten aanzien van ruimtelijke ordening;
•
externe en industriële veiligheid;
•
(grote) infrastructurele plannen;
•
ruimtelijke ontwikkelingsplannen;
•
infrastructurele projecten;
•
concrete bouwinitiatieven.
De brandweer is op preventief gebied adviseur van de gemeente en provincie. Concrete
producten hierbij zijn de adviezen ten behoeve van het verlenen van een
omgevingsvergunning. Dit is één integrale vergunning met daarin onder andere de
onderdelen bouw, milieu en gebruik. Deze omgevingsvergunning is het centrale instrument
in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingrecht.
Op preventief gebied levert dit taakveld:
•
adviezen (wettelijke taak) ten aanzien van
o
bouw, milieu en gebruik;
o
evenementen;
o
de Algemene Plaatselijke Verordening;
o
de bereikbaarheid;
o
bluswatervoorzieningen;
o
vuurwerk en ontplofbare stoffen;
o
toezicht en handhaving
o
de handhaving;
•
aanwijzingen van bedrijfsbrandweren (wettelijke taak);
•
uitvoering van
o
inspecties en toezicht op brandveiligheid (wettelijke taak);
o
brandonderzoek (bestuurlijk afgesproken taak in het kader van het
dekkingsplan);
•
handhaving van BRZO en Besluit Bedrijfsbrandweren (wettelijke taak);
•
beheer van het Openbaar Meld Systeem.
Bovendien geeft dit taakveld invulling aan (Brand)Veilig leven. Hieronder vallen activiteiten
die tot doel hebben het brandrisico te verkleinen, en het brandveiligheidbewustzijn en de
zelfredzaamheid te vergroten, door middel van een integrale benadering met de
doelgroepen en partners in de regio Zuid-Holland Zuid.
De nauwe samenhang tussen de werkzaamheden van de gemeenten op het gebied van
Expertise en Advies en van de brandweer noodzaakt het opstellen van een periodiek door
het bestuur vast te stellen beleidsplan.

Materieel & Logistiek
Het taakveld Materieel & Logistiek verzorgt het beheer van het materieel van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en zorgt voor kwalitatief onderhoud en inkoop tegen
rechtmatige prijzen.
De volgende taken worden uitgevoerd:
•
Centrale inkoop van voer- en vaartuigen, veiligheidsvoorzieningen en
brandweerkleding
•
Centrale regie en planning van het onderhoud
•
Zorg dragen voor uniform materiaal en materieel in de regio
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Bijlage B1:
Verantwoording beleidsperiode 2012-2016
De organisatie VRZHZ is in 2010 van start gegaan. In de periode 2010 – 2016 is de
organisatie ingericht, opgebouwd en heeft zich ontwikkeld tot een goed functionerende
hulpverlenings-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie. Zo behoort de
VRZHZ volgens de Staat van de Rampenbestrijding 2013 in deze periode tot de top 3 van
de Veiligheidsregio’s in Nederland. Uit de evaluaties van een aantal incidenten (onder
andere Chemie-Pack Moerdijk (2011), Shell Moerdijk (2014) en Kijfhoek (2011)) blijkt
ook dat de organisatie op orde is. Daarbij is de VRZHZ altijd financieel ‘in control’
geweest. In de tabellen hieronder wordt in hoofdlijnen weergegeven hoe de
beleidsrealisatie heeft plaatsgevonden.
Tabel 2: Strategische beleidsdoelstellingen 2011-2016
Strategische beleidsdoelstelling
Realisatie
2012-2016
 Regionalisering
 Brandweer is geregionaliseerd én
brandweerorganisatie
gereorganiseerd. Het PVRB is uitgevoerd.
 Uitvoering programma
 Plan Vernieuwde Brandweerzorg opgesteld
Versterking en Regionalisering
Brandweer







Versterken GHOR
Strategische visie ter
versterking van de GHOR-keten
ontwikkelen en implementeren.
Taken en organisatie van de
gemeentelijke
rampenbestrijdingsprocessen
optimaliseren
Verbetering crisisorganisatie
door te leren van evaluaties en
onderzoeksrapporten
Netcentrische werkwijze
implementeren
Innoveren en samenwerken



Opstellen continuïteitsplan





Opstellen operationele regeling
en regionaal crisisplan (RCP)





Afspraken partners o.b.v.
risicoprofiel
Jaarplannen Multidisciplinair
Opleiden, Trainen en Oefenen
uit voeren























Slagvaardige GHOR crisisorganisatie
gerealiseerd
Schriftelijke afspraken met ketenpartners
geactualiseerd
Bevolkingszorgprocessen zijn (sub)regionaal
georganiseerd.
Bestuurlijke goedkeuring voor
doorontwikkeling van bevolkingszorg
Realisatie uniform incidenten-evaluatieproces
Monitoring opvolging aanbevelingen
Netcentrische werkwijze is ontwikkeld en in de
operationele organisatie geïmplementeerd.
Samenwerking buurregio’s geïntensiveerd
Samenwerking Zuid-Westelijke Delta gestart
Samenwerking partners in convenanten
geborgd
Continuïteitsplan voor de operationele
organisatie is opgesteld.
RCP en operationele regeling vastgesteld en
jaarlijks geactualiseerd
Sluiten convenanten en participatie partners
in wettelijke planvorming
Elk jaar is conform het jaarplan MOTO
gewerkt

Strategische beleidsdoelstelling
2012-2016
 Grote multidisciplinaire
oefeningen organiseren,
mogelijk samen met een
buurregio en partners
 Verbeteren bereikbaarheid en
beschikbaarheid van de
operationele functionarissen te
 Gebruik
functionarissenvolgsysteem




Versterking van
crisiscommunicatie door
inrichting sectie (en leiding) bij
het ROT
Bevordering zelfredzaamheid

Realisatie



Jaarlijkse uitvoering systeemtest
Oefening “Samen Sterker” in 2013 met
buurregio’s en Defensie



De regeling operationele bereikbaarheid en
beschikbaarheid is opgesteld,
geïmplementeerd en getest
Functionarisvolgsysteem is aangeschaft en
geïmplementeerd





Sectie crisiscommunicatie (en leiding) is
ingericht en wordt beoefend



Thema zelfredzaamheid geborgd in processen
productgroepen

Agendapunt
Registratienummer

II-2
2015/4024

Voorstel voor de
vergadering van:

Het algemeen bestuur

Datum vergadering:

25 november 2015

Onderwerp:

Meerjarenperspectief 2016-2020

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
de voorgenomen besluiten uit het algemeen bestuur van 17 september
2015 definitief vast te stellen, d.w.z.:
1. De uitgewerkte voorstellen met een lage bestuurlijke impact vast te
stellen. Als een bezuiniging niet haalbaar is, is er sprake van een
nieuwe opgave die opnieuw in het bestuur besproken wordt.
2. De verwachte besparing vanuit Vernieuwde Brandweerzorg in te zetten
als dekkingsmiddel voor de resterende opgaven in de begrotingsjaren
2016 e.v..
3. In te stemmen met de taakstelling van het investeren van 90 % van de
geraamde investeringen in de jaren 2016 t/m 2018 in combinatie met
het inzetten van de bestemmingsreserve kapitaallasten.
4. In te stemmen met het opnemen van de loon- en prijsindex vanaf 2016
en de gevolgen hiervan voor 2016 te verwerken in Burap-I en voor
2017 e.v. te verwerken in de (meerjaren)begroting 2017.
5. De begrotingen en meerjarenraming 2016-2019 aan te passen.
6. De zoektocht naar efficiencyvoordelen permanent te laten zijn, door
innovatief te denken, handelen en doen.

Vergaderstuk:

2015/4024/A - AB-voorstel meerjarenperspectief 2016-2020 d.d. 17-092015 met kenmerk 2015/2123;
2015/4024/B - 2015-2123A: Bijlage 1, toelichting MJP met kenmerk
2015/2123/A;
2015/4024/C - Besluit algemeen bestuur d.d. 17-09-2015;
2015/4024/D - Brief (kenmerk 2015/3281) met verzoek om zienswijze;
2015/4024/E - Samenvatting ontvangen zienswijze gemeenten

Toelichting:

Inleiding
Afgelopen periode is in diverse overleggen en in diverse samenstellingen
uitgebreid overlegd over het financieel meerjarenperspectief 2016-2020,
zowel met het bestuur als binnen de organisatie. Deze zoektocht heeft
geleid tot uitgewerkte voorstellen die in het algemeen bestuur van 17
september 2015 zijn besproken. Steeds is de lokale en regionale situatie in
ogenschouw genomen, gegeven de (veiligheids)belangen van de
veiligheidsregio als geheel. De discussies waren gericht op de veiligheid en
op de begroting.

Als sluitstuk wordt nu definitieve besluitvorming gevraagd over de diverse
voorstellen waarover het algemeen bestuur in september jl. een
voorgenomen besluit genomen heeft.
Algemeen bestuur 17 september 2015
Na uitvoerige bespreking van de uitgewerkte voorstellen zijn deze in de
vorm van een voorgenomen besluit op 17 september 2015 unaniem
vastgesteld door het algemeen bestuur. Wij verwijzen daarvoor naar
bijgevoegd besluit en naar de bestuursstukken van de vergadering van
17 september 2015.
Zienswijzen
Het voorgenomen besluit van 17 september 2015 is vervolgens door
middel van bijgevoegde brief (vergaderstuk 2015/4024/A) voor zienswijze
voorgelegd aan de colleges van de 17 deelnemende gemeenten. In deze
brief is nog aanvullende informatie opgenomen, zoals was afgesproken in
de vergadering van 17 september 2015.
De ontvangen zienswijzen zijn in bijgevoegd document (2015/4024/E)
samengevat, maar het is mogelijk dat voorafgaand aan of tijdens de
vergadering van heden nog zienswijzen worden ingediend. Over de
zienswijzen die tot nu toe (per 10-11-2015) zijn ontvangen, merken wij het
volgende op:
De tot nu toe ontvangen zienswijzen werpen geen nieuw licht op dit
belangrijke onderwerp en zijn dan ook geen aanleiding het eerder
voorgenomen besluit te wijzigen. Voor de zorg die in enkele zienswijzen
wordt uitgesproken, is nadrukkelijk aandacht binnen de organisatie.
Algemeen bestuur 25 november 2015
In de vergadering van heden wordt het algemeen bestuur verzocht het
voorgenomen besluit uit de vergadering van september 2015 definitief te
maken, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen.
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Financiële
consequenties:

De financiële consequenties zijn als volgt samen te vatten:
2016

Basis: prijspeil 2015
Opgave begroting
Af: eerdere bestuursbesluiten
Af: voorstellen lage bestuurlijke
impact
Verwachte besparing Vernieuwde
Brandweerzorg
Restant opgave
Tekorten op te vangen door het
voor 90% realiseren van de
geraamde investeringen en de
inzet van de
Bestemmingsreserve
kapitaallasten
Saldo (+ = tekort. - = overschot)

2017

2018

2019

2020

4.417

4.631

5.066

4.751

300

300

300

300

4.641
300

4.117

4.331

4.766

4.451

4.341

555

972

1.194

1.347

1.365

3.562

3.359

3.572

3.104

2.976

2.530

2.895

3.250

3.575

3.900

1.032

464

322

-471

-924

1.000

1.000

200

32

-536

122

pm
-471

pm
-924

Alhoewel met deze voorstellen als zodanig de gemeentelijke bijdrage in
totaliteit de komende jaren niet hoeft te worden verhoogd, kan de
uitwerking van de bezuinigingen op de bijdragen per individuele gemeente
verschillen; vooral als gevolg van de voorstellen van het verlagen van het
onderhoud huisvesting en het verlengen van de afschrijvingstermijn van de
kazernes. De uitwerking hiervan, incl. de gevolgen per gemeente, zal na de
besluitvorming in november in beeld worden gebracht en worden
opgenomen in een begrotingswijziging. Daarin worden ook de gevolgen per
gemeente van het besluit over de regionalisering van de
brandweerkazernes opgenomen. Met behulp van deze begrotingswijziging
wordt dan (begin 2016) een actueel totaalbeeld gepresenteerd van de
jaarlijkse bijdrage per gemeente vanaf 2016.
Daarnaast zijn er nieuwe externe ontwikkelingen die van invloed kunnen
zijn op de gemeentelijke bijdragen. Op dit moment noemen wij:
 Eventuele afwijkingen t.o.v. de voorgestelde bezuinigingen;
 De verwachte afname van de BDUR-uitkering vanaf 2017, waarover
in december 2016 duidelijkheid ontstaat;
 De gevolgen van de loon- en prijsindex met ingang van 2016;
De (mogelijke) gevolgen hiervan zullen worden voorgesteld in volgende
Burap’s en in de begroting 2017 e.v.
Vervolgprocedure:

Het
☐
☐
☐
☐

voorstel wordt bij de volgende overleggen ingebracht:
MT
☒ AB
OVO
☐ CAB
AGV
☐ Audit commissie
DB
☐ Anders, nl. kernteam
☐

Niet van toepassing
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Vervolgstappen:

Met deze besluiten ontstaat duidelijkheid over het financieel
meerjarenperspectief. Komende periode zullen de voorstellen, samen met
eerdere voorstellen zoals Vernieuwde brandweerzorg, worden uitgewerkt
en doorgevoerd. Tegelijkertijd wordt de zoektocht naar efficiencyvoordelen
– in de eerdere stukken zijn reeds een aantal te onderzoeken onderdelen
opgenomen – voortgezet.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller a.i.

Directiesecretaris

Bedrijfsvoering

J. Rutten

I. van Blijderveen

J. Boons

dd. 5-11-2015

dd. 5-11-2015

dd. 10-11-2015
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Vergaderstuk 2015/4024/A

Agendapunt
Registratienummer

II-1
2015/2123

Voorstel voor de vergadering van:

Het algemeen bestuur

Datum vergadering:

17 september 2015

Onderwerp:

Meerjarenperspectief 2016-2020

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de uitgewerkte bestuursopdracht.
2. De uitgewerkte voorstellen met een lage bestuurlijke impact vast te
stellen (tabel III).
3. De verwachte besparing vanuit Vernieuwde Brandweerzorg in te zetten
als dekkingsmiddel voor de resterende opgaven in de begrotingsjaren
2016 e.v..
4. In te stemmen met de taakstelling van het investeren van 90% van de
geraamde investeringen in de jaren 2016 t/m 2018 in combinatie met
het inzetten van de bestemmingsreserve kapitaallasten.
5. In te stemmen met het opnemen van de loon- en prijsindex vanaf de
begroting 2016 en de gevolgen hiervan voor 2016 te verwerken in
Burap-I en voor 2017 e.v. in de (meerjaren)begroting 2017.
6. De begrotingen en meerjarenraming 2016-2019 aan te passen op basis
van het besluit van het algemeen bestuur d.d. 25 november 2015.
7. De gemeenten het principebesluit van het algemeen bestuur voor
zienswijze voor te leggen.

Vergaderstuk:

2015/2123/A – Bijlage 1: Toelichting op voorstel meerjarenperspectief
2016-2020

Toelichting:

1. Inleiding
Tijdens de bestuurlijke retraite in maart 2015 is uitgebreid gesproken over
het financiële meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid (VRZHZ). In het licht van eerdere bezuinigingsopgaven is inzicht gegeven in de te verwachten ontwikkelingen en de financiële consequenties
daarvan (ten opzichte van de situatie per 1-1-2013).
Diverse malen is hierover gerapporteerd en nu de VRZHZ in de huidige
vorm enkele jaren draait, wordt duidelijk hoe het financiële meerjarenperspectief eruit ziet en wat de effecten op de begroting zijn.
Het algemeen bestuur heeft tijdens de retraite verzocht om scenario’s in
beeld te brengen, waaruit blijkt wat er gebeurt als de verschillende ontwikkelingen financieel opgevangen worden in de eigen begroting.
Daartoe zijn scenario’s ontwikkeld, die gebundeld in zes onderwerpen zijn
aangeboden, gerubriceerd naar bestuurlijke impact en zijn besproken in de
vergadering van het algemeen bestuur van 25 juni 2015.

In deze vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de diverse scenario’s en
de impact hiervan in relatie tot de lokale en regionale situatie, gegeven de
(veiligheids)belangen van de veiligheidsregio als geheel. De discussie was
gericht op de veiligheid en op de begroting.
Het merendeel van de AB-leden was van mening dat de benodigde € 4,7
miljoen voor een deel niet binnen de begroting van de VRZHZ gevonden
diende te worden, vooral omdat de veiligheid in het geding zou kunnen
komen door de diverse maatregelen die hiervoor noodzakelijk zouden zijn.
Ook de gevolgen van het project Vernieuwde Brandweerzorg, die op dit
moment nog niet bekend zijn, speelden hierin mee. Het merendeel achtte
het wel voorstelbaar dat € 1,3 miljoen (de scenario’s met ‘lage bestuurlijke
impact’) gerealiseerd zou kunnen worden, maar de VRZHZ dient ook
continu te blijven kijken naar wat bovenop deze € 1,3 gerealiseerd zou
kunnen worden. Dat betekent dat ook de scenario’s met een hoge en midden bestuurlijke impact in beeld blijven en waar mogelijk leiden tot nader
onderzoek en voorstellen in de komende jaren. Dit mede met het oog op
de verminderde budgetten bij de deelnemende gemeenten. Zie hetgeen
over de diverse scenario’s verderop in dit bestuursstuk is opgenomen in
paragraaf 4 Overwegingen.
Geconcludeerd is in ieder geval nu de scenario’s met een lage bestuurlijke
impact nader uit te werken en in september 2015 aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voor te leggen en de scenario’s met een hoge en
midden bestuurlijke impact continu in beeld te houden of nader onderzoek
en nieuwe inzichten komende periode kunnen leiden tot nadere voorstellen.
2. Probleemstelling
In de eerdere stukken en voor het laatst in het algemeen bestuur van 25
juni 2015 is geschetst dat de VRZHZ door met name een aantal exogene
factoren de komende jaren een nog in te vullen opgave op de begroting
verwacht van € 4,7 miljoen. In bijlage 1 (vergaderstuk 2015/2123/A) zijn
in tabel 1 de verwachte standen van de begrotingen 2016 t/m 2020 weergegeven.
Samengevat is deze opgave als volgt veroorzaakt (bedragen x € 1.000):
Tabel I:
1. Herijkingsvraagstuk VRZHZ
1.300
2. BTW-nadeel (exploitatie en investeringen)
1.400
3. Loonkosten
1.700
4. Genomen bestuursbesluiten
300
Verwachte opgave
4.700
Af: in mindering op opgave Vernieuwde Brandweer300
zorg
Opgave per saldo
4.400
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Toelichting:
1. Herijkingsvraagstuk VRZHZ
Bij analyse en doorrekening van de begroting van de VRZHZ blijkt er geen
structurele dekking voor € 1,3 miljoen aan kosten. Dit betreft een materiele en een personele component. Beiden hebben als basis het reëel maken
van de begroting van de VRZHZ. Deze structurele kosten zijn steeds gedekt door incidentele middelen, die niet duurzaam beschikbaar zijn (subsidiegelden, tijdelijke investerings- en vacaturestop en gelden die al zijn gerealiseerd met de Vernieuwde Brandweerzorg).
2. BTW-nadeel (exploitatie en investeringen)
Dit nadeel is het gevolg van het landelijk niet meer compensabel zijn van
de BTW voor brandweer- en rampenbestrijding uit het BTW compensatiefonds en de te lage compensatie voor onze regio via de BDUR-middelen.
Dit nadeel is exogeen van aard en treedt op bij zowel gemeenten als veiligheidsregio’s.
In het geheel van de BTW (exploitatie en kapitaallasten) is er, rekening
houdend met de compensatie uit de BDUR en wat opgevangen kon worden
binnen de begroting, een niet gedekt nadeel van gemiddeld € 1,4 miljoen,
afhankelijk van het daadwerkelijk investeringsvolume (waarover in bestuursrapportages wordt gerapporteerd). In het investeringsprogramma is
nog geen rekening gehouden met aanpassingen als gevolg van Vernieuwde
Brandweerzorg. Dit kan pas als de uitkomsten van de pilots bekend zijn.
3. Loonkosten
De ontwikkeling van loonkosten laat een totale stijging zien van € 1,7 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke budgetten. Dit betreft circa € 0,8
miljoen stijging als gevolg van cao-ontwikkelingen (2014 en 2015) en een
hoger % sociale lasten dan geraamd bij regionalisering en € 0,9 miljoen
nacalculatie van de regionalisering (m.n. kosten regeling levensloop en
piketkosten). Bij deze laatste post gaat het om middelen die niet zijn overgedragen bij de regionalisering, maar wel nodig zijn voor een budget neutrale begroting. Dit is een regiobreed beeld. Feitelijk hadden bij de regionalisering de overgedragen middelen € 0,9 miljoen hoger moeten zijn.
Tot op heden zijn beiden afgedekt door incidentele onderuitputting, als gevolg van bijvoorbeeld vacaturestops.
4. Genomen bestuursbesluiten
Na de regionalisering zijn door het bestuur besluiten genomen ter grootte
van € 0,3 miljoen die leiden tot kostenverhoging. Dit betreft onder andere
de kosten voor de blusvoorzieningen op het water en de verpleegkundig
centralisten bij de meldkamer. Tegelijk is besloten dat deze kosten gedekt
mogen worden door de bezuinigingsopgave van € 3,9 miljoen (Vernieuwde
Brandweerzorg) te verlagen naar € 3,6 miljoen.
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Ervan uitgaande dat de € 3,9 miljoen bezuiniging vanuit Vernieuwde
Brandweerzorg wordt gerealiseerd, bedraagt de opgave € 4,4 miljoen (€
4,7 - € 0,3 = € 4,4 miljoen).
3. Context
De context bij de ontwikkeling van scenario’s om binnen de eigen begroting
te komen tot een besparing van de hierboven genoemde € 4,4 miljoen is
op hoofdlijnen als volgt te schetsen:
a. Regionalisering en reorganisatie
 Op 1 januari 2013 is de brandweer in Zuid-Holland Zuid geregionaliseerd. Op 1 juli 2013 is dit vertaald in een organisatiewijziging.
 Tegelijkertijd met het besluit tot regionaliseren heeft het algemeen
bestuur de opdracht gegeven te komen tot scenario’s die zouden moeten leiden tot een verminderde bijdrage van de deelnemende gemeenten oplopend tot maximaal € 3,9 miljoen in 2020. Deze opdracht is
omgezet in het project Vernieuwde Brandweerzorg waarin via een inhoudelijke benadering middels een model met onder andere twee pijlers (voorkant veiligheidsketen en repressie) onderzocht is op welke
wijze de opdracht tot het ontwikkelen van de bezuinigingsscenario’s
ingevuld kan worden.
Het beeld nu is dat de € 3,9 miljoen aan bezuinigingen, zoals beoogd
met Vernieuwde Brandweerzorg en zoals vastgesteld in het algemeen
bestuur op 26 juni 2014, wordt behaald als het ingezette traject op
zorgvuldige wijze wordt afgerond en als deze ook leiden tot besluitvorming die conform is aan de voorgenomen voorstellen.
In bijlage 1 (vergaderstuk 2015/2123/A) treft u nadere informatie aan
over de prognose en realisatie van het project Vernieuwde Brandweerzorg.
b. Benadering gemeenschappelijke regelingen in ZHZ
Gemeenten hebben de afgelopen jaren door de economische crisis te maken gehad met forse financiële tegenwind. Dit heeft geleid tot bezuinigingen op de gemeentelijke financiële exploitaties.
Daarnaast worden gemeentelijke taken in toenemende mate uitgevoerd
door gemeenschappelijke regelingen. Soms is dit wettelijk bepaald (zoals
voor de Veiligheidsregio en voor de Omgevingsdienst) en soms zijn dit eigen keuzen van gemeenten (zoals veelal n.a.v. de 3 decentralisaties in de
zorg).
In 2014 is binnen Zuid-Holland Zuid een gezamenlijke systematiek ontwikkeld, waarmee ontwikkelingen van het gemeentefonds in relatie kunnen
worden gebracht met de totale financiële bijdrage aan gemeenschappelijke
regelingen.
De omvang van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen wordt
daarbij steeds meer gebaseerd op het aandeel in en de fluctuaties van het
gemeentefonds.
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c. Overige
 Al voor 2014 zijn diverse maatregelen opgevangen, optellend tot circa
€ 2,3 miljoen zoals geen loon- en materiële indexering 2012/2013, het
realiseren van efficiëntie op de overhead en de inzet van subsidiegelden.
 De volop in ontwikkeling zijnde reorganisatie van de VRZHZ, die leidt
tot een organisatie-aanpassing en efficiencyslag per 1 juni 2016.
 Inzet in landelijke/interregionale samenwerkingsverbanden.
 De herverdeling van het gemeentefonds die voor gemeenten leidt tot
een groter aandeel voor veiligheid als onderdeel van de algemene uitkering.
 De verwachte afname van de BDUR-uitkering vanaf 2017 met ca. €
140.000 Hiermee is nog geen rekening gehouden, omdat de hoogte
hiervan wordt vastgesteld in de decembercirculaire van 2015.
4. Overwegingen
Om het bestuur te faciliteren bij zijn afwegingen of extra bezuinigingen
verantwoord zijn, zijn ten behoeve van de vergadering van 25 juni 2015
scenario’s uitgewerkt en zijn de consequenties hiervan benoemd. Deze
scenario’s waren gebundeld en onderverdeeld in een zestal ‘knoppen’
waaraan gedraaid kan worden. Vervolgens zijn de verschillende scenario’s
gerangschikt rekening houdend met de ingeschatte bestuurlijke en financiele impact in het volgende figuur:
Tabel II:
bedrag

bedrag

hoog

Stoppen met
oppervlakteredding (onderdeel
VNB)

GHOR (overig)

210 Sluiten beroepspost

R&C hard piket

120 Sluiten vrijwilligersposten

875
350

Geen systeemtest

25 Afstoten gaspakken eenheid

100 Blusvoorziening op het water

Afschaffen dubbel RC

Samenvoegen ROT en COPI met
75 andere VR

250

Afbouw deelname landelijke
projecten
100

Verminderen van redvoertuigen
midden

bestuurlijke impact

sub-totaal

Opslag in cloud

25 Verminderen brandveilig leven

Stoppen duiken

40

50% reductie multi oefeningen
sub-totaal

100
780
Afstoten redvoertuig
150 Dordrecht

500

-

35
500

42 Huisvesting levensduur en
dotatie

200 Organisatie-ontwikkeling

400

Uitbesteden ICT diensten IAAS

Verlaging investeringsbedrag
50 vervanging ICT-Infra

200

Vertragen onderhoud
huisvesting

50 Harmoniseren verbindingen

200

EA mobiele telefonie

930

100

30

sub-totaal

172 sub-totaal

Totaal

372
Laag

3.105

180

330

GHOR zorgcontinuiteit

Totaal

1.000

2.225

Afstoten 2e bluseenheid
(onderdeel VNB)

100

Afbouw communicator

laag

bedrag

700 sub-totaal
1.810
Midden

400

1.272

3.125

5.307

Hoog

Financiële impact
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Voor deze ‘knoppen’ geldt op hoofdlijnen de volgende afweging:
Repressie
Onder ‘repressie’ vallen de volgende scenario’s:
 Sluiten beroepspost
 Sluiten vrijwilligersposten
 Blusvoorziening op het water
 Afstoten redvoertuig Dordrecht
 Afstoten gaspakkeneenheid
 Verminderen redvoertuigen
 Stoppen met duiken
Momenteel loopt het project Vernieuwde Brandweerzorg. Hiermee komt
door een inhoudelijk professionele benadering de toekomstgerichte invulling van brandweerzorg in onze regio tot stand. De effecten hiervan worden
pas goed duidelijk na de resultaten van een aantal pilots, die moeten leiden
tot gerichte voorstellen voor de operationele inrichting. Door de uitvoering
van voornoemde scenario’s bovenop Vernieuwde Brandweerzorg komt de
brandweerzorg onder het niveau dat wij aanvaardbaar achten. Bovendien
raken deze scenario’s ook de veiligheid (en betrokkenheid) van onze beroepsmedewerkers en vrijwilligers.
Daarom adviseren wij op dit moment deze voorstellen niet nader uit te
werken. Duidelijkheid hierover – bijv. dat vrijwilligersposten niet worden
gesloten – is gewenst voor een adequate uitvoering van onze veiligheidszorg nu en in de komende jaren.
Zoals bekend zijn er plannen om de 2e beroepspost in Dordrecht te verplaatsen. Wij beschouwen het als onze opdracht hierbij kritisch te zijn op
nut en noodzaak en alternatieven voor deze 2 e beroepspost, waarbij uiteraard ook het risicoprofiel en de inrichting van de stad (met de historische
binnenstad en het spoor) in ogenschouw moeten worden genomen. Overigens zou een besparing op de huisvestingskosten hiervan direct ten goede
komen van de gemeente Dordrecht.
Preventie/risicogerichtheid
Hieronder valt het scenario van het verminderen van de aandacht voor
brandveilig leven.
De activiteiten brandveilig leven vormen de hoeksteen voor het hanteren
van de operationele normtijden in onze regio en daarmee de motivatie van
het bestuur om op dit punt van de normtijden in de wet af te wijken. Het
verminderen of stopzetten van deze activiteiten tast daarmee het fundament aan dat de basis is onder de huidige en de in Vernieuwde Brandweerzorg besloten kaders voor de (toekomstige) operationele inrichting.
Mogelijk dat een effectiviteitsonderzoek, dat wij voornemens zijn uit te
voeren voor het programma Brandveilig leven, leidt tot andere (financiële)
inzichten, maar wij achten het niet verantwoord hierop vooruit te lopen.
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Crisisorganisatie
Hieronder vallen de volgende scenario’s:
 Afschaffen harde multipiketten
 Samenvoeging ROT en COPI met andere veiligheidsregio
 Niet meer uitvoeren van systeemtest
 50% reductie multi-oefeningen
 Afbouw communicator
De afbouw van de communicator is uitgewerkt in de voorstellen.
De andere scenario’s tasten de hoofdstructuur van rampenbestrijding en
crisisbeheersing aan. Deze structuur is een combinatie van opleiding, training, oefening, actualisatie van processen en plannen (leren van incidenten
en oefeningen) en beschikbaarheid van vakvolwassen medewerkers. Indien
deze cruciale onderdelen uit de hoofdstructuur verdwijnen of verminderen
tast dit niet alleen de kwetsbaarheid van bestuurders aan, maar leidt dit
ook tot niet adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarom adviseren wij niet over te gaan op bezuiniging op deze onderdelen.
Wel zijn wij voornemens te onderzoeken naar de mogelijkheid van piketten
in de Zuidwestelijke Delta. Wat betreft de mogelijkheid tot meer samenwerking met andere veiligheidsregio’s kijken wij overigens ook nadrukkelijk
naar samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (zoals informatievoorziening, ICT, inkoop, e.d.).
Geneeskundige keten
Hieronder vallen:
 100% kanspiket
 Contributie GGD-GHOR-Nederland
 ICT
 GHOR-zorgcontinuïteit
Het laatste onderdeel is meegenomen in de voorstellen.
De mogelijkheden/gevolgen van de overige onderdelen zijn op dit moment
nog ongewis en daarom niet uitgewerkt. Wij gaan het lidmaatschap van
GGD-GHOR Nederland onderzoeken (verplichting, nut en noodzaak in relatie tot de kosten). De overige onderdelen worden beschouwd in relatie tot
verdergaande samenwerking met andere veiligheidsregio’s (zie hiervoor).
Van de scenario’s in het schema resteren dan vooral nog de maatregelen
met lage bestuurlijke impact. Deze hebben wij verderop uitgewerkt.
Samenvatting
Samengevat komen wij tot het advies de maatregelen met een midden en
hoge bestuurlijke impact niet door te voeren en op dit moment te beperken
tot het uitvoeren van de maatregelen met een lage bestuurlijke impact. Dit
sluit aan bij de gepleegde nuanceringen in het algemeen bestuur van juni
2015.
De verwachting is dat met de uitgewerkte voorstellen er voor de VRZHZ en
de medewerkers en vrijwilligers duidelijkheid ontstaat over de financiële
situatie voor de komende jaren. Het is te merken dat een langdurige onzepagina 7 van 12

kerheid, die door velen wordt gevoeld als een soort “zwaard van Damocles”, verlammend kan werken op de inzet van medewerkers, op de organisatie en voor het realiseren van de doelstellingen.
Dit ontslaat het bestuur en de organisatie niet van de plicht om permanent
kritisch te zijn op de uitgaven en investeringen van de VRZHZ. In 2016
wordt nog een aantal maatregelen (die eerder deels zijn gekwalificeerd met
hogere bestuurlijke impact) nader beoordeeld c.q. onderzocht; zie hetgeen
hierover hiervoor is opgemerkt. Bovendien wil de VRZHZ ook financieel
goed voorbereid zijn op het opvangen van mogelijke toekomstige tegenvallers.
Hierbij wordt op dit moment gedacht aan:
 Lidmaatschap GHOR/GGD Nederland;
 Onderzoek naar de mogelijkheid van piketten in de Zuidwestelijke
Delta;
 Beoordeling of samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering
leidt tot efficiency bij gelijkblijvende of hogere kwaliteit;
 Effectiviteitsrapportage voor het programma Brandveilig leven;
 Onderzoek afschaffen dubbel serverpark (in aanloop naar ICTaanbesteding in 2017);
 Diverse kostenvergelijkingen met andere veiligheidsregio’s;
 Het verplaatsen van de 2e beroepspost in Dordrecht;
 Nadere uitwerking van de structurele effecten van het uitgaan van
90 % van de geraamde investeringen.
De uitkomsten hiervan worden voorgesteld in de volgende Burap’s en de
begroting 2017.
Daarnaast hebben wij als VRZHZ uiteraard ook een verantwoordelijkheid
bij collectieve opgaven, waarmee onze deelnemende gemeenten mogelijk
worden geconfronteerd. Wij onderschrijven het uitgangspunt van “samen
trap op/trap af” en zullen daaraan, indien dit aan de orde is, onze actieve
bijdrage leveren.
5. Meerjarenperspectief
Vanuit de dialoog met en de nuanceringen in het algemeen bestuur en de
hiervoor gegeven overwegingen zijn in dit voorstel de scenario’s met een
lage bestuurlijke impact (de onderste rij), die optellen tot een bedrag van
€ 1.272.000, verder uitgewerkt. Deze uitwerking leidt tot een iets hogere
besparing van € 1.365.000 in 2020.
Wij beschouwen de samenstelling hiervan vooral als een interne verdeling
(waarin mogelijke nog verschuivingen kunnen ontstaan), maar wij verbinden ons nadrukkelijk aan het realiseren van deze besparing van € 1,4 miljoen.
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Deze interne verdeling is als volgt opgebouwd (bedragen x€ 1.000):
Tabel III:
Netto besparing
Afbouw communicator
Uitbesteding ICT-diensten
Verlagen onderhoud huisvesting
Verlengen afschrijvingstermijn
kazernes van 40 naar 50 jaar
Verlagen investeringsbedrag
vervanging ICT-infrastructuur 2017
Harmoniseren verbindingen
Aanbesteding mobiele telefonie
GHOR zorgcontinuïteit
Organisatie-ontwikkeling
Netto besparing, per saldo

Voorstel
Uitwerking
juni
2016 2017 2018 2019 2020
42
15
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
50 206
206
206
206
206
200 260
252
244
237
230
200

0

200
100
30
400
1.272

30
50
0
-6
555

0

0

0

0

60
60
60
60
100
100
100
100
0
0
0
0
304
534
694
719
972 1.194 1.347 1.365

In bijlage 1 is in tabel 3 dit overzicht eveneens gepresenteerd, waar nodig
voorzien van een toelichting en uitleg op de verschillen tussen het voorstel
in juni en het voorliggende voorstel.
Onverlet de ombuigingsvoorstellen is in het 100-dagenbericht van de algemeen directeur reeds aangegeven dat de vorming van de Veiligheidsregio kolomgericht heeft plaats gevonden. Voor een juiste positionering landelijk en regionaal, een betere en integrale samenwerking in- en extern en
het realiseren van een beter eindresultaat op een efficiënte wijze is een
reorganisatie noodzakelijk die inzet op:
 Verminderen aantal afdelingen.
 Beperken management.
 Verantwoordelijkheid lager in de organisatie.
 Betere clustering van taken en werkzaamheden.
Ook de samenwerking in de Zuidwestelijke Delta en op landelijk niveau zal
bijdragen aan een efficiënte doelrealisatie.
Daarnaast zijn door het management voorstellen gedaan om de organieke
kosten met 10% tot 20% verder terug te dringen. Gezien deze uitwerkingen in juli 2015 zal de ingeschatte besparing van € 4 ton verder kunnen
oplopen naar € 7 ton per jaar. Hierbij is rekening gehouden met frictiekosten van de reorganisatie, die lager zijn ingeschat dan volgens het sociaal
statuut mogelijk is. Het voornemen is door middel van strategische personeelsplanning en een actieve begeleiding van de betreffende medewerkers
de frictiekosten en hiermee de risico’s te beperken.
Recapitulatie:
De actuele verwachtingen kunnen als volgt worden gerecapituleerd (bedragen x € 1.000):
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Tabel IV:
Basis: prijspeil 2015
Opgave begroting
Af: eerdere bestuursbesluiten
Af: voorstellen lage bestuurlijke
impact
Verwachte besparing Vernieuwde
Brandweerzorg
Restant opgave
Tekorten op te vangen door het
voor 90% realiseren van de
geraamde investeringen en de
inzet van de
Bestemmingsreserve
kapitaallasten
Saldo (+ = tekort. - = overschot)

2016
4.417

2017
4.631

2018
5.066

2019
4.751

2020
4.641

300

300

300

300

300

4.117

4.331

4.766

4.451

4.341

555

972

1.194

1.347

1.365

3.562

3.359

3.572

3.104

2.976

2.530

2.895

3.250

3.575

3.900

1.032

464

322

-471

-924

1.000

1.000

200

32

-536

122

pm
-471

pm
-924

Hierbij is ervan uitgegaan dat het bestuur kan instemmen met de resultaten van de uitgewerkte voorstellen en dat de bezuinigingen van Vernieuwde Brandweerzorg vanaf 2016 worden ingezet om de opgave in de begroting in te vullen.
De daarna resterende opgave kan worden opgevangen door:
 Er in de komende jaren vanuit te gaan dat 90 % van de geraamde investeringen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd;
 De inzet van de Bestemmingsreserve kapitaallasten
Deze reserve is bedoeld om de kapitaallasten in de begroting en exploitatie jaarlijks gelijk te houden door verschillen tussen begrote en werkelijke kapitaallasten met deze reserve te muteren. In juni 2015 is
vanuit het resultaat 2014 € 7 ton in deze reserve gestort. Het verwachte overschot op kapitaallasten in 2015 bedraagt globaal € 7 ton. Bij het
vaststellen van de jaarrekening 2015 zal, overeenkomstig de afgesproken systematiek conform het besluit van het algemeen bestuur van juni
2015, worden voorgesteld dit overschot eveneens te storten in de Bestemmingsreserve kapitaallasten.
Doordat de BTW ook op investeringen niet meer compensabel is, stijgen de investeringen en daarmee de kapitaallasten met 21 %. Vanwege
de vervanging van een aantal voertuigen in 2015 en 2016 stijgen de
kapitaallasten. Om geen aanvullende bijdrage van de gemeenten te
hoeven vragen wordt voorgesteld deze extra lasten te dekken uit deze
Bestemmingsreserve. Dit past binnen de doelstelling hiervan.
Dit wordt ter voorbereiding op de begroting 2017 e.v. nader uitgewerkt,
mede in relatie tot het actuele investeringsplan en het verwachte verloop
van de bestemmingsreserve kapitaallasten.
Door deze oplossingen hoeft de bijdrage van de gemeenten de komende
jaren niet te worden verhoogd.
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6. Disclaimer
Hierbij moet het volgende worden opgemerkt:
1. Verwachtingen
De uitgewerkte voorstellen ter realisatie van de € 1,4 mln. bezuiniging in
2020 betreffen op dit moment een zo betrouwbaar mogelijk inschatting van
de verwachte bezuinigingen. In werkelijkheid kunnen afwijkingen ontstaan,
hetgeen ook geldt voor de verwachte resultaten van de Vernieuwde
Brandweerzorg die deels nog afhankelijk zijn van de diverse pilots.
Over eventuele afwijkingen wordt het bestuur geïnformeerd via de reguliere P&C-documenten en indien noodzakelijk afzonderlijk.
Bij de voorstellen zoals voorgelegd in de vergadering van het algemeen
bestuur d.d. 25 juni 2015 zijn per voorstel ook de risico’s, afwegingen en
verwachte effecten aangegeven. Deze zijn ook van toepassing op de nu
voorliggende nader uitgewerkte voorstellen en in de nadere uitwerking
(opvraagbaar) ook geactualiseerd.
2. BDUR-uitkering
Op basis van de junicirculaire 2015 zal de BDUR-uitkering vanaf 2017 afnemen met ca. € 140.000. Definitieve duidelijkheid hierover ontstaat in
december 2015. In de gepresenteerde cijfers tot nu toe is hiermee dan ook
nog geen rekening gehouden. De aanpassing worden verwerkt in Burap-I
van 2016 en in de begroting 2017.
Vooralsnog is er van uitgegaan dat een verminderde BDUR-uitkering wordt
gecompenseerd door een hogere bijdrage van de gemeenten, mede vanwege het grotere aandeel voor veiligheid in de algemene uitkering. Het
hogere aandeel voor veiligheid in de algemene uitkering van onze deelnemende gemeenten samen bedraagt met ingang van 2015 zo’n € 2,2 miljoen.
3. Loon- en prijsindex
Alle cijfers hebben als prijspeil 2015. Dit geldt derhalve ook voor de begroting 2016 e.v.. Het indexpercentage voor de begroting 2016 wordt bepaald
op grond van de septembercirculaire 2015. Na besluitvorming hierover
door uw bestuur zullen de gevolgen voor de begroting 2016 worden opgenomen in een begrotingswijziging die zal worden verwerkt bij Burap-I van
2016. Voor de begroting 2017 kan dan rekening worden gehouden met de
geïndiceerde bedragen.
Ter indicatie: Een inschatting van de verwachte stijging van de loonkosten
o.b.v. de cao-ontwikkelingen bedraagt indicatief vanaf 2016 € 210.000.
Volledigheidshalve merken wij op dat een aantal jaren achtereen geen rekening is gehouden met een prijsindex. In feite betreft dit ook een opgevangen bezuiniging. Nu de VRZHZ na de voorstellen aangaande de Vernieuwde Brandweerzorg en de huidige voorstellen qua begroting steeds
meer op dun ijs schaatst, wordt ervan uitgegaan dat vanaf 2016 de prijsindex weer wel wordt toegepast.
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Financiële
consequenties:

Recapitulatie
De financiële gevolgen zijn opgenomen in tabel IV.
Met deze voorstellen hoeft de gemeentelijke bijdrage de komende jaren
niet te worden verhoogd. Na definitieve besluitvorming op 25 november
2015 zal dit besluit worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Vervolgprocedure:

Het
☐
☐
☐
☒

Vervolgstappen:

Besluitvorming in het algemeen bestuur van 17 september 2015 is een
voorgenomen besluit dat voor zienswijze wordt voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 november 2015.

voorstel wordt bij de volgende overleggen ingebracht:
MT
☒ AB
OVO
☐ CAB
AGV
☒ Auditcommissie
DB
☐ Anders, nl. kernteam
☐ Niet van toepassing

Na besluitvorming worden de besluiten geïmplementeerd en verwerkt in de
(meerjaren)begroting.
Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller a.i.

Directiesecretaris

Bedrijfsvoering

J. Rutten

I. van Blijderveen

A.E.T. Wepster

dd. 4-9-2015

dd.

dd. 4-9-2015
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Bijlage 1
Toelichting op voorstel meerjarenperspectief 2016-2020
In deze bijlage wordt aanvullende (detail)informatie opgenomen bij het bestuursvoorstel voor
het meerjarenperspectief 2016-2020.

1. Verwachte standen begroting 2016-2020
Van de standen van de begrotingen van de jaren 2016 t/m 2020 kan het volgende overzicht
worden verstrekt:
Tabel 1 (bedragen x € 1.000)
Econ.cat.

Omschrijving

1.1

Loonbetalingen en sociale premies

2.2

Toegekende rente

3.0

2016

2017

2018

2019

2020

25.918

25.918

25.918

25.918

31

31

32

33

33

Personeel van derden

283

283

283

283

283

3.1

Energie

522

522

522

522

522

3.3.3

Ov. aankopen en duurzame goederen

3

3

3

3

3

3.4.1

Betaalde belastingen

75

75

75

75

75

3.4.3

Overige goederen en diensten

14.287

14.228

14.238

14.237

14.257

6.0

Reserveringen

1.326

1.320

1.295

1.293

1.293

6.1

Kapitaallasten

5.048

5.348

5.784

5.469

5.339

47.493

47.728

48.150

47.833

47.723

Totaal lasten
2.2

Toegekende rente

3.0

Vergoeding voor personeel

3.4

Overige goederen en diensten

25.918

-31

-31

-32

-33

-33

-253

-253

-253

-253

-253

-2.729

-2.755

-2.756

-2.757

-2.757

4.2.2

Overige ink.overdr. van de overheid -34.267
(excl Rijk) -34.267

4.2.3

Overige inkomensoverdrachten

6.0

Reserveringen

Totaal baten
Opgave

-34.267

-34.267

-34.267

-5.627

-5.627

-5.627

-5.627

-5.627

-169

-164

-149

-145

-145

-43.076

-43.097

-43.084

-43.082

-43.082

4.417

4.631

5.066

4.751

4.641

2. Vernieuwde Brandweerzorg
Tegelijkertijd met het besluit tot regionalisering van de brandweer heeft het algemeen bestuur
(AB) aan de brandweer de opdracht gegeven te komen tot scenario’s voor bezuinigingen.
Deze opdracht is omgezet in het project Vernieuwde Brandweerzorg waarin via een inhoudelijke benadering middels een model met onder andere twee pijlers (voorkant veiligheidsketen
(preventie/risicogerichtheid) en repressie), onderzocht is op welke wijze de opdracht tot het
ontwikkelen van bezuinigingsscenario’s ingevuld kan worden. Over de uitkomsten van dit project en het vervolg heeft het AB op 26 juni 2014 besloten. Het besluit en de bezuinigingen in
dit kader waren gericht op een vermindering van de gemeentelijke bijdrage van € 3,9 miljoen
vanaf 2020 door onder andere:
 Een meer risicogerichte benadering van de voorkant van de veiligheidsketen, met als gevolg minder formatie.
 Het onderzoeken van de mogelijkheid om de brandweer uit te laten rukken met variabele
bezetting (hiertoe worden pilots georganiseerd).
 Het terugbrengen van het aantal beroepsbrandweermensen, onder andere door een intensivering van de inzet van vrijwilligers in de beroepsploegen. Dit was al gebruikelijk, maar
wordt nu binnen Vernieuwde Brandweerzorg geïntensiveerd, zodat alle vrijwilligers in de
regio hiervoor in aanmerking komen en de beroepsformatie ook daadwerkelijk verminderd
kan worden.
 Een efficiëntieslag, inclusief vermindering management en differentiatie van de materieelinzet.
Hieronder wordt ingegaan op de stand van zaken met name gericht op het financiële deel. Bereikte resultaten, de verwachting en de opgave worden hierin gepresenteerd en van een toelichting voorzien. Daarnaast wordt aangegeven waar de besparingen die inmiddels zijn bereikt
nu voor worden aangewend, op basis van de begroting 2015.
Tabel 2: Realisatie / prognose vernieuwde brandweerzorg (bedragen x € 1.000)
Onderwerp

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Toelichting

1

Efficiency

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1

2

Formatie

800

900

1.000

1.000

1.000

1.000

2

3

Bedrijfsvoering

300

300

300

300

300

300

3

4

Bedrijfsvoering plus

0

0

0

PM

PM

100

4

5

24-uurs dienst

100

200

300

400

500

600

5

6

TOOM

50

50

100

100

100

100

6

7

Doctrine vrijwilligers

0

0

PM

PM

PM

PM

7

8

Piketten

9

Oefencentrum

10

Kapitaallasten

11

Bluswater
2.250

2.450

2.700

2.800

2.900

3.100

2.530

2.895

3.250

3.575

3.900

80

195

450

675

800

Totaal exc. PM
Opgave
Saldo (opgave)
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Toelichting posten:
1. Efficiency: Door de regionalisering en uniformering is een efficiencyslag gemaakt. Deze
was geraamd op € 670.000. Ingaande de begroting 2015 is een efficiency ten opzichte van
2013 bereikt van € 1.000.000. De inzet is dat deze doorloopt naar 2020. Er spelen nog een
aantal (landelijke) ontwikkelingen en vragen die uitgewerkt moeten worden zoals bijvoorbeeld de wijze waarop het PPMO (periodiek preventief medisch onderzoek) wordt uitgevoerd.
De efficiency is met name bereikt op de onderdelen opleiden en oefenen, materieel en logistiek en algemene kosten.
2. Formatie: De opbouw van cijfers is gelijk aan het voorstel Vernieuwde Brandweerzorg bij
de besluitvorming in juni 2014. In het najaar 2015 komt in het MT brandweer een voorstel
welke formatie-wijziging hiervoor wordt aangebracht ten opzichte van het bij de regionalisering vastgestelde O&F rapport zodat deze bezuiniging geconcretiseerd wordt.
3. Bedrijfsvoering: Bij de besluitvorming over de regionalisering in september 2012 is een
reductie van 10% op de berekende formatie toegepast (van 46,1 naar 41,6 fte) en is besloten dat deze besparing als onderdeel van de € 3,9 miljoen wordt gezien.
4. Bedrijfsvoering plus: Om een bezuiniging van 15% te bereiken op de kosten gerelateerd
aan bedrijfsvoering is bovenop de hierboven genoemde € 300.000 een aanvulling nodig
van € 125.000. Bij de besluitvorming over Vernieuwde Brandweerzorg is ingeschat dat dit
haalbaar is. Vanwege aanvullend bezuinigingsonderzoek in relatie tot het vraagstuk van de
€ 4,7 miljoen kostenstijging zijn voorstellen bedrijfsvoering ontwikkeld maar moet nog bekeken worden wat de samenhang is met gewenste aanvullende bezuinigingen binnen vernieuwde brandweerzorg. Ingezet wordt op realisatie in 2020 van € 100.000.
5. 24-uurs dienst: De opbouw van cijfers is gelijk aan het voorstel Vernieuwde Brandweerzorg bij de besluitvorming in juni 2014. Het traject van afbouw van het beroepspersoneel
verloopt op schema met een inzet via natuurlijk verloop.
6. TOOM1: De opbouw van cijfers is gelijk aan het voorstel Vernieuwde Brandweerzorg bij de
besluitvorming in juni 2014. Exactheid van cijfers is lastiger omdat dit niet 1:1 is te relateren aan de daling van het aantal meldingen maar ook aan de duur van de inzet en het aantal vrijwilligers wat per melding opkomt.
7. De posten 7 t/m 11 staan op PM omdat die nauw samenhangen met de pilots TS-4 en
variabele bezetting. Deze pilots gaan daadwerkelijk in de uitvoering starten vanaf de zomer
2015 met als doelstelling in 2016 een analyse op de resultaten te kunnen doen.
Een eerste verkenning naar het geheel van deze posten laat een realisatiemogelijkheid van
€ 300.000 zien zodat er nog een opgave van € 500.000 ligt, die nadere invulling moet krijgen na duidelijkheid over voornoemde pilots.
Samengevat:
Het project Vernieuwde Brandweerzorg ligt op koers en in lijn met de voorstellen zoals besloten in juni 2014. De aandacht richt zich nu met name op de uitvoering van de pilots TS-4 en
variabele bezetting om daarmee de genoemde PM posten verder te kunnen concretiseren.
De besparingen, die tot nu toe zijn bereikt, zijn mede ingezet om de kostenontwikkelingen die
sinds 2013 op de VRZHZ zijn afgekomen (zoals stijging personele kosten en BTW-vraagstuk)
tijdelijk op te vangen.

1

Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen afkomstig van brandmeldinstallaties
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3. Uitwerking voorstellen met lage bestuurlijke impact
De uitwerking van de eerdere scenario’s met lage bestuurlijke impact levert op dit moment de
volgende resultaten op:
Tabel 3a Verwachte brutoresultaten (bedragen x € 1.000)
Voorstellen
Voorstel
Uitwerking
juni
2016 2017 2018 2019 2020
Afbouw communicator
42
15
50
50
50
50
Uitbesteding ICT-diensten
50
0
0
0
0
0
Verlagen onderhoud huisvesting
50 206
206
206
206
206
Verlengen afschrijvingstermijn
200 260
252
244
237
230
kazernes van 40 naar 50 jaar
Verlagen investeringsbedrag
200
0
0
0
0
0
vervanging ICT-infrastructuur 2017
Harmoniseren verbindingen
200
30
60
60
60
60
Aanbesteding mobiele telefonie
100
50
100
100
100
100
GHOR zorgcontinuïteit
30
0
0
0
0
0
Organisatie-ontwikkeling
400 308
623
719
719
719
Bruto besparing
1.272 869 1.291 1.379 1.372 1.365
Af: Frictiekosten
0 314
319
185
25
0
Netto besparing
1.272 555
972 1.194 1.347 1.365
Tabel 3b Verwachte nettoresultaten (bedragen x € 1.000)
Voorstellen, netto besparing
Voorstel
Uitwerking
juni
2016 2017 2018 2019 2020
Afbouw communicator
42
15
50
50
50
50
Uitbesteding ICT-diensten
50
0
0
0
0
0
Verlagen onderhoud huisvesting
50 206
206
206
206
206
Verlengen afschrijvingstermijn
200 260
252
244
237
230
kazernes van 40 naar 50 jaar
Verlagen investeringsbedrag
200
0
0
0
0
0
vervanging ICT-infrastructuur 2017
Harmoniseren verbindingen
200
30
60
60
60
60
Aanbesteding mobiele telefonie
100
50
100
100
100
100
GHOR zorgcontinuïteit
30
0
0
0
0
0
Organisatie-ontwikkeling
400
-6
304
534
694
719
Netto besparing, per saldo
1.272 555
972 1.194 1.347 1.365
Indien gewenst zijn de uitgewerkte voorstellen opvraagbaar. Onderstaand een korte toelichting
op de diverse uitwerkingen en resultaten:
Afbouw communicator
De VRZHZ beschikt ook over de zogenaamde alarmeringscomputer ‘Communicator’ waarbij
middels een computerprogramma een telefonische alarmering naar geadresseerden wordt verzonden. De gemeentelijke organisatie binnen VRZHZ maakt gebruik van de alarmeringscomputer Communicator als primair alarmeringssysteem voor hun crisisorganisatie.
Het voorstel is het vervangen van het huidige systeem door aansluiting Smart Respond bij de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is sinds 1 april 2015 volledig overgegaan
pagina 4 van 6

naar alarmering middels Smart Respond. De server is geïnstalleerd, in de nabije toekomst inclusief een buddy locatie, en is gevuld met alle mogelijke scenario’s die plaats vinden in de
VRR. De server van de VRR biedt de ruimte en de mogelijkheden om alle organisatiegegevens
van de VRZHZ in te voeren en te implementeren. Dit zonder dat door VRZHZ tot vervanging
van hardware en/of software hoeft te worden overgegaan, aangezien de Communicator “end of
life” is. Dit proces loopt vooruit op de nieuwe meldkamerorganisatie en past ook binnen de
kaders van de samenvoeging van de meldkamers per 2017. Een grote investering, die na relatief korte tijd overbodig wordt in verband met de samenvoeging van de meldkamers, wordt
hiermee voorkomen.
Uitbesteding ICT-diensten
Ten behoeve van de juni-vergadering werd ingeschat dat uitbesteding van de ICT-diensten een
voordeel van € 50.000 per jaar zou opleveren. Na een marktverkenning is gebleken dat er
geen voordeel te behalen is door de infrastructuur bij een derde-partij onder te brengen.
Verlagen kosten onderhoud huisvesting
Het huidig vastgestelde kwaliteitsniveau van de huisvesting is functioneel, sober en doelmatig
en voldoet aan de NEN 2767 waarbij de ondergrens van het kwaliteitsniveau is bepaald op
conditieniveau 3.
Het generiek verlagen van dit kwaliteitsniveau achten wij ongewenst, gezien het risico van
kapitaalvernietiging, de kans op incidentele extra investeringen c.q. lasten in de toekomst en
een verhoogd storingsniveau met gevolgen voor de operationele bedrijfsvoering. Toch achten
wij een besparing mogelijk die wij op dit moment globaal inschatten op ruim € 200.000 (t.o.v.
de eerdere € 50.000). Wij verwachten deze besparing te kunnen realiseren door:
 Zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden uit te laten voeren door eigen medewerkers
(beroepskrachten en vrijwilligers), en daardoor de out-of-pocket-kosten te beperken.
 Ervan uit te gaan dat zo’n 80 % van het geraamde onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Uit ervaringen elders blijkt dat de werkelijke onderhoudskosten veelal lager en later
uitvallen dan waarmee in een onderhoudsplan rekening wordt gehouden.
 Hiertoe wordt jaarlijks per locatie en van geval tot geval beoordeeld of het geplande onderhoud noodzakelijk is.
Na de uitwerking van het besluit tot regionalisering van de brandweerkazernes zal in 2016 een
nieuwe doorrekening van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden opgesteld, waarvan de
nieuwe jaarlijkse lasten kunnen worden afgeleid.
Verlengen afschrijvingstermijn kazernes van 40 naar 50 jaar
Dit levert een behoorlijke besparing op, maar ook een risico dat een pand op het einde van de
levensduur niet meer voldoet aan de functionele of ruimtelijke eisen van die tijd, waardoor
mogelijk (incidentele) aanpassingsinvesteringen nodig zijn.
Verlagen investeringsbedrag bij vervangen ICT-infrastructuur in 2017
Uit nader onderzoek is gebleken dat de verwachte verlaging van dit investeringsbedrag reeds
was opgenomen in de cijfers die zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en die ten grondslag
lagen aan de opgave van € 4,7 miljoen.
Harmoniseren verbindingen
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Eerder werd hiervoor een besparing ingeschat van € 200.000. Hierin was ook de besparing op
de aanbesteding van mobiele telefonie ad € 100.000 opgenomen (zie verderop).
Door het aanleggen van een enkelvoudige totaaloplossing naar iedere post toe in de vorm van
(vernieuwde) zwaardere verbindingen ontstaat de mogelijkheid om hierover alle soorten diensten te leveren waaronder data, MDT, WIFI, TV, alarmeringen, poort- en brugaansturingen. In
de huidige omgeving is voor iedere dienst nog een aparte lijn aanwezig.
Aanbesteding mobiele telefonie
Deze loopt op dit moment. Daarbij lopen wij mee in een aanbesteding die wordt georganiseerd
door VNG/KING. Via het IFV kunnen ook veiligheidsregio’s hieraan deelnemen. De verwachting
is dat de abonnementsprijs zal dalen, hetgeen op termijn een besparing oplevert van €
100.000 per jaar.
GHOR-zorgcontinuïteit
De eerder geraamde afzonderlijke besparing ad € 30.000 betreft personele capaciteit. Deze
besparing is onderdeel van de te realiseren besparing uit de organisatie-ontwikkeling
Organisatie-ontwikkeling
De besparing, die naar verwachting kon worden gerealiseerd uit de reorganisatie, was intern
voor € 400.000 als taakstelling opgelegd. De doorrekening van de voorstellen uit de diverse
werkgroepen levert – onder aftrek van frictiekosten – een besparing op die oploopt tot ruim
€ 700.000,-- per jaar. Besluitvorming hierover vindt plaats in december 2015.
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Vergaderstuk 2015/4024/C

Vergadering 2015/4024/D

Concern

Aan de colleges van B&W
van de 17 deelnemende gemeenten
in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

-

2015/3281

25 september 2015

Onderwerp

Bijlage(n)

Behandeld door

Voorgenomen besluit

2

J. Rutten

meerjarenperspectief 2016-2020

Geacht college,
Inleiding
Nu de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) in de huidige vorm enkele jaren draait,
wordt duidelijk hoe het financieel meerjarenperspectief eruit ziet en wat de effecten op
de begroting zijn. Het bestuur van de VRZHZ heeft tijdens de bestuurlijke retraite in
maart 2015 onder meer gesproken over dit financiële meerjarenperspectief. In het licht
van eerdere bezuinigingsopgaven is inzicht gegeven in de te verwachten ontwikkelingen
en de financiële consequenties daarvan (ten opzichte van de situatie per 1-1-2013). Het
bestuur heeft daarop verzocht om scenario’s in beeld te brengen, waaruit blijkt wat er
gebeurt als de verschillende ontwikkelingen financieel opgevangen worden in de
begroting van de VRZHZ.
Probleemstelling
Bij de regionalisering van de brandweer is per 1-1-2013 besloten tot een
bezuinigingsopgave die op weg naar 2020 oploopt tot een bedrag van € 3,9 miljoen.
Tegelijk ziet de VRZHZ dat de kosten als gevolg van diverse ontwikkelingen stijgen met
€ 4,7 miljoen.
De bezuinigingsopgave van € 3,9 miljoen kennen we als het project Vernieuwde
Brandweerzorg, waartoe het bestuur in juni 2014 heeft besloten. Dit project wordt
momenteel uitgevoerd.
In bijgevoegd voorstel, dat is behandeld in het algemeen bestuur van 17 september jl. is
geschetst dat de VRZHZ door met name een aantal exogene factoren de komende jaren
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een nog in te vullen opgave op de begroting verwacht van € 4,7 miljoen. Samengevat is
deze opgave als volgt veroorzaakt (bedragen x € 1.000):
1. Herijkingsvraagstuk VRZHZ
2. BTW-nadeel (exploitatie en investeringen)
3. Loonkosten
4. Genomen bestuursbesluiten
Verwachte opgave

1.300
1.400
1.700
300
4.700

In het bijgevoegde bestuursvoorstel is een toelichting opgenomen waardoor deze € 4,7
miljoen is veroorzaakt. Aanvullend op hetgeen daarin is opgenomen aangaande de
loonkosten van € 1,7 miljoen merken wij nog op:
De stijging van de loonkosten is voor € 0,9 miljoen ontstaan door nacalculatie van de
regionalisering. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
1. Levensloop 1,5 % brandweer € 180.000
Bij de regionalisering is geen rekening gehouden met de algemene
levensloopkosten.
2. Volledige piketten en toeslagen brandweer € 250.000
Totale piketten en toeslagen zijn conform de salarisadministratie circa € 250.000
hoger dan het budget wat bij de regionalisering door de gemeenten is
overgedragen.
3. Verhoging werkgeverslasten van 26% naar 27% brandweer € 112.000
Bij de regionalisering heeft er een overdracht van budgetten plaats gevonden op
loonkosten met daarbij inbegrepen 26% aan werkgeverslasten. De
werkgeverslagen vertonen echter afgelopen jaren een fluctuerend effect.
4. Loonkosten begroot voor 100% i.p.v. 98% brandweer € 224.000
Basis van de rekenrapporten was destijds een begroting gebaseerd op 98% van
de maximale loonsom. 80% van de medewerkers die zijn overgekomen bij de
regionalisering zitten echter op het maximum van de inschaling. De verwachting,
dat dit op te vangen zou zijn door verloop in het personeelsbestand bleek echter
(wellicht mede onder invloed van de economische crisis) niet juist.
5. Loonkostenstijging a.g.v. professionalisering organisatie € 130.000
Als gevolg van professionalisering van de organisatie zijn de totale loonkosten
hoger dan oorspronkelijk geraamd. Substantieel deel van deze kosten wordt
veroorzaakt door een herwaardering van enkele functies die na de regionalisering
nadelig zijn uitgevallen voor de VRZHZ.
De opmerking in het bestuursvoorstel dat bij de regionalisering de overgedragen
middelen € 0,9 miljoen hoger hadden moeten zijn, behoeft derhalve enige nuancering.
Wel is het zo dat gemeenten, ingeval er geen sprake zou zijn van regionalisering, ook
zelf voor een groot deel met deze kostenstijging te maken zouden hebben gekregen.
Voor de regionalisering zijn destijds rekenrapporten per gemeente opgesteld, mede
gebaseerd op enkele algemene aannames. Het blijkt niet mogelijk de genoemde € 0,9
miljoen te herleiden per gemeente doordat een aantal zaken inmiddels anders zijn
georganiseerd zoals pikketten, regionale inzet personeel en personeelsmutaties.
Wat betreft de directe loonkosten naar de situatie per 1-1-2013 hebben wij deze
uitsplitsing gemaakt en hierover de leden van het algemeen bestuur geïnformeerd door
middel van een brief d.d. 3 september 2015 (ons kenmerk 2015/2117). Per saldo ging
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het daarbij om een verschil van € 0,1 miljoen (onderdeel van de genoemde € 0,9
miljoen).
Zoals opgemerkt is herleiding van kostenstijging c.q. verschillen per gemeente onder
invloed van het tijdsverloop en de gevolgen voor de organisatie van de brandweertaken
door de regionalisering niet mogelijk. De algemene lijn in de vergadering van het
algemeen bestuur van 17 september jl. was dan ook dat dit daarom weinig zinvol meer
is. Nu een zo goed mogelijk inzicht bestaat in het financieel meerjarenperspectief is het
gewenst deze discussie te sluiten en niet te verrekenen per gemeente en daarmee een
streep te zetten onder dat verleden.
AB-vergadering juni 2015
Voor de mogelijkheden om de tekorten uit het financieel meerjarenperspectief op te
lossen, zijn op verzoek van het algemeen bestuur scenario’s ontwikkeld, die gebundeld in
zes onderwerpen zijn aangeboden, gerubriceerd naar bestuurlijke impact en zijn
besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 juni 2015. In deze
vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de diverse scenario’s en de impact hiervan in
relatie tot de lokale en regionale situatie, gegeven de (veiligheids)belangen van de
veiligheidsregio als geheel. De discussie was gericht op de veiligheid en op de begroting.
In bijgevoegd bestuursvoorstel treft u deze scenario’s gerangschikt naar laag, midden en
hoog bestuurlijke impact aan in tabel II op blz. 5.
Het merendeel van de AB-leden was van mening dat de benodigde € 4,7 miljoen voor
een deel niet binnen de begroting van de VRZHZ gevonden diende te worden, vooral
omdat de veiligheid in het geding zou kunnen komen door de diverse maatregelen die
hiervoor noodzakelijk zouden zijn. Ook de mogelijke gevolgen van het project
Vernieuwde Brandweerzorg, die op dit moment nog niet bekend zijn, speelden hierin
mee. Het merendeel achtte het wel voorstelbaar dat € 1,3 miljoen (de scenario’s met
‘lage bestuurlijke impact’) gerealiseerd zou kunnen worden, maar de VRZHZ dient ook
continue te blijven kijken naar wat bovenop deze € 1,3 gerealiseerd zou kunnen worden.
Geconcludeerd is de scenario’s met een lage bestuurlijke impact nader uit te werken en
de scenario’s met een hoge en midden bestuurlijke impact in beeld te houden.
AB-vergadering september 2015
De uitwerking van de bestuursopdracht van juni is opgenomen in bijgevoegd
bestuursvoorstel met bijlage. De voorstellen zijn behandeld in het dagelijks bestuur van
2 september en vervolgens het algemeen bestuur van 17 september jl.
Naast de uitgewerkte scenario’s met een lage bestuurlijke impact zijn de gevolgen van de
andere scenario’s nogmaals geduid. Ook is opgenomen welke andere onderdelen
komende periode alsnog tegen het licht worden gehouden; dit mede vanuit de opdracht
van het bestuur mogelijke efficiencyvoordelen permanent in beeld te houden en te
onderzoeken, onder meer door innovatief te denken en te doen.
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de voorstellen zijnde het voorstel met laag
bestuurlijke impact a € 1,3 miljoen. Daarbij is tevens uitgesproken dat, mocht een
bezuiniging niet haalbaar zijn, of mocht de VRZHZ opnieuw worden geconfronteerd met
tegenvallers (bijv. door verminderde budgetten bij de deelnemende gemeenten) het
geenszins vanzelfsprekend is dat er dan automatisch een voorstel met een hogere
bestuurlijke impact aan de orde is. Alsdan is er sprake van een nieuwe opgave en van
een nieuwe integrale bestuurlijke afweging.
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Besluit AB 17 september 2015
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 17 september 2015 unaniem het
volgende principebesluit genomen:
1. Kennis te nemen van de uitgewerkte bestuursopdracht.
2. De uitgewerkte voorstellen met een lage bestuurlijke impact vast te stellen. Als
een bezuiniging niet haalbaar is, is er sprake van een nieuwe opgave die opnieuw
in het bestuur besproken wordt.
3. De verwachte besparing vanuit Vernieuwde Brandweerzorg in te zetten als
dekkingsmiddel voor de resterende opgaven in de begrotingsjaren 2016 e.v..
4. In te stemmen met de taakstelling van het investeren van 90% van de geraamde
investeringen in de jaren 2016 t/m 2018 in combinatie met het inzetten van de
bestemmingsreserve kapitaallasten.
5. In te stemmen met het opnemen van de loon- en prijsindex vanaf 2016 en de
gevolgen hiervan voor 2016 te verwerken in Burap-I en voor 2017 e.v. te
verwerken in de (meerjaren)begroting 2017.
6. De begrotingen en meerjarenraming 2016-2019 aan te passen op basis van het
besluit van het algemeen bestuur d.d. 25 november 2015, met in acht neming
van de uitkomst van het traject van zienswijze.
7. De gemeenten het principebesluit van het algemeen bestuur voor zienswijze voor
te leggen.
8. De zoektocht naar efficiencyvoordelen permanent te laten zijn, door innovatief te
denken, handelen en doen.
Zienswijze
Met het oog op de begroting van uw gemeente bieden wij u dit principebesluit hierbij
voor zienswijze aan. Daartoe ontvangt u tevens de volgende documenten:
- Voorstel aan het bestuur d.d. 17 september 2015 inclusief bijlage
- AB-besluit d.d. 17 september 2015 (ongetekend)
Wij verzoeken u dit voorgenomen besluit in uw gemeente te behandelen en uw
zienswijze bij voorkeur voor 1 november 2015 aan ons te doen toekomen. Zo heeft het
DB VRZHZ tijdens haar vergadering op 5 november 2015 inzicht in de stand van zaken.
Indien dit niet haalbaar is, kan in de vergadering van het algemeen bestuur mondeling
uw reactie worden ingebracht. Daarmee wordt definitieve besluitvorming in de
vergadering van het algemeen bestuur op 25 november 2015 beoogd.
Wij verzoeken u vriendelijk uw reactie te sturen naar:
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
T.a.v. de secretaris
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Rutten, hoofd
bedrijfsvoering a.i. (088 636 5300) of j.rutten@vrzhz.nl.
Hoogachtend,
Het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
De secretaris,

De voorzitter,

Drs. C.H.W.M. Post Mcm

Drs. A.A.M. Brok
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Vergaderstuk 2015/4024/E
Ontvangen zienswijzen MJP d.d. 9 november 2015
Gemeente
1.

Gemeente Alblasserdam

2.

Gemeente Binnenmaas

3.

Gemeente Cromstrijen

4.

Gemeente Dordrecht

5.

Gemeente Giessenlanden

6.

Gemeente Gorinchem

7.

Gemeente HardinxveldGiessendam

Briefnummer

Datum
ontvangst

Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. MJP

-

-

Per mail geïnformeerd dat de commissie ABZ het
Meerjarenperspectief heeft besproken en adviseert geen
zienswijze in te dienen, en daarmee het stuk als hamerstuk
in het college te behandelen. Vergadering op 10 november
2015. Daarna nader bericht.

2015/4174

4 november
2015

1.

2.

3.

4.

8.
9.
10.

Uitgaande van de tabel van bestuurlijke overwegingen
moet het mogelijk zijn dat de oplossingsvarianten uit het
midden en hoog bestuurlijk impactkader direct opgepakt
en uitgevoerd worden. Verzoek de effecten naar
rangorde van midden en hoog bestuurlijke impact, meer
dan tot nu toe, ook integraal in beeld te brengen.
Situatie rondom de realisering van de verwachtingen van
het project Vernieuwde Brandweerzorg is zorgelijk. De
oplossing voor het terugbrengen van het gemiddeld
negatieve saldo vraagt bijzondere aandacht. Ondanks
het streven naar een rustig situatie binnen de organisatie
is het uitwerken van een bezuiniging van 5% een optie.
Aandacht wordt gevraagd voor de terugloop van de
vrijwilligers; een zorgelijk punt voor de toekomst. Zoals
bekend is vanuit Sliedrecht en met steun van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam aandacht gevraagd
om een onderzoek in te stellen naar de
(on)mogelijkheden en de effecten op middellange
termijn. Het in samenspraak met de vrijwilligers
onderzoeken naar een samenvoeging van posten is in
ieder geval bespreekbaar op de midden lange termijn.
De inwonerbijdrage dient gelijkte te blijven aan de
huidige bijdrage (referentiejaar 2015). Indien ondanks
alle inzet van de gevraagde middelen blijkt dat er een
positief resultaat wordt bereikt in enige jaar, zal dat
resultaat in zijn volle omvang aan de gemeente(n)
moeten worden uitbetaald.

Gemeente Hendrik-IdoAmbacht
Gemeente Korendijk
Gemeente Leerdam

2015/4181

6 november
2015

1.

2.

3.

Uitgaande van de tabel van bestuurlijke overwegingen
moet het mogelijk zijn dat de oplossingsvarianten uit het
midden en hoog bestuurlijk impactkader direct opgepakt
en uitgevoerd worden. Verzoek de effecten naar
rangorde van midden en hoog bestuurlijke impact, meer
dan tot nu toe, ook integraal in beeld te brengen.
Situatie rondom de realisering van de verwachtingen van
het project Vernieuwde Brandweerzorg is zorgelijk. De
oplossing voor het terugbrengen van het gemiddeld
negatieve saldo vraagt bijzondere aandacht. Ondanks
het streven naar een rustig situatie binnen de organisatie
is het uitwerken van een bezuiniging van 5% een optie.
Aandacht wordt gevraagd voor de terugloop van de
vrijwilligers; een zorgelijk punt voor de toekomst. Zoals
bekend is vanuit Sliedrecht en met steun van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam aandacht gevraagd
om een onderzoek in te stellen naar de
(on)mogelijkheden en de effecten op middellange
termijn. Het in samenspraak met de vrijwilligers
onderzoeken naar een samenvoeging van posten is in
ieder geval bespreekbaar op de midden lange termijn.

1

Vergaderstuk 2015/4024/E
Ontvangen zienswijzen MJP d.d. 9 november 2015
4.

11.

Gemeente Molenwaard

2015/4137

28 oktober
2015

De inwonerbijdrage dient gelijkte te blijven aan de
huidige bijdrage (referentiejaar 2015). Indien ondanks
alle inzet van de gevraagde middelen blijkt dat er een
positief resultaat wordt bereikt in enige jaar, zal dat
resultaat in zijn volle omvang aan de gemeente(n)
moeten worden uitbetaald.
Brengt als zienswijze naar voren dat:

er alternatieve bezuinigingen gerealiseerd dienen te
worden indien er tegenvallers optreden bij het realiseren
van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen van in
totaal €5,2 mln;

het van belang is te blijven zoeken naar innovatie
waarbij aanvullende besparingen kunnen worden
gedaan;

de voorgestelde bezuinigingen op de huisvesting
onderdeel moeten zijn van en betrokken worden bij het
traject van de regionalisering van de huisvesting;

de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
betrokken dient te worden bij de begrotingsbehandeling
2017;

ten aanzien van de loon- en prijsindex de nog vast te
stellen kaders voor de gemeenschappelijke regelingen
binnen Zuid-Holland Zuid gevolgd dienen te worden.
Er worden geen synergie voordelen ervaren irt de
regionalisering brandweer.
De gemeente dient geen zienswijze in op het principebesluit.

12.

Gemeente Oud-Beijerland

2015/4154

30 oktober
2015

13.

Het College van B&W van
de gemeente Papendrecht

2015/3978

13 oktober
2015

Stemt, onder voorbehoud van instemming gemeenteraad op
12 november 2015, in met het principebesluit van het
algemeen bestuur d.d. 17 september 2015 inzake het
Meerjarenperspectief.

14.

Gemeente Sliedrecht

2015/4139

29 oktober
2015

-

-

-

15.

Gemeente Strijen

16.

Gemeente Zederik

17.

Gemeente Zwijndrecht

Stemt in met voorgestelde maatregelen.
Vraagt er nadrukkelijk rekening mee te houden dat
bezuinigingen vanuit ‘Vernieuwde Brandweerzorg’
mogelijk niet geheel gerealiseerd kunnen worden.
Stelt als randvoorwaarde dat de veiligheid van haar
burgers en brandweerlieden niet in gevaar komt wanneer
bv met kleinere bezetting uitgerukt wordt.
Roept op te blijven kijken wat er bovenop de €1,3 mln
gerealiseerd kan worden om mogelijke toekomstige
tegenvallers op te kunnen vangen.

2

Agendapunt
Registratienummer

II-3
2014/2142

Voorstel voor de
vergadering van:

Het algemeen bestuur

Datum vergadering:

26 juni 2014

Onderwerp:

Vernieuwde brandweerzorg

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:
1. De voorgestelde lijn ten aanzien van de voorkant veiligheidsketen:
a. Doorontwikkelen op het bestaande beleidsplan (Beleidsplan
Expertise & Advies, vastgesteld door het AB op 24-04-2013,
vergaderstuk 2013/1894), met een omslag naar meer regievoeren
en een meer risicogerichte benadering.
2. De voorgestelde lijn ten aanzien van de operationele inrichting:
a. Vasthouden aan het bestuurlijk gemotiveerd afwijken, dus aan de
huidige normering en het fijnmazig netwerk posten.
b. Inzetten op het op uniforme wijze gaan werken met TS4,
voorafgegaan door pilots in de clusters.
c. Het kennisnemen van en indien nodig inspelen op de landelijke
ontwikkelingen ten aanzien van variabele voertuigbezetting en de
reactie van de minister hierop.
3. De geschetste financiële voorstellen en effecten.
4. Het beëindigen van de projectstructuur Vernieuwde brandweerzorg en
de implementatie via de reguliere lijn te organiseren, waarbij de pilots
via een ambtelijk project vormgegeven zullen worden.
5. Het document ‘Vernieuwde brandweerzorg: op weg naar 2020, versie
1.0’.

Vergaderstuk:

2014/2142/A - Vernieuwde brandweerzorg: op weg naar 2020, versie 1.0

Toelichting:

Op 26 september 2012 heeft het algemeen bestuur (AB) van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de
opdracht gegeven bezuinigingsscenario’s te ontwikkelen (vergaderstuk
2012/2068).
Op 24 april 2013 heeft het AB ingestemd met het procesvoorstel om te
komen tot bezuinigingsvoorstellen (vergaderstuk 2013/1892).
Op 9 oktober 2013 en 27 november 2013 is de stand van zaken van het
project Vernieuwde brandweerzorg aan het AB gepresenteerd.
Het AB is tijdens de vergadering van 16 april 2014 aan de hand van een
presentatie in de gelegenheid gesteld om van gedachten te wisselen over
de voorstellen Vernieuwde brandweerzorg.

Ter ondersteuning van de presentatie is het document (concept)
“Vernieuwde brandweerzorg: op naar 2020” aan het algemeen bestuur
voorgelegd, waarin voorstellen aan de orde kwamen evenals de financiële,
personele en inhoudelijke consequenties, voor zover op dat moment
bekend. Deze voorstellen zijn ontwikkeld, in nauwe samenspraak met de
verschillende lagen uit de brandweerorganisatie, onder begeleiding van een
bestuurlijke klankbordgroep.
Gezien de input tijdens de AB-bijeenkomst zijn geen grote wijzigingen in
het document aangebracht. Het voor de AB-vergadering van 16 april 2014
aangeleverde document is vervolgens aangescherpt, aangevuld naar het
meest recente beeld en aangeboden aan de commissie van advies
gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) op 21 mei jl.. Het overleg van de
AGV heeft niet geleid tot aanpassingen aan het document, zodat het aan
het DB en AB aan te bieden document (bijgaand vergaderstuk
2014/2142/A -versie 1.0) nagenoeg gelijk is aan het document dat op 16
april door het AB is besproken.
Financiële
consequenties:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de besparingen naar de stand
van dit moment.
Binnen vernieuwde brandweerzorg worden concreet mogelijkheden
gevonden voor een besparing oplopend naar € 2,8 miljoen in 2020 (11%).
Daarnaast worden verdere mogelijkheden gezien in de operationele
inrichting maar deze kunnen pas volledig vertaald worden, nadat het
toetsingskader variabele voertuigbezetting bekend is, dat door de minister
van V&J is toegezegd voor het najaar van 2014. Deze posten (7, 8 en 10)
zijn in onderstaande tabel als PM opgenomen.
Als de voorziene operationele veranderingen (TS4) veilig en binnen de
wettelijke kaders mogelijk zijn, tevens blijkend uit de pilots, valt te
verwachten dat de bezuinigingen rond de 15% uitkomen.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Onderwerp
Efficiency
Formatie
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering plus
24-uurs dienst
TOOM
Doctrine vrijwilligers
Piketten
Oefencentrum
Kapitaallasten
Bluswater
Totaal

2014
670
800
300
0
0
20

1.790

2015
670
800
300
0
100
40

PM

2016
670
900
300
0
200
50
PM
PM
PM
PM

1.910

2.120

2017
670
1.000
300
50
300
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.420

2018
670
1.000
300
75
400
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.545

2019
670
1.000
300
100
500
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.670

2020
670
1.000
300
125
600
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.795

Bedragen *1.000€

Vervolgprocedure:

Het
☒
☐
☒
☒
☒
☒

voorstel wordt bij de volgende overleggen ingebracht:
MT
☐ Audit commissie
OVO
☐ Bestuurlijke klankbordgroep brandweerkazernes
AGV (21-05)
☐ Stuurgroep regionalisering brandweer kazernes
DB (11-06)
☒ Anders, nl. OR Brandweer (02-06)
AB (26-06)
CAB
☐ Niet van toepassing

Vervolgstappen:



Na positieve besluitvorming in het AB: uitwerken danwel doorvoeren
van de besluiten.
Tevens na besluitvorming door het AB: informeren van het personeel
VRZHZ.



Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Brandweer

A. Slofstra

I. van Blijderveen

A.E.T. Wepster

dd. 11-6-2014

dd. 11-6-2014

dd. 12-6-2014
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Vergaderstuk 2014/2142/A

Vernieuwde brandweerzorg: op weg naar 2020

Versie
Datum
Status
Versiehistorie

Planning document

1.0
28 mei 2014
Concept / werkdocument
0.1: Ambtelijke voorbereiding
0.2: Ambtelijke voorbereiding
0.3: Ter kennisneming bestuurlijk klankbord
0.4: Gedachtenwisseling AB
0.5: Ambtelijke voorbereiding
0.9: AGV
1.0: OR, DB, AB
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On ne subit pas l'avenir, on le fait.
Je ondergaat de toekomst niet, je maakt haar.
Georges Bernanos, 1888-1948
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1
1.1

I nl e id i n g
Aanleiding / opdracht

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s zijn per 1 januari 2013
de gemeentelijke brandweren geregionaliseerd. Zeventien brandweerkorpsen gingen op
in één brandweerorganisatie, met 245 fte beroepspersoneel en circa 800
brandweervrijwilligers voor een verzorgingsgebied van rond de 478.000 inwoners.
Tegelijkertijd met het besluit de brandweertaak van de gemeenten over te nemen heeft
het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid op 26 september aan de brandweer de opdracht gegeven te komen tot
scenario’s voor bezuinigingen. De scenario’s moeten gericht zijn op de periode vanaf
2016 en een omvang hebben van respectievelijk 10% (€ 2,6 miljoen) en 15% (€ 3,9
miljoen) van de gemeentelijke inbreng in box 1 en box 5 (basisbrandweerzorg en
bedrijfsvoering) op 1 januari 2013.
De brandweer heeft gekozen voor een inhoudelijke lijn: welke kwaliteit willen we leveren
en hoe kunnen we deze kwaliteit zo effectief en efficiënt mogelijk, tegen zo laag
mogelijke kosten en op toekomstvaste wijze organiseren?
Om deze vraag te beantwoorden is een project gestart onder de naam Vernieuwde
brandweerzorg. De stand van zaken en de dilemma’s in het project zijn verkennend
besproken door het AB op 9 oktober 2013 en 27 november 2013.
Op 16 april 2014 heeft het AB van gedachten gewisseld over de voorstellen van de
brandweer. Het nu voorliggende document (versie 0.9) is in grote mate gelijk aan het
document dat voor die vergadering is aangeboden (concept 0.4).

1.2

Opbouw document

Achtereenvolgens komen in het document de volgende onderwerpen aan bod:

Hoofdstuk 2 Missie en visie: waar staat de veiligheidsregio voor en hoe ziet de
brandweer haar taak?

Hoofdstuk 3 Aanpak: hoe zijn de voorstellen Vernieuwde brandweerzorg tot stand
gekomen?

Hoofdstuk 4 Voorkant veiligheidsketen: welke voorstellen hebben we ontwikkeld op
de eerste schakels van de veiligheidsketen?

Hoofdstuk 5 Operationele inrichting: welke voorstellen hebben we ontwikkeld ten
aanzien van de uitruk?

Hoofdstuk 6 HRM: welke vragen stellen we onszelf op het gebied van HRM?

Hoofdstuk 7 Control: welke andere mogelijkheden zien we / hebben we gerealiseerd
voor bezuinigingen?

Hoofdstuk 8 Implementatie en communicatie: hoe gaan we de voorstellen
implementeren en welke communicatieve uitdagingen hebben we?

Hoofdstuk 9 Financiën, effecten, exogene ontwikkelingen en risico’s: welke financiële
consequenties hebben onze voorstellen, welke effecten verwachten we, welke
exogene ontwikkelingen spelen en welke risico’s onderkennen we?

Hoofdstuk 10 Gevraagde besluiten: wat vragen we aan het bestuur?
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2
2.1

Mi s s ie en v is i e
Missie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De missie van de VRZHZ, geformuleerd in het organisatie- en formatierapport, luidt:
“Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stimuleert en faciliteert het samenwerken van
overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te
kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade
en leed bij rampen en crises te voorkomen en beperken.”
2.2

Missie Brandweer Nederland

De missie van de brandweer is voor het hele land hetzelfde. Brandweer Nederland
formuleert de volgende missie:
Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband houdt;
het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan
bij brand; het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Naast
brandbestrijding, hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing behoort ook
risicobeheersing tot de taken.
2.3

Visie Brandweer Nederland

De brandweer in Nederland heeft haar visie neergelegd in ‘De Brandweer over morgen’.
De aanleiding tot deze toekomstvisie was het breed beleefde gevoel dat de grenzen van
wat de brandweer organisatorisch en financieel aankan, zijn bereikt.
De brandweer gaat de komende jaren:
 meer nadruk leggen op het voorkomen van branden en ongevallen;
 streven naar versmalling van de conventionele brandweertaken door toepassing van
nieuwe technologieën, nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van
burgers;
 de conventionele hulpverleningstaken verbreden in de richting van zorgtaken en een
veel grotere inzet van de burger;
 meer investeren in activiteiten die in relatie tot de kosten voor de samenleving het
hoogste rendement opleveren.
2.4

Visie brandweer Zuid-Holland Zuid

Brandweer Zuid-Holland Zuid is vanaf 1 januari 2013 geregionaliseerd en vanaf 1 juli
2013 gereorganiseerd. Onze brandweer is ingericht om de taakvelden, genoemd in de
voorgaande paragrafen in te vullen.
Kort gesteld draagt de brandweer bij aan een veilige woon-, leef-, en werkomgeving in
Zuid-Holland Zuid door:
 een bijdrage aan het voorkomen van incidenten;
 een bijdrage aan het bevorderen zelfredzaamheid;
 het bestrijden van incidenten.
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3
3.1

A a np a k
Algemeen

De middelen worden schaarser. Het is meer dan ooit zaak om ons te beraden op de
omvang van publieke taken en de wijze waarop deze uitgevoerd worden.
Als het gaat om taken op het gebied van noodhulp en veiligheid is dit een lastige
overweging. Rigoureus snijden in budgetten en het wegbezuinigen van taken kan
ongewenste gevolgen hebben.
De insteek die we dan ook hebben gekozen is te redeneren vanuit de inhoud: welke
kwaliteit willen we leveren en hoe kunnen we deze kwaliteit zo effectief en efficiënt
mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten en op toekomstvaste wijze organiseren? Daarbij
is het besef nadrukkelijk aanwezig, dat er door de gemeenten en de brandweer de
afgelopen jaren forse slagen gemaakt zijn en de brandweer een flinke kwaliteitsimpuls
gekregen heeft.
Dat keuzes gemaakt moeten worden, die belangrijke veranderingen voor de
brandweertaken betekenen is duidelijk. Het project om te komen tot de beantwoording
van bovenstaande vraag is dan ook ‘Vernieuwde brandweerzorg’ genoemd.

3.2

Fasering

Vernieuwingen kunnen niet allemaal op hele korte termijn doorgevoerd worden. Zeker
een verandering bij een operationele dienst moet goed voorbereid plaatsvinden. Er is dan
ook gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. We richten ons op het jaar 2020 om de
vernieuwde brandweerzorg te hebben vorm gegeven. Als successen aanleiding geven kan
versneld worden, maar als de successen uitblijven of er zijn andere ontwikkelingen, geeft
deze horizon voldoende ruimte om (bestuurlijk) de juiste richting te bepalen.

3.3

Model

Binnen het project is de inhoudelijke insteek vertaald naar een model, dat is opgebouwd
uit twee inhoudelijke pijlers (operationele
doctrine en voorkant veiligheidsketen), die
gefundeerd zijn op een stevige financiële
basis (‘control’) en zich omringd weten door
goede zorg voor onder andere onze mensen
(‘HRM’).

3.4

Betrokkenheid

Bij de totstandkoming van de voorstellen is
nadrukkelijk gezocht naar brede
betrokkenheid van het personeel in alle
lagen van de organisatie.
Niet vanuit de wil een bepaalde richting op te gaan, maar vanuit de wens kwaliteit te
organiseren, terwijl de mensen gemotiveerd blijven.
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Kennis en goede ideeën zijn in alle lagen van de brandweer aanwezig. Zeker in een
organisatie als de brandweer, waarin mensen met zeer verschillende achtergronden
werken. Waar de ene groep mogelijk een blinde vlek heeft voor een bepaald onderwerp,
heeft een andere groep daar wellicht wel gedachten bij. Door de verschillende ideeën bij
elkaar te brengen, onderling te discussiëren over de verschillen van inzicht en hierin
verstandige keuzes te maken, is de kans op kwalitatieve oplossingen binnen de door het
bestuur gegeven kaders het grootst.
Bijkomend voordeel is dat mensen worden meegenomen in de dilemma’s van te maken
keuzen, mogelijkheden en onmogelijkheden, het waarom van bepaalde oplossingen.
Inzicht in de achterliggende gedachten betekent niet automatisch dat een oplossing door
iedereen gedragen wordt, maar het betekent wel begrip. En begrip is belangrijk bij het
behoud van de motivatie en het plezier in het werk, wat nodig is om samen te kunnen
voldoen aan de ons toevertrouwde opdracht.

3.5

Structuur

Om de organisatiebrede betrokkenheid te verkrijgen is een projectstructuur ingericht.
De voorstellen zijn, voordat ze via
projectgroep en stuurgroep naar
het bestuur gaan, voorbereid door
werkgroepen (operationele zaken,
voorkant veiligheidsketen, HRM)
bestaande uit inhoudsdeskundigen.
De werkgroepen lieten zich
inspireren vanuit de gehele
organisatie.
Zo zijn op het taakveld operationele
zaken diverse sessies
georganiseerd, waaraan de
operationeel managers, de
bureauhoofden en het MT hebben deelgenomen. Tevens hebben de vrijwilligers hun
inbreng gehad: aan de ene kant via de operationeel managers, aan de andere kant via
de klankbordgroep vrijwilligers. Daarnaast is de OR steeds (informeel) geïnformeerd.
Na vaststelling van het voorliggende document door het algemeen bestuur wordt de
projectstructuur beëindigd en de verdere uitwerking (deels projectmatig) in de reguliere
lijn geplaatst.
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4
4.1

V oo rk a nt v e i l ig h ei ds ke te n
Algemeen

De taken aan de voorkant van de veiligheidsketen (wat voorheen voornamelijk werd
aangeduid met pro-actie en preventie) zijn binnen de brandweer Zuid-Holland Zuid
ondergebracht bij de afdeling Expertise & Advies (E&A).
In het voorliggende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de toekomst van deze taken en
daarmee de afdeling E&A in het kader van Vernieuwde brandweerzorg.
Daartoe komen achtereenvolgens aan bod:
 afdeling in opbouw;
 gewenste situatie;
 voorgestelde werkwijze.

4.2

Afdeling in opbouw

Op weg naar de regionalisering en de reorganisatie van de brandweer in 2013 is een
uitgebreide discussie gevoerd over de toekomst van de taken aan de voorkant van de
veiligheidsketen. Gekozen is toen voor een toekomstvaste, efficiënte inrichting van de
afdeling E&A. Deze inrichting heeft plaatsgevonden op basis van het beleidsplan E&A en
heeft onder andere de volgende gevolgen gehad:
 een eerste invulling aan de rollen van brandveiligheidsadviseur (advies naar
bevoegd gezag, partners en burgers), brandveiligheidstoezichthouder (toezicht
tijdens oprichtings- en gebruiksfase) en brandveiligheidsadviseur (stimuleren
brandveiligheids-bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid);
 centralisatie van 17 naar 3 locaties;
 gemeentegrensoverstijgend werken;
 verheldering van de taakverdeling tussen gemeentelijke afdelingen Bouw- &
Woningtoezicht, de regionale uitvoeringsdienst en de brandweer;
 specialisatie van de werkzaamheden;
 vermindering van de formatieve omvang met 25%.

4.3

Gewenste situatie

Op het gebied van E&A is dan ook al een forse vernieuwingsslag gemaakt. De insteek nu
is deze route te vervolgen en waar nodig te herijken aan de hand van nieuwe
ontwikkelingen, zoals:
1. Externe vernieuwingen:
(Wettelijke) Veranderingen die tijdens het opstellen van het beleidsplan E&A nog niet
concreet genoeg waren om rekening mee te houden, bijvoorbeeld de Omgevingswet, het
wetsvoorstel vergunningverlening toezicht en handhaving en de mogelijke komst van
private kwaliteitsboring.
2. Vernieuwingen van Brandweer Nederland:
De betrokkenheid van de brandweer zal in toenemende mate gaan plaatsvinden op basis
van risico’s. Een voorbeeld hiervan is het advies van Brandweer Nederland over de
betrokkenheid bij de Omgevingswet voor risicovolle bouwwerken.
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3. Intern gedreven vernieuwingen
De Brandweer Zuid-Holland Zuid streeft naar een continu proces om risico’s te beperken.
Daarbij wordt ingezet op een efficiënte en toekomstvaste wijze van werken, onder
andere ingegeven door de bestuurlijke opdracht te komen met bezuinigingsscenario’s.

4.4

Voorgestelde werkwijze

Binnen het project Vernieuwde brandweerzorg zijn verschillende mogelijkheden
onderzocht om invulling te geven aan het gewenste toekomstbeeld in combinatie met de
opdracht te komen met bezuinigingsscenario’s. Hierbij is geanalyseerd welke trends en
ontwikkelingen er momenteel gaande zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van
maatschappelijke ontwikkelingen, in de maak zijnde wet- en regelgeving, strategische
documenten van regionale brandweren en het toekomstvisiedocument van Brandweer
Nederland. Op basis van deze analyse is een aantal houtskoolschetsen gemaakt voor
mogelijke richtingen, te weten:
 Beperken tot de wettelijke taken: de brandweer beperkt zich slechts tot de taken
die bij wet opgedragen zijn.
 Kaasschaafmethode: over de volle breedte van het huidige takenpakket wordt een
percentage bezuinigd.
 Een omslag naar regievoeren: de brandweer treedt minder op als uitvoerder en
meer als regisseur en laat de uitvoering over aan anderen.
 Risicogericht denken en handelen: ingezet wordt op alleen de belangrijkste
risico’s.
Geconcludeerd is, dat geen van deze mogelijkheden alleen een pasklaar antwoord zal
bieden voor de toekomst. Gekozen is dan ook voor een combinatie van 'de omslag naar
regievoeren' en 'de risicogerichte benadering'. Hieronder wordt dat nader uitgewerkt.
Voor de gevolgen die dit heeft voor de gemeenten wordt verwezen naar paragraaf 4.5.
Omslag naar regievoeren
Minder uitvoerende werkzaamheden en meer regisseren. Het regievoeren zal versterkt
worden door met name te investeren in de rol brandveiligheidsambassadeur.
Voorbeelden hiervan zijn:
 scholen ondersteunen met de specialistische kennis bij de (brand)veiligheidslessen;
 thuiszorgmedewerkers faciliteren zodat zij basiskennis hebben van brandveiligheid
die kan worden toegepast voor een signaalfunctie en een voorlichtende functie.
Risicogerichte benadering
Door een risicogerichte benadering kan meer efficiëntie en kwaliteit bereikt worden. De
brandweer houdt zich –conform de (wettelijke) doelstellingen, zoals voorkomen
slachtoffers, overslag naar belendingen en grote milieuschade bij brand- aan de voorkant
van de veiligheidsketen vooral bezig met de hogere risicocategorieën. Op basis van deze
benadering wordt de werkvoorraad van de brandveiligheidstoezichthouder, -adviseur en ambassadeur herijkt.
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Doorvertaling naar de rollen uit het beleidsplan
Een specifieke doorvertaling van de omslag naar regievoeren en de risicogerichte
benadering komt neer op het volgende:
Brandveiligheidsadviseur
Voor de brandveiligheidsadviseur kan voor de betrokkenheid van de afdeling E&A bij
nieuwbouw de checklist uit het landelijke document ‘Classificeren van risicovolle
bouwwerken’ (Brandweer Nederland, 2013) worden aangehouden. De verwachting is dat
dit een beperkte reductie van de werkvoorraad oplevert. De omvang van de reductie is
nog niet bekend, maar zal de komende periode onderzocht worden, door de
binnenkomende adviesaanvragen te toetsen aan dit document. De ervaringen die
opgedaan worden met deze wijze van adviseren zullen in 2016 de basis vormen voor
voorstellen aan het Algemeen Bestuur wel of niet structureel op deze basis te werken en
aan de hand hiervan de formatie van de afdeling E&A opnieuw te herijken. Ervan
uitgegaan wordt dat er minder formatie nodig is.
Hierbij is geen rekening gehouden met een verschuiving van het takenpakket als gevolg
van de private kwaliteitsborging omdat de reikwijdte van deze ontwikkeling nog niet te
overzien is.
De brandveiligheidstoezichthouder
Het toepassen van de risicobenadering (het risicoanalysemodel) op de werkvoorraad van
de brandveiligheidstoezichthouder laat een reductie van het aantal objecten zien waarop
toezicht gehouden moet worden. Uit deze nieuwe benadering blijkt namelijk, dat voor
twaalf van de zestig gebouwfuncties het risico laag is. Het toezichthouden op de
brandveiligheid van deze objecten is dan ook van beperkte waarde en zal in principe niet
meer gebeuren. Indien hiertoe aanleiding is kan in overleg met de gemeenten van dit
uitgangspunt afgeweken worden.
Het betreft de volgende gebouwfuncties:
 theaters, bioscopen en aula’s (50-250 personen; aantal: 9);
 musea, bibliotheken en tentoonstellingen (50-250 personen; aantal: 53);
 buurthuizen en kantines (aantal: 467);
 industrie (<500 personen, geen risicovolle activiteiten; aantal: 4);
 kerken (aantal: 108);
 kantoren (<500 personen; aantal: 16);
 onderwijs (leerlingen >12 jaar; aantal: 81);
 sporthallen en stadions (250-1000 personen; aantal: 19);
 stationsgebouwen <500 personen (aantal: 1);
 cafés, disco’s en restaurants (50-250 personen; aantal 345);
 ruimte geen gebouw zijnde (<500 personen, tenten etc.);
 gebouwen met gelijkwaardigheid gericht op vluchten (Rook warmte afvoer).
Het toezicht op de overige 48 gebouwfuncties zal uiteraard wel plaatsvinden. Het betreft
onder andere verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven met meer dan 10 kinderen,
verpleegtehuizen, grotere horecagelegenheden (>250 personen), hotels.
Door de nieuwe aanpak neemt het totaal aantal bouwwerken, waar de brandweer
controleert, af met 52%. Hoewel het laag-risico-objecten betreft, waar slechts een
beperkt aantal uren aan werd besteed, levert dit een reductie voor de werkvoorraad van
de afdeling E&A.
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Verder wordt winst gevonden in het efficiënter omgaan met controles. Aan de hand van
de risicoanalyse wordt de controlefrequentie van sommige objecten naar beneden
bijgesteld, hetgeen betekent dat minder controlecapaciteit benodigd is.
De vervolgactie naar aanleiding van de resultaten van de controles vindt plaats op basis
van de landelijke sanctiestrategie. De ernst van de overtreding bepaalt de vervolgactie,
waarbij er meer invulling wordt gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van de
eigenaar/gebruiker. Aan de andere kant zal er, in overleg met het bevoegd gezag,
strakker gehandhaafd worden. Hierdoor zal het aantal hercontroles, die flink wat
capaciteit vragen, verminderd worden.
Brandveiligheidsambassadeur
Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen zullen de bestaande programma’s voor de
brandveiligheidsambassadeur geïntensiveerd worden. Naast het voeren van regie zal op
risicobasis bepaald worden wanneer en op welke plaatsen de ambassadeur ingezet
wordt.
Vertaling naar ontwikkelplan
Het meer gaan werken op basis van risico’s in combinatie met de verschuiving naar een
meer regisserende rol vraagt een aanpassing van de medewerkers. Er zullen opleidingen,
bijscholing en coaching worden aangeboden. Wat en hoe zal onderwerp zijn van een op
te stellen ontwikkelplan afdeling E&A, dat in de loop van 2014 verder vorm zal krijgen.
4.5

Gevolgen voor de gemeenten

De risicogerichte benadering in combinatie met een verschuiving van uitvoering naar
meer regievoeren heeft effecten voor de gemeenten. Onderstaand worden de
belangrijkste weergegeven aan de hand van de eerder benoemde rollen.
Brandveiligheidsadviseur
Tot 2016 zijn er geen gevolgen voor de gemeenten. De inkomende adviesaanvragen
worden door de afdeling E&A afgehandeld conform de afspraken uit het beleidsplan E&A
en daarbij afgezet tegen de risicolijst uit het document ‘Classificeren van risicovolle
bouwwerken’ (Brandweer Nederland, 2013);
Verwacht wordt, dat diverse adviesaanvragen buiten de risicolijst vallen en dus niet meer
tot de werkvoorraad behoren. In overleg met de gemeenten zal dan besloten worden hoe
hiermee om te gaan in de zin van baten, kosten en werkzaamheden.
De opgedane ervaringen zullen in 2016 aan de basis liggen van voorstellen aan het AB
om structureel wel of niet op deze wijze te werken, inclusief formatieve consequenties.
Brandveiligheidstoezichthouder
Vanaf 2016 zal de afdeling E&A toezicht gaan houden conform het risicoanalysemodel uit
de ‘Basis voor brandveiligheid’ (Instituut Fysieke Veiligheid, 2013). Hierdoor zal bij twaalf
van de zestig gebouwfuncties uit het beleidsplan E&A geen toezicht meer gehouden
worden op de brandveiligheid.
Omdat het laag-risico-bouwwerken betreft zal hier voor de gemeenten geen extra werk
uit komen.
Het is voorstelbaar, dat in de beginfase van de nieuwe werkwijze onduidelijkheden
bestaan of extra afstemming gewenst is. In het eerste jaar (2015) zal de brandweer dan
ook zorgdragen dat (tijdelijk) extra capaciteit voor handen is om dit vorm te geven.
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Brandveiligheidsambassadeur
Vanaf 2016 zal de afdeling E&A in toenemende mate regie gaan voeren tijdens het
uitvoeren van de programma’s1 uit het beleidsplan. Dit kan resulteren in een
andersoortige zichtbaarheid van de brandveiligheidsambassadeur. De verwachting is dat
de brandveiligheidsambassadeur van de brandweer minder vaak zelf op pad zal gaan om
de eindgebruiker te informeren, maar zich meer zal richten op ‘tussenpersonen’. Denk
bijvoorbeeld aan het opleiden/informeren van thuiszorgmedewerkers, in plaats van zelf
langs de deur te gaan. Of aan het instrueren van docenten, in plaats van zelf voor de
klas te staan.
Tijdens het proces om te komen tot de Vernieuwde Brandweerzorg zal nadrukkelijke
aandacht worden geschonken aan de contacten tussen de gemeenten en de afdeling
E&A.

4.6

Formatieve consequenties

Aan de hand van de risicobenadering heeft een herijking op de werkvoorraad plaatsgevonden. De berekeningen laten zien dat, als de organisatie volledig ingeregeld is, er
met deze wijze van organiseren circa 5 fte bespaard kan worden ten opzichte van de
formatie die is vastgesteld in het organisatie- en formatierapport dat is opgesteld voor de
reorganisatie.

4.7

Samengevat

De afdeling E&A zal de komende jaren een doorontwikkeling maken naar een
risicogerichte en regisserende benadering van brandveiligheid. Hiervoor zal de
werkvoorraad uit het beleidsplan Expertise & Advies herijkt worden op basis van risico’s.
Voor de brandveiligheidsadviseur zal dit pilotmatig gebeuren aan de hand van de
handreiking ‘Classificeren risicovolle bouwwerken’. De ervaringen die opgedaan worden,
zullen de basis vormen van nadere voorstellen aan het algemeen bestuur in 2016 over
het al dan niet toepassen van de herijking op de werkvoorraad van de
brandveiligheidsadviseur;
Voor de brandveiligheidstoezichthouder zal de herijking plaatsvinden aan de hand van
het risicoanalysemodel omschreven in de ‘Basis voor brandveiligheid’ van het Instituut
Fysieke Veiligheid, waardoor de werkvoorraad vanaf 2016 zal afnemen.
De rol van brandveiligheidsambassadeur zal een meer regisserende worden.
De periode tot 2016 zal door de afdeling E&A worden gebruikt om brandveiligheid op
basis van risico’s verder in te voeren. De medewerkers zullen opleidingen, bijscholing en
coaching worden aangeboden, hetgeen zal worden opgenomen in een in 2014 op te
stellen ontwikkelplan.

1

Voor de brandveiligheidsambassadeur zijn in het beleidsplan E&A zes programma’s omschreven voor het
stimuleren van brandveiligheidsbewustzijn, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
bij burgers en bedrijven.
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5

O pe r a ti o ne l e i n r ic ht i ng

Ervan uitgaande, dat de
brandweerzorg minimaal voldoet aan
de (wettelijke) kwaliteitseisen is een
instrumentenpaneel ontwikkeld, met
behulp waarvan visueel gemaakt kan
worden welk effect verschillende
aanpassingen op het gebied van
operationele zorg hebben.
Daartoe zijn drie criteria benoemd:
1. financiën;
2. impact organisatie;
3. impact maatschappij.
Deze criteria zijn weergegeven als
‘meters’ in het figuur.
De maatregelen (‘knoppen waaraan gedraaid kan worden’) zijn gezocht in de volgende
categorieën:
Dekkingspercentage (knop 1): het dekkingspercentage is het percentage van het
aantal objecten, dat de brandweer binnen de normtijd bereikt. Tot op heden zijn we
in Zuid-Holland Zuid uitgegaan van een dekkingspercentage van 80%. De landelijk
gehanteerde normen liggen hoger, maar de wetgever heeft de mogelijkheid geboden
af te wijken van de norm. Dit is in Zuid-Holland Zuid door het algemeen bestuur in
2012 gedaan (bestuurlijk gemotiveerd afwijken).
Het verder naar beneden aanpassen van dit percentage betekent dat minder dekking
en dus minder brandweerposten nodig zijn.
Het verder naar beneden bijstellen van het dekkingspercentage brengt echter de
kwaliteit van de operationele brandweerzorg (ver) terug. De direct zichtbare kosten
lopen terug, maar de impact op zowel de maatschappij als de organisatie kan heel
groot zijn. Denk bij de maatschappelijke effecten naast de kwaliteitsafname van de
zorg aan de verminderde aanwezigheid van de brandweer in de kernen en daarmee
de grotere afstand tot de burger. Voor de brandweer aanleiding het verlagen
van het dekkingspercentage niet te adviseren.
Referentie dekkingspercentage (knop 2): hetzelfde geldt feitelijk voor het aanpassen
van de referentie. Bij het opstellen van het dekkingsplan is uitgegaan van het
berekenen van het dekkingspercentage op basis van zeven clusters. Als we het
dekkingspercentage gaan berekenen op basis van een andere schaalgrootte kan dit
lokaal forse consequenties hebben. Kiezen we bijvoorbeeld voor het
dekkingspercentage met als referentie de regio, dan kan het theoretisch voorkomen
dat een aanpassing in stedelijk gebied het dekkingspercentage regiobreed verbetert,
maar dat de zorg in landelijk gebied verslechtert. Door het percentage over een
groter gebied te berekenen vallen in dit geval de effecten voor de niet-stedelijke
gebieden op papier in het niet. Het aantal objecten in stedelijk gebied is immers vele
malen groter dan in landelijk gebied.
De brandweer is van mening dat het aanpassen van de referentie van het
dekkingspercentage slechts voordelen op papier biedt en de kwaliteit van de
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brandweerzorg niet ten goede komt. Geadviseerd wordt dan ook de referentie
niet aan te passen.
Wijze van bezetting voertuigen (knop 3): om de voertuigen te bezetten kennen we
drie mogelijkheden: een volledig vrijwillige bemensing, een beroeps-bezetting (al of
niet via 24-uurs-paraatheid) en een mix van deze twee. Het aanpassen van de wijze
van bezetting kan gunstige financiële gevolgen hebben, terwijl de brandweerzorg
geborgd blijft. Wel hebben dit soort maatregelen effecten op de organisatie en het
personeel. De wijze van bezetting is onderwerp van paragraaf 5.4.
Wijze van optreden/voertuigbezetting (knop 4):
Een vierde categorie maatregelen is het aanpassen van de wijze van
optreden/voertuigbezetting. Gedacht wordt daarbij aan een aanpassing van het
aantal mensen dat op de tankautospuit (het basisbrandweervoertuig) plaats neemt.
Op dit moment is de basisbezetting zes man. De brandweer is er echter van
overtuigd dat na de juiste voorbereiding een basisvoertuig met vier man betekent
dat de brandweerzorg op efficiëntere manier en verantwoord wordt vormgeven. De
wijze van optreden/voertuigbezetting is onderwerp van paragraaf 5.3.

Samenvattend:
De brandweer adviseert het dekkingspercentage niet naar beneden bij te stellen
en ook de referentie van dit percentage niet aan te passen, maar vast te houden
aan het in 2012 vastgestelde bestuurlijk gemotiveerd afwijken.
Het vormgeven van vernieuwde efficiëntere basisbrandweerzorg is mogelijk
door met name te kijken naar de wijze van bezetting van het basisvoertuig en
het aantal personen waarmee uitgerukt wordt.

5.1

De voorstellen horizon 2020 basiszorg

Om in lijn met de vier knoppen uit het dashboard te komen tot de voorstellen voor de
basiszorg zijn drie vragen gesteld:
1. Is er, zonder te draaien aan de eerste twee knoppen, toch een mogelijkheid tot het
aanpassen van het aantal posten, eventueel via een greenfield-benadering?
2. Is er een mogelijkheid tot het aanpassen van de standaardbezetting van het
basisvoertuig (draaien aan knop 4)?
3. Is er een mogelijkheid op een andere wijze om te gaan met de wijze waarop onze
posten bezet worden (draaien aan knop 3)?

5.2

Knop 1 en 2: Netwerk van posten

Ervan uitgaande dat het dekkingspercentage en de referentie van dit percentage niet
aangepast worden is het de vraag of er toch mogelijkheden bestaan tot aanpassing van
het aantal posten.
Er zijn drie varianten doorgerekend:
1. sluiting van bestaande kazernes;
2. samenvoegen van bestaande kazernes;
3. greenfield.
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Variant 1 en 2:
We werken voornamelijk met vrijwilligers en zoeken naar de meest ideale
postenverdeling. Uit de verkenning is gebleken dat de huidige inrichting van de regio niet
zonder reden tot stand is gekomen: volledig opnieuw invullen van de brandweerzorg
binnen de gehanteerde opkomstkaders zou als uitkomst een vergelijkbare indeling
hebben als nu het geval is.
Conclusie hiervan is dat er weliswaar
aanpassingen gedaan kunnen
worden, maar de kosten daarvoor
rechtvaardigen niet de kleine
kwaliteitswinsten.
Tevens is gekeken naar het sluiten
van bestaande posten en het
samenvoegen van bestaande posten.
De aandacht is met name gericht op
de posten met een gering aantal
uitrukken, gecombineerd met een
relatief klein aantal objecten in het
verzorgingsgebied. Conclusie is dan
ook, dat als we vasthouden aan de
opkomsttijden die zijn vastgesteld in
het bestuurlijk gemotiveerd afwijken
van Zuid-Holland Zuid, we een fijnmazig netwerk van posten nodig hebben. Op basis van
berekeningen blijkt dat ons huidige netwerk van posten noodzakelijk is. Voorgesteld
wordt dan ook geen posten te sluiten.
Variant 3: greenfield
In deze variant worden op strategische plaatsen in de regio beroepsposten (vanwege de
lage uitruktijd) geplaatst en worden de resterende gebieden afgedekt met behulp van
vrijwilligers.
De besparingen zouden bestaan uit minder posten, minder kapitaallasten en minder
vrijwillig personeel. Daar tegenover staan een investering in nieuwe huisvesting en de
hoge personeelskosten die verbonden zijn aan beroepsposten.
Een dilemma hierbij is het verlies aan slagkracht. Daar waar we nu beschikken over een
fijnmazig netwerk aan posten, die
elkaar kunnen bijstaan en aflossen,
zou dat in een dergelijk model niet
meer aan de orde zijn. De
flexibiliteit van de organisatie zou
verdwijnen.
Een tweede dilemma is de
werkvoorraad in met name de nietstedelijke gebieden. Het aantal
uitrukken rechtvaardigt niet het
hebben van een beroepsdienst.
Voor het stedelijke gebied ligt dit
anders. De greenfield-benadering is
dan ook doorgerekend voor een
drietal gebieden, te weten
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Zwijndrechtse Waard, Drechtsteden Noord en Gorinchem. Dit heeft opgeleverd, dat met
name in de Drechtsteden modellen denkbaar zijn met meer beroeps en minder
vrijwilligers.
Gezien de hoge kosten en de impact op zowel personeel als organisatie is er de voorkeur
voor evolutie boven revolutie. Deze evolutie wordt gezocht in het meer integreren van
beroeps en vrijwilligers, zoals hierna beschreven.
Samengevat kan gesteld worden, dat we als we vasthouden aan in onze regio
vastgestelde opkomsttijden we het huidige fijnmazige netwerk van posten
nodig hebben. Er zijn mogelijkheden voor meer beroeps en minder vrijwilligers,
met name in de stedelijke gebieden. Een betere borging van de eerste uitruk
staat tegenover fors hogere kosten en minder slagkracht. Mede met het oog op
de impact voor organisatie en personeel wordt voorgesteld geen revolutie, maar
evolutie na te streven.

5.3

Knop 4: de bezetting van de basiseenheid

Eerst is inzichtelijk gemaakt hoeveel incidenten we in onze regio kennen van welke soort.
Geconstateerd is, dat 70% van de inzetten OMS-meldingen en zogenaamde ‘prio-2’meldingen zijn. Het absolute aantal OMS-meldingen wordt kleiner. Het streven is
de OMS-meldingen verder te reduceren via het project TOOM, waarmee een
kostenreductie gerealiseerd wordt.
Van de resterende 30% prio-1-meldingen (circa 1.050) bestaat ongeveer de helft uit
branden, terwijl de andere helft hulpverleningen, waterongevallen en ongevallen met
gevaarlijke stoffen zijn. Het aantal ernstige incidenten is beperkt.
Vervolgens is bepaald wat de taken van een basiseenheid zijn. Samengevat is dit de
grijpredding en het beheersen van escalatie. Met grijpredding wordt bedoeld het redden
in standaardsituaties, terwijl het beheersen van escalatie het voorkomen van verdere
uitbreiding van het incident betreft.
De kernvraag is welke voertuigbezetting past bij de uitvoering van deze basistaken. De
uitkomsten van de verkenning hierover kunnen als volgt worden weergegeven:
 Uit het oogpunt van uniformiteit is eenheid van doctrine gewenst.
 Verwacht wordt dat een TS4 (vierpersoonsbezetting van een tankautospuit) met alle
incidenten kan starten en in 80 tot 90% van de gevallen de klus kan klaren. Deze
verwachting is gebaseerd op de uitkomsten van pilots en onderzoeken in andere
regio’s. We hebben in de regio Zuid-Holland Zuid beperkt praktijkervaring met TS4
om deze verwachting te toetsen. Het opdoen van eigen ervaring is wenselijk.
 De TS4 is niet gelijk aan een TS6 minus twee personen, maar is een geheel nieuwe
doctrine, met kansen en uitdagingen. Een TS4 wordt bezet door een bevelvoerder,
een chauffeur en twee manschappen. De reductie van vier (TS6) naar twee (TS4)
manschappen betekent niet een halvering van de slagkracht, mits de juiste wijze van
inzetten en het gebruik van moderne techniek wordt toegepast.
 De TS4 biedt een oplossing voor die posten die kampen met een bezettingsprobleem
en niet te allen tijde uitruk met zes personen kunnen borgen en realiseren.
 Hierbij dient echter het volgende opgemerkt te worden: Rekenend met een
garantiefactor van 300% zijn voor de bemensing van een TS6 achttien vrijwilligers
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nodig. Het werken met TS4 betekent niet automatisch dat dit aantal reduceert tot
twaalf. Dit is onvoldoende robuust voor opvang van ziekte, vakantieperioden of
verminderde inzetbaarheid. Een bezetting van vijftien wordt als realistisch gezien.
Daarbij dient opgemerkt te worden, dat er gezien de belastbaarheid een grens is aan
het aantal alarmeringen voor een vrijwilliger. Zowel voor de vrijwilliger zelf als voor
de hoofdwerkgever van de vrijwilliger. Dat betekent dat posten met meer uitrukken
mogelijk meer vrijwilligers nodig hebben, zoals ook nu het geval is.
Als gewerkt wordt met een TS4, zal er eerder opgeschaald moeten worden bij
ernstiger incidenten om voldoende slagkracht te hebben. Dit pleit voor het behoud
van het fijnmazig netwerk van posten.

Het invoeren van TS4 in plaats van TS6 vraagt een zorgvuldig implementatietraject. De
insteek is dan ook uiterlijk in 2020 te werken met TS4. Zorgvuldigheid en veiligheid gaan
voor snelheid om een aantal redenen:
 Het is een ander concept en andere werkwijze. Vooral bevelvoerders en chauffeurs
zullen verandering ten opzichte van de huidige werkwijze ervaren. Dit vraagt
bijscholing en oefenen.
 Er moet goed nagedacht worden hoe we met de opschaling en uitrukvoorstellen
omgaan.
 De vakinhoudelijke verandering vraagt ook aandacht voor het personeel. Uit
evaluaties blijkt dat een deel van het personeel de overstap naar een dergelijk
systeem groot vindt. Deze mensen verdienen vanuit goed werkgeverschap extra
aandacht en begeleiding.
Dit is mede van belang nu er ook via de media aandacht gevraagd wordt voor
bezuinigingen bij de brandweer. Zo stonden in op 23 april 2014 de zorgen van de
vakbonden over de bezuinigingen bij de brandweer centraal in EenVandaag 2. Gesteld
werd dat op de verkeerde plaats bezuinigd wordt: de staf groeit, terwijl posten
sluiten en brandweervoertuigen met minder personeel de straat op gaan. Daarbij
werd een verbinding gelegd met de toename van het aantal doden bij brand in het
eerste kwartaal van 2014. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in Nederland
bij brand twintig mensen om het leven gekomen. Dit is meer dan een verdubbeling
ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. Opvallend hierbij is de vermeerdering van
het aantal oudere slachtoffers (65+), hetgeen gerelateerd wordt aan de toename van
de hoeveelheid thuisgebonden zorg. In het eerste kwartaal van 2014 zijn er in ZuidHolland Zuid geen dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van brand.
 Er moet eerst ervaring opgedaan worden met de (on)mogelijkheden van het
systeem. Als successen hiertoe aanleiding geven kunnen we de regiobrede invoering
versnellen. Als de successen uitblijven, is er ruimte om samen met het bestuur te
zoeken naar oplossingen.

2

Woensdag 23 april 2014 heeft het actualiteitenprogramma EenVandaag aandacht besteed aan de

brandweer. Het item is terug te zien via het internetadres:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/50887/landelijke_actie_brandweer_tegen_bezuinigingen
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-VoorbehoudLandelijk onderzoek naar variabele voertuigbezetting
Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie heeft het WODC (Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum) opdracht gegeven om een kader op te stellen om
de effecten van variabele voertuigbezetting in kaart te brengen. De minister wil met dit
kader de veiligheidsregio’s behulpzaam zijn om invulling te geven aan de mogelijkheid
om gemotiveerd af te wijken van het standaardvoertuig TS6 zoals dat is vastgelegd in
het Besluit Veiligheidsregio’s.
Uit het onderzoek van het WODC blijkt dat één landelijk toepasbaar kader nu nog niet
mogelijk is. Het WODC adviseert wel een landelijk gedeelde opvatting over variabele
voertuigbezetting te ontwikkelen en daarnaast in te zetten op een landelijk systeem om
gegevens te verzamelen om de effecten van variabele voertuigbezetting te beoordelen.
Reactie minister
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de minister eind februari een brief aan de
Tweede Kamer geschreven. Hierin geeft hij aan in overleg te gaan met Brandweer
Nederland en het Veiligheidsberaad (de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van de
veiligheidsregio’s). De minister wil de volgende concrete stappen zetten:
1. Voor de zomer 2014 komen tot een landelijk gedeelde opvatting over de inzet van
(variabele) voertuigen en bemensing.
2. Op basis daarvan in het derde kwartaal van 2014 het opstellen van een handreiking
voor de regionale invulling van de afwijkingsbevoegdheid.
3. Komen tot het systematisch verzamelen van gegevens.
Visie brandweer Nederland op bezetting voertuig
Vooruitlopend op dit gesprek wordt door de Raad van Brandweercommandanten (RBC)
gewerkt aan het formuleren van de visie op variabele voertuigbezetting. De Raad zit nog
midden in deze discussie, waarin blijkt dat binnen regio’s verschillende standpunten,
ervaringen en visies leven.

Samengevat is de brandweer Zuid-Holland Zuid van mening dat op basis van de
huidige inzichten verwacht kan worden dat de basiszorg in Zuid-Holland Zuid
vormgegeven kan worden met TS4 als basiseenheid in samenhang met het
fijnmazig netwerk van posten.
Het is van groot belang om eigen ervaring op te doen met TS4 als basiseenheid
en voorgesteld wordt dan ook om pilots in te richten.
De landelijke ontwikkelingen, en in het bijzonder het toetsingskader dat de
minister heeft toegezegd voor het derde kwartaal 2014, kunnen echter van
invloed zijn op de visie van brandweer Zuid-Holland Zuid.
Daarom wordt het volgende voorstel gedaan:
In ieder cluster wordt minimaal één pilot gehouden, gebaseerd op vrijwillige
deelname van de betreffende post. Het streven is een representatief beeld voor
onze regio te creëren, dus pilots uit te voeren op posten met verschillende
achtergrond (stedelijk/landelijk, vrijwillig/beroeps, meer/minder inzetten).
Gekozen voor deze brede opzet is na overleg met het personeel (operationeel
managers).
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Bij de voorbereidingen op en uitvoering van de pilots wordt ingezet op
regiobrede betrokkenheid; in principe heeft de operationeel manager van de
aan de pilot deelnemende post zitting in de projectstructuur. Gekozen is voor
een gezamenlijke voorbereiding van de pilots en waar dat aan de orde is een
getrapte uitvoering (de pilots hoeven niet gelijktijdig plaats te vinden).
Naast het opdoen van onze eigen ervaringen dragen we op deze wijze als regio
actief bij aan de landelijke gegevensverzameling. Bovendien past deze
werkwijze ook goed bij de verwachte momenten waarop meer landelijke
duidelijkheid ontstaat over variabele voertuigbezetting.
Voorstellen voor eventueel andere pilots of reguliere invoering werken we
verder uit als de landelijke lijn ten aanzien van de basiszorg bekend is. Tevens
zullen we op dat moment nader ingaan op de specialistische taken. Er is immers
een flinke mate van afhankelijkheid tussen de wijze van uitvoering van
specialismen en de basiszorg (TS4/TS6-discussie).
Op het moment van schrijven zijn de volgende posten bereid gevonden mee te werken
aan een pilot, hetgeen dan ook wordt voorgesteld:
Cluster
GHG/GLZ

DN/MW
DDT/ZW
HW
5.4

Post
Arkel
Leerdam
Gorinchem
Goudriaan
Nieuw-Lekkerland
Sliedrecht
Dordrecht Leerpark
Hendrik-Ido-Ambacht
Zwijndrecht
Klaaswaal

Knop 3: wijze van bezetting posten.

De basisbrandweerzorg wordt in de regio Zuid-Holland Zuid verzorgd vanuit 36
brandweerposten.
We kennen op dit moment grofweg drie modellen:

bezetten van voertuigen door vrijwilligers;

bezetten van voertuigen door beroeps;

een mix-variant, met name het aanvullen van vrijwillig bezette voertuigen met
medewerkers uit de kantoor (koude) organisatie.
In de huidige situatie zijn er twee posten met een beroepsbezetting en 34 met een
vrijwillige bezetting, al dan niet aangevuld vanuit de koude organisatie.
Op posten met zo veel uitrukken, dat de belasting te hoog wordt om te werken met
vrijwilligers, worden beroepsbrandweerlieden aangesteld. Een beroepspost is duurder
dan een vrijwillige post. De meerkosten worden met name veroorzaakt door personeel:
om zes personen vierentwintig uur per dag te garanderen zijn circa dertig voltijdsmedewerkers nodig. Gezocht is naar mogelijkheden om met name de kosten van de twee
beroepsposten te reduceren. Daartoe zijn drie varianten genoemd:
 invoeren TS4, conform het gestelde in de vorige paragraaf;
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werken met een combivoertuig;
vrijwilligers inroosteren bij de beroeps.

Binnen al deze varianten wordt bespaard op beroepspersoneel. De verwachting is dat
binnen deze opties de reductie van het personeel tot aan 2020 is op te vangen door
natuurlijk verloop.
Voorgesteld wordt een pilot ‘inroosteren vrijwilligers binnen de 24-uursberoepsdienst’ in te richten.
5.5

En hoe om te gaan met tweede basiseenheden en specialismen?

In principe staat er op iedere post in Zuid-Holland Zuid één basiseenheid.
Op een aantal posten is nu een tweede bluseenheid paraat. Deze eenheden zijn
opgenomen in de operationele sterkte. De korpssterkte is zodanig dat zowel de eerste als
de tweede TS tegelijk inzetbaar zijn.
Er is geen wettelijke basis voor een tweede of derde bluseenheid op een post, maar er
zijn wel diverse argumenten te noemen voor de aanwezigheid van een dergelijke
eenheid. Of en hoeveel tweede basiseenheden er in onze regio wenselijk zijn en waar
deze gestationeerd moeten worden is in grote mate afhankelijk van het wel of niet
invoeren van de TS4. Voorstellen werken we verder uit als de landelijke lijn ten aanzien
van de basiszorg bekend is. Tevens zullen we op dat moment nader ingaan op de
specialistische taken. Er is immers een flinke mate van afhankelijkheid tussen de wijze
van uitvoering van specialismen en de basiszorg (TS4/TS6-discussie).
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6

H RM

Het onderwerp HRM is van groot belang, maar de insteek is grotendeels afhankelijk van
de andere onderwerpen.
Op dit moment is dit hoofdstuk dan ook nog in ontwikkeling. Vragen die aan de orde
komen zijn onder andere:

Hoe krijgen we mensen vakbekwaam voor de nieuwe doctrine?

Hoe kunnen we omgaan met de maximale leeftijd waarop een vrijwilliger nog kan
uitrukken met een TS 4? Wat kan je bijvoorbeeld nog vragen van een vrijwilliger van
59 jaar? Is dit anders voor een vrijwilliger en een beroeps?

Wat betekent het uitrukken met een TS 4 voor de motivatie van de vrijwilligers? Kan
er gekeken worden naar systemen voor slimmer alarmeren?

Het vormgeven van het tweede loopbaanbeleid van de beroeps.

Br an d w e er Zu i d - H ol l an d Zu i d / V e rn i eu w de b ran dw e e rz o rg

21

VE RN IE U WD E B RA N DW E E RZ OR G V ER S IE 1 .0

7
7.1

Co nt r ol
Algemeen

Naast de inhoudelijke taakvelden voorkant veiligheidsketen en de operationele inrichting
is er op meer vlakken gezocht naar bezuinigingsmaatregelen. Een deel daarvan is al
gerealiseerd en een deel is nog in onderzoek.
Achtereenvolgens komen aan bod:

efficiëntie;

formatie;

bedrijfsvoering;

bedrijfsvoering plus;

oefencentrum;

kapitaallasten.

7.2

Efficiëntie

Bij de regionalisering bestond de begroting brandweer uit de bestaande regionale
begroting aangevuld met de begrotingen van de gemeentelijke brandweren zoals die zijn
overgekomen. Deze verschillende begrotingen kenden geen eenduidige opzet.
Vanaf 2014 is de brandweer gestart met het ontwikkelen van kengetallen, de opzet van
een eenduidige (werk)begroting en het daarop inrichten van de planning- en controlcyclus. De doorontwikkeling hiervan vindt de komende jaren plaats.
Dit vraagt een kritische houding van de organisatie ten aanzien van nut en noodzaak van
uitgaven. Dit betekent dat niet alles wat wenselijk is, gerealiseerd wordt, maar de
noodzaak van uitgaven leidend is.
In de werkbegroting 2014 is al rekening gehouden met een gemaakte efficiëntieslag,
zoals het uniformeren van contracten, verzekeringen en dergelijke. Daarmee is een
besparing gerealiseerd van € 670.000. Deze is ingezet om per 1-1-2014 exogene
ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen (zie hoofdstuk 11).

7.3

Formatie

Voor de reorganisatie van de brandweer per 1-7-2013 is een organisatie- en
formatierapport opgesteld dat is gebaseerd op kengetallen van Falck en Berenschot. Voor
de directie brandweer leidde dit tot een totale “kantoor-”formatie van afgerond 178 fte,
exclusief 67 fte in de 24-uurs dienst.
Niet alle formatie is daadwerkelijk ingevuld. Op dit moment wordt circa 20 fte
aangehouden. Daar tegenover staat dat er als gevolg van de plaatsingsprocedure een
beperkte sterkte boven de formatie is.
Brandweer Zuid-Holland Zuid heeft als doel gesteld alleen de kritische vacatures in te
vullen en de onderbouwing hiervan te bespreken binnen het MT.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om € 1 miljoen aan vacatureruimte structureel vanaf
2017 aan te houden, waaronder de te besparen formatie van de afdeling E&A, zoals deze
is opgenomen in het hoofdstuk Voorkant veiligheidsketen. Dit betekent wel dat er een
strakke prioritering en fasering van werkzaamheden moet plaatsvinden en dat sommige
werkzaamheden niet tot uitvoering komen. Zie verder hoofdstuk 9.
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De volle omvang van de formatieve besparingen is echter pas aan de orde vanaf 2017.
Tot die tijd wordt rekening gehouden met (afbouw van) bovenformatieven en
noodzakelijke inhuur om incidentele knelpunten te ondervangen.

7.4

Bedrijfsvoering

Op weg naar de regionalisering is door Berenschot berekend dat de benodigde
bedrijfsvoeringscapaciteit voor de nieuwe organisatie 46,1 fte is.
Dit aantal was gebaseerd op een niet volledig met de te regionaliseren brandweer te
vergelijken organisatie. Bij de capaciteitsberekening was rekening gehouden met een
volledig ingeregeld zelfstandig bestuursorgaan, acterend vanaf één centrale locatie, dat
de bedrijfsvoerings- & managementtaken al volledig efficiënt georganiseerd heeft. De
brandweer daarentegen moest nog volledig ingeregeld worden en werkt vanaf
verschillende locaties.
Het algemeen bestuur heeft op 26 september 2012 besloten een korting van 10% toe te
passen. De noodzakelijke bedrijfsvoeringscapaciteit is daarmee verlaagd van 46,1 fte
naar 41,6 fte. Hierbij is door het algemeen bestuur gesteld dat de reductie van €
300.000 mocht worden ingezet binnen de opdracht van de bezuinigingsscenario’s.

7.5

Bedrijfsvoering plus

Onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden van verdere efficiency binnen
bedrijfsvoering. Naast organisatorische mogelijkheden (inrichting bedrijfsvoering en
samenwerking met andere veiligheidsregio’s) wordt gedacht aan minder en slimmere
contracten waardoor gunstiger prijzen kunnen worden bedongen. Tevens worden de
mogelijkheden op het gebied van ICT/telefonie bezien. Vanaf 2017 wordt hierin een
perspectief gezien dat oploopt naar € 125.000.

7.6

Oefencentrum

Eind 2015 loopt de tienjarige samenwerkingsovereenkomst met het oefencentrum in
Dordrecht af. De veiligheidsregio heeft onderzoek opgestart voor mogelijke scenario’s na
2015. Hierin moeten de effecten van de operationele inrichting van de
brandweerorganisatie worden meegewogen. Een kleinere operationele organisatie moet
leiden tot een kleinere garantieverplichting. Anderzijds is in de huidige constellatie de
veiligheidsregio ook eigenaar. De huidige garantieverplichting bedraagt € 1 miljoen. Een
verlaging van 10 – 15% betekent structureel een besparing van 100.000 – 150.000 Euro
op jaarbasis.

7.7

Kapitaallasten

Vernieuwde brandweerzorg heeft effect op de kapitaallasten. De uitvoering van
basiseenheden (TS4 of TS6) en het aantal, alsmede de invulling van (materieel voor)
specialistische taken is echter sterk afhankelijk van het toetsingskader dat de minister
voor het najaar 2014 heeft toegezegd. Anderzijds is bij de opzet van de werkbegroting
2014 geconstateerd dat binnen gemeenten niet uniform is omgegaan met kapitaallasten,
waardoor een uniformeringsslag noodzakelijk is. Om bovengenoemde redenen is dit
vooralsnog een PM post.
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8
8.1

Im p le m en t at ie
Algemeen

In dit hoofdstuk wordt kort de implementatie beschreven van de in dit rapport
voorgestelde maatregelen. De implementatie vindt plaats in de reguliere lijnorganisatie.
De pilots worden georganiseerd binnen een ambtelijke projectstructuur.

8.2

Voorkant veiligheidsketen

De afdeling E&A zal de komende jaren een doorontwikkeling maken naar een
risicogerichte benadering van brandveiligheid. Hiervoor zal de werkvoorraad uit het
beleidsplan Expertise & Advies herijkt worden op basis van risico’s.
Voor de brandveiligheidsadviseur zal dit pilotmatig gebeuren aan de hand van de
handreiking ‘Classificeren risicovolle bouwwerken’. De ervaringen die opgedaan worden,
zullen de basis vormen van nadere voorstellen aan het algemeen bestuur in 2016 over
het al dan niet toepassen van de herijking op de werkvoorraad van de
brandveiligheidsadviseur.
Voor de brandveiligheidstoezichthouder zal de herijking plaatsvinden aan de hand van
het risicoanalysemodel omschreven in de ‘Basis voor brandveiligheid’ van het Instituut
Fysieke Veiligheid, waardoor de werkvoorraad vanaf 2016 zal afnemen.
De rol van brandveiligheidsambassadeur zal een meer regisserende worden.
De periode tot 2016 zal door de afdeling E&A worden gebruikt om brandveiligheid op
basis van risico’s verder in te voeren. De medewerkers zullen opleidingen, bijscholing en
coaching worden aangeboden, hetgeen zal worden opgenomen in een in 2014 op te
stellen ontwikkelplan.

8.3

Operationele inrichting

Met het oog op de landelijke ontwikkelingen kiezen we voor het starten met de
voorbereidingen en uitvoering van pilots TS4. Hiernaast zijn we van plan onderzoek te
doen (op papier) met betrekking tot bredere implementatie TS4 en de TS4 te vergelijken
met variabele bezetting. Deze informatie kunnen we gebruiken om onze visie te plaatsen
in het licht van de komende landelijke handreiking.
Voorstellen voor eventueel andere pilots of reguliere invoering en de specialismen
werken we verder uit als de landelijke lijn ten aanzien van de basiszorg bekend is.
Bekend is dat er in onze regio posten zijn waar het lastig of zelfs onmogelijk is de uitruk
met een TS6 goed te borgen. Dit kan niet overal wachten tot er duidelijkheid over de
landelijke lijn is.
In het huidige dekkingsplan Zuid-Holland Zuid zijn er hierover met het bestuur al kaders
afgesproken. Zo mag, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden uitgerukt
met vier in plaats van zes mensen. Dit moet het bestuur dan wel accorderen. Deze
kaders gebruiken we om oplossingen voor deze posten te vinden.
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8.4

Control

Vanaf 2014 is de brandweer gestart met het ontwikkelen van kengetallen, de opzet van
een eenduidige (werk)begroting en het daarop inrichten van de planning- en controlcyclus. De doorontwikkeling hiervan vindt de komende jaren plaats.
De formatieve besparingen worden deels ingeboekt vanaf 2014. De volle omvang van de
formatieve besparingen is echter pas aan de orde vanaf 2017. Tot die tijd wordt rekening
gehouden met (afbouw van) bovenformatieven en noodzakelijke inhuur om incidentele
knelpunten te ondervangen.
Vanaf 2017 worden mogelijkheden gezien om op het gebied van bedrijfsvoering
besparingen te boeken oplopend naar € 125.000.

8.5

HRM

HRM is nog onderwerp van bespreking, omdat veel afhankelijk is van de andere
onderdelen.

8.6

Kosten implementatie

Het introduceren van de veranderingen zoals voorgesteld vraagt een zorgvuldige
implementatie.
Voor de operationele inrichting betreft dit vooral kosten die samenhangen met de
uitvoering van pilots. In onderstaande tabel is bij de punten 1 en 2 een opsomming
gegeven van de kosten die geschat zijn voor de uitvoering van de pilots TS4. Daarnaast
kunnen kosten benodigd zijn voor de uitvoering van andere pilots, bijvoorbeeld
specialistische taken.
Opgemerkt wordt dat de kosten en het jaar waarin de kosten worden gemaakt zijn
geraamd voordat de brief van de minister aan de Tweede Kamer bekend was over het
toetsingskader variabele voertuigbezetting. Zoals in hoofdstuk 5 verwoord, betekent dit
dat wordt voorgesteld eerst regiobreed een aantal pilots TS4 te organiseren (gezamenlijk
voorbereiden, getrapte uitvoering) en na het bekend zijn van het toetsingskader te
bepalen hoe dan verder.
De kosten in 2014 en 2015 zijn onderdeel van de € 655.000 zoals deze in paragraaf 4.6
van de Notitie ‘Voorstel tot bestemming jaarresultaat VRZHZ 2013’ (vergaderstuk
2014/814/A) zijn opgenomen en besproken door het algemeen bestuur op 16 april 2014.
Nr.
1

Onderwerp
Uitvoering pilots
vernieuwde
brandweerzorg

2

(Project)leiding pilots
vernieuwde
brandweerzorg
Ontwikkelplan
expertise en advies

3

2014+2015
300

2016 e.v.
PM

190

PM

PM

Toelichting
 Kosten (realistisch) oefenen
 Introductie nieuwe
hulpverlening
 Elektronische leeromgeving
 Communicatie –
lesmateriaal
Projectleiding en coördinatie
pilots
Uit vacatureruimte.

(bedragen * € 1.000)
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Daarnaast is bij de voorstellen van de bestemming van het jaarresultaat 2013 rekening
gehouden met een inhaalslag op het gebied van opleidingen die het gevolg is van de
reorganisatie en de uitgavenpauze in 2013.
Verantwoording over deze gelden, inclusief eventuele nieuwe voorstellen voor andere
pilots zal gebeuren volgens bestuurlijke afspraken die hiervoor worden gemaakt.
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9
9.1

Fi n a nc i ën , e ff ec te n , ex o g en e f a ct or en e n r i s ico ’ s
Financiën

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële kant van vernieuwde brandweerzorg. De
opdracht van het algemeen bestuur is het ontwikkelen van scenario’s voor bezuinigingen
van 10% (€ 2,6 miljoen) en 15% (€ 3,9 miljoen), gerekend op het referentievolume van
box 1 en box 5 met als referentiedatum 1-1-2013.
De bezuinigingsvoorstellen zouden zich moeten richten op de periode vanaf 2016. In het
algemeen bestuur van 26 september 2012 en 27 november 2013 is besloten, dat het
resultaat vanaf 2013 meetelt in de te realiseren bezuinigingsdoelstelling. In 2013 was het
resultaat van de veiligheidsregio € 2,9 miljoen.
Zoals in voorgaande hoofdstukken besproken is gekozen voor een insteek via een
toekomstgerichte professionele inhoudelijke benadering, die vorm gegeven is in het
project Vernieuwde brandweerzorg. In dit project zijn vier aandachtsvelden
onderscheiden, te weten control, HRM, voorkant veiligheidsketen en operationele
inrichting. Op basis van de voorstellen, die in deze aandachtsvelden zijn ontwikkeld, is
doorgerekend welke besparing daarmee in de horizon naar 2020 mogelijk zijn. Dit
impliceert dat niet gewerkt is met scenario’s maar met de vraag: “tot welk resultaat
leiden de inhoudelijke voorstellen?”.
In hoofdstuk 5 zijn de voorstellen met betrekking tot de operationele inrichting
besproken. Daarin is geschetst hoe Brandweer Zuid-Holland Zuid de doorontwikkeling
naar 2020 ziet, maar dat de uitwerking daarvan afhankelijk is van het toetsingskader dat
de minister van V&J voor het derde kwartaal 2014 heeft toegezegd. Dit betekent dat
verdere uitwerking van de hiermee samenhangende zaken, zoals de invulling van
specialistische taken en kapitaallasten pas vanaf dat moment kan worden ingevuld. Om
die reden zijn deze posten in onderstaand overzicht opgenomen als PM posten.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de besparingen naar de stand van dit
moment. De blauwe rijen zijn de bezuinigingen op de kantoororganisatie, terwijl de rode
rijen de besparingen aan de operationele kant van onze organisatie zijn. Het grootste
gedeelte van de bezuinigingen wordt gerealiseerd op de niet-operationele taken.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Onderwerp
Efficiency
Formatie
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering plus
24-uurs dienst
TOOM
Doctrine vrijwilligers
Piketten
Oefencentrum
Kapitaallasten
Bluswater
Totaal

2014
670
800
300
0
0
20

1.790

2015
670
800
300
0
100
40

PM

2016
670
900
300
0
200
50
PM
PM
PM
PM

1.910

2.120

2017
670
1.000
300
50
300
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.420

2018
670
1.000
300
75
400
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.545

2019
670
1.000
300
100
500
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.670

2020
670
1.000
300
125
600
100
PM
PM
PM
PM
PM
2.795

(bedragen * € 1.000)

Br an d w e er Zu i d - H ol l an d Zu i d / V e rn i eu w de b ran dw e e rz o rg

27

VE RN IE U WD E B RA N DW E E RZ OR G V ER S IE 1 .0

Toelichting:
1. Efficiency: Zoals beschreven in hoofdstuk 7 is er na de regionalisering een
efficiëntieslag gemaakt.
2. Formatie: Zoals beschreven in hoofdstuk 7 ziet de brandweer de mogelijkheid om
circa 20 fte ten opzichte van het organisatie- en formatierapport structureel aan te
houden. Tot aan 2017 is er sprake van een opbouw van deze besparing omdat tot die
tijd rekening wordt gehouden met (afbouw van) bovenformatieven en noodzakelijke
inhuur om incidentele knelpunten te ondervangen.
3. Bedrijfsvoering: Op weg naar regionalisering is een korting toegepast van 10% op
de benodigde bedrijfsvoering. Dit komt overeen met € 300.000.
4. Bedrijfsvoering plus: Vanaf 2017 worden mogelijkheden gezien om op het gebied
van bedrijfsvoering besparingen te boeken oplopend naar € 125.000.
5. 24-uurs dienst: Zoals in hoofdstuk5 geschetst wordt ingezet op reductie van de
operationele sterkte binnen de 24-uurs dienst van 14 naar 12 parate mensen. Dit
proces is afgestemd op het natuurlijk verloop van beroepspersoneel.
6. TOOM: In hoofdstuk 5 wordt benoemd dat er strak ingezet wordt op het voorkomen
van ongewenste en onechte meldingen. De effecten daarvan zijn al zichtbaar in de
uitrukstatistiek. De financiële effecten zijn vooral zichtbaar bij de vrijwilligers omdat
minder uitrukken zich vertalen in minder loonkosten. De genoemde besparing gaat uit
van een reductie van 40% van het aantal ongewenste en onechte meldingen. De
landelijke inzet, dat OMS-meldingen eerst door de meldkamer geverifieerd zullen
worden, waarbij Zuid-Holland Zuid zal aansluiten, zal het reduceren sneller doen
verlopen.
7. Doctrine vrijwilligers: In hoofdstuk 5 is toegelicht dat de brandweer een toekomst
ziet voor operationele invulling met een uniforme basiseenheid TS4 binnen een
fijnmazig netwerk van posten. Dit kan leiden tot reductie van het aantal vrijwilligers,
een herdefinitie van basiszorg en een daarop afgestemd systeem van vakbekwaam
worden en blijven, dat per saldo tot minder kosten leidt. Vanwege recente landelijke
ontwikkelingen is voorgesteld eerst het door de minister van V&J voor het najaar
2014 toegezegde toetskader variabele bezetting af te wachten, om te beoordelen of
de visie van MT hier binnen past.
Om die reden is deze post vooralsnog PM gesteld. Inclusief punt 9, oefencentrum,
leert een eerste grove verkenning dat uitgaande van een uniforme TS4 als
basiseenheid in potentie een besparing in de orde van € 500.000 tot € 700.000
haalbaar is.
8. Piketten: Het betreft onderzoek naar de mogelijkheid van reductie van aard en
aantal van de operationele piketten. Omdat dit samenhangt met de wijze waarop de
basiszorg wordt ingericht is dit afhankelijk van het toetsingskader van de minister en
daarmee vooralsnog een PM post.
9. Oefencentrum: Zoals gesteld in hoofdstuk 5 betekent een verlaging van 10 – 15%
op de huidige garantieverplichting betekent structureel een besparing van € 100.000
– 150.000.
10.Kapitaallasten: In hoofdstuk 7 is aangegeven dat hier gekozen wordt voor een PMpost omdat dit onderwerp heel nauw samenhangt met de stellingname van de
minister ten aanzien van de TS4/TS6-discussie in het najaar 2014.
11.Bluswatervoorzieningen: Het drinkwaterleidingnet vormt nog steeds de
belangrijkste primaire blusvoorziening voor de brandweer. Door aanpassing van
leidingdiameters, en de tarieven die samenhangen met het onderhoud van
brandkranen, wordt op steeds meer plaatsen onderzoek gedaan naar alternatieven.
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In onze regio is een medewerker in het kader van zijn studie belast met dit
onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2015 verwacht.
Samengevat:
Binnen vernieuwde brandweerzorg ziet het MT directie brandweer concreet
mogelijkheden voor een besparing oplopend naar € 2,8 miljoen in 2020 (11%).
Daarnaast ziet het MT verdere mogelijkheden in de operationele inrichting maar
kan die pas volledig vertalen nadat het toetsingskader variabele
voertuigbezetting bekend is, dat door de minister van V&J is toegezegd voor het
najaar van 2014. Als de voorziene operationele veranderingen (TS4) mogelijk
zijn, valt te verwachten dat de bezuinigingen rond de 15% uitkomen.

9.2

Effecten

Naast de financiële effecten zijn er ook andere effecten. Bij de inhoudelijke verkenning
heeft de brandweer Zuid-Holland Zuid ingestoken op de voortdurende afweging tussen
financiële opbrengsten enerzijds en maatschappelijke effecten en inhoudelijke kwaliteit
anderzijds.
De effecten als gevolg van onze route aan de voorkant veiligheidsketen zijn weergegeven
in hoofdstuk 4. Meer regie en een meer risicogerichte benadering betekent dat de
brandweer niet meer bij alle objecten komt, maar een groter veiligheidseffect
bewerkstelligd door de aandacht te richten op de grotere risico’s. Naar mening van de
brandweer kan dit zonder dat van de gemeenten extra inspanningen worden verwacht,
tenzij gemeenten zelf vinden dat meer aandacht aan lagere risico’s moet worden
besteed.
Tegelijkertijd betekent de inzet op de ambassadeursrol de vergroting van bewustwording
en zelfredzaamheid.
Voor de operationele inrichting stelt de brandweer voor, zoals in hoofdstuk 5 besproken,
uit te blijven gaan van het bestuurlijk gemotiveerd afwijken (BGA). Het BGA en de
normering die daaraan ten grondslag ligt zijn al sinds jaar en dag de norm in ZuidHolland Zuid en in dat opzicht ook de maatschappelijke verwachting van de operationele
zorg. Hierbij leeft het besef, dat het BGA feitelijk al betekent dat we onder de wettelijke
norm opereren.
De constatering dat een fijnmazig netwerk van posten noodzakelijk is, is niet geheel
onverwacht. De brandweerposten in Zuid-Holland Zuid staan grotendeels op plaatsen
waar je die op basis van bebouwingsdichtheid zou verwachten.
Het, naast normering, op deze wijze doorzetten van lijn van posten herkenbaar in het
verzorgingsgebied acht de brandweer van groot belang.
Het werken met TS4 ziet de brandweer Zuid-Holland Zuid als haar toekomst.
Tegelijkertijd beseft de brandweer dat TS4 niet dezelfde slagkracht heeft als TS6. Hoewel
voor het overgrote deel van inzetten een TS4 voldoende wordt geacht, en hoewel een
fijnmazig netwerk bijdraagt aan snelle opschaling, zijn incidenten mogelijk waar met
name in de eerste minuten het gemis van 2 personen kan betekenen dat de brandweer
minder acties kan ondernemen. Dit is de reden dat de brandweer hecht aan pilots om
hier ervaring in op te doen.
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Voor de kantoortaken heeft het aanhouden van formatie onmiskenbaar invloed op de
bedrijfsvoering.
Consequenties van de verminderde beschikbaarheid van personele capaciteit zijn onder
andere:
 minder capaciteit / ondersteuning voor verandermanagement bij de brandweer;
 minder capaciteit voor digitalisering van onze operationele organisatie;
 minder / geen capaciteit voor research en development;
 minder structurele capaciteit voor vakbekwaamheid;
 minder structurele capaciteit voor de ontwikkeling van de voorkant van de keten.
Evident is dat meer prioritering en meer fasering noodzakelijk zijn en dat verwachtingen
soms bijgesteld moeten worden. Dit wordt aanvaardbaar geacht, maar dat betekent wel
dat vanuit een klantgerichte benadering soms het volgende antwoord gegeven zal
worden: “Dat kan, maar nu even niet”.

9.3

Exogene ontwikkelingen

De opdracht tot het ontwikkelen van voorstellen voor bezuinigingen heeft als referentie
box 1 en box 5 met als referentiedatum 1-1-2013.
In de besluitvorming in het algemeen bestuur van 26 september 2012 op de financiële
kaderstelling is besloten om de exogene factoren, die de veiligheidsregio op kan vangen,
onderdeel te laten zijn van de te realiseren besparing. Zoals ook tijdens het debat in het
AB van 16 april 2014 is bevestigd, dat het verhogen van de inwonerbijdrage om zo
exogene factoren op te vangen geen steun krijg.
De op dit moment bekende factoren zijn:
1. Werkgeverslasten: in de totale loonkosten van 2014 zijn de werkgeverslasten op
30% geraamd. Voor de raming van 2013 is nog gerekend met 26%. Deze autonome
(landelijke) stijging met 4%(punt) leidt tot een forse verhoging van de begrote
werkgeverslasten ten opzichte van de raming over 2013.
2. Loonkosten 100%: in de loonkostenberekening van 2013 is uitgegaan van 98% van
de maximum loonsom. In de jaarrekening 2013 bleek dat dit uitgangspunt niet
overeenkwam met de praktijk. Meer reëel is om uit gaan van 100% van de loonsom.
3. BTW: vanaf 2014 is de BTW als gevolg van nieuwe wetgeving niet meer
compensabel. Dat betekent dat alle facturen inclusief de BTW in de boekhouding
worden verantwoord. Deze kostenstijging op de uitgaven aan materialen en diensten
wordt slechts voor een deel gecompenseerd door een hogere uitkering van het Rijk
aan de VR. Wat het netto financiële effect uiteindelijk is, is nog onbekend.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die opgevangen worden, zoals levensloopkosten, de
afspraken ten aanzien van de sluiting van post Oud-Alblas, de blusboot en
blusvoorzieningen op het water en het periodiek preventief medisch onderzoek.
De verantwoording hierover vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus.
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9.4

Risico’s

De risico’s proberen we zoveel als mogelijk te onderscheiden van exogene ontwikkelingen
zoals genoemd in hoofdstuk 11.
Bij de risico’s in dit hoofdstuk gaan we in op onzekerheden of mogelijke invloeden die de
realisatie van de stip op horizon in 2020, en daarmee met het verwachte saldo van
bezuinigingen, kunnen verminderen of vertragen.
We onderscheiden de volgende risico’s:


Risico 1: TS4 wordt geen basiseenheid

Beschrijving risico
Het uitgangspunt van de operationele inrichting 2020 is gebaseerd op een basiseenheid
TS4 in samenhang met een fijnmazig netwerk van brandweerposten.
Twee factoren worden onderkend die een risico vormen voor de TS4 als basiseenheid
1. Wet- en regelgeving staan dit niet toe. Dit is op dit moment een actueel thema
(brief minister februari 2014).
2. Uit de pilots TS4 blijkt objectief dat de TS4 voor (een gedeelte van) de regio geen
goede vorm van basiseenheid is.



Risico 2: Opkomsttijden

Beschrijving risico
Het uitgangspunt van de operationele inrichting 2020 is gebaseerd op de opkomsttijden
die voor Zuid-Holland-Zuid in 2012 zijn vastgelegd in het bestuurlijk gemotiveerd
afwijken. De fijnmazigheid van posten in Zuid-Holland-Zuid is hierop afgestemd. Indien
bij wet andere opkomsttijden worden vastgesteld en de vrijheid van bestuurlijk
gemotiveerd afwijken wordt ontnomen, moeten wij voldoen aan de vastgestelde tijden.
Bij verscherping van de tijden betekent dit investeren in meer posten en/of andere
vormen van bezetting (meer beroeps in plaats van vrijwilligers). Bij verruiming van
opkomsttijden is bestuurlijke ruimte voor verdere bezuinigingen.



Risico 3: Integratie vrijwilligers – beroeps slaagt niet

Beschrijving risico
Eén van de mogelijkheden om de beroepsformatie in de 24 uurs dienst te verkleinen is
het integreren van vrijwilligers in de beroepsdienst.
Twee factoren worden onderkend die hier een risico voor vormen:
1. arbeidstijdenregelgeving;
2. cultuur en bereidheid.
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10 G ev r a ag d e b e sl u it en
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:







De voorgestelde lijn ten aanzien van de voorkant veiligheidsketen:
o Doorontwikkelen op het bestaande beleidsplan met een omslag naar meer
regievoeren en een meer risicogerichte benadering.
De voorgestelde lijn ten aanzien van de operationele inrichting:
o Vasthouden aan het bestuurlijk gemotiveerd afwijken, dus aan de huidige
normering en het fijnmazig netwerk posten.
o In te zetten op het op uniforme wijze gaan werken met TS4, voorafgegaan door
pilots.
o Het kennisnemen van en indien nodig inspelen op de landelijke ontwikkelingen
ten aanzien van variabele voertuigbezetting en de reactie van de minister hierop.
De geschetste financiële voorstellen en effecten.
Het beëindigen van de projectstructuur Vernieuwde brandweerzorg en de
implementatie via de reguliere lijn te organiseren, waarbij de pilots via een ambtelijk
project vormgegeven zullen worden.
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