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1. Algemene inleiding
1.1 De VNOG
Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht zich voor te bereiden op
rampen en zware ongevallen die zich op hun grondgebied kunnen
voordoen. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een
veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft
een (bij wet verplichte) gemeenschappelijke regeling als
juridische grondslag.
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is een
regionale organisatie die bestaat uit 22 gemeenten: van
Harderwijk tot Winterswijk. Deze gemeenten werken samen om
de kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding te
verbeteren. Hierdoor wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week
slagvaardig en professioneel opgetreden bij incidenten, crisis en
rampen. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000 km²
ruim 870.000 mensen. In de zomer verblijven daarnaast circa
1,4 miljoen recreanten op de Veluwe en circa 0,5 miljoen in de
Achterhoek.
Elke gemeente is deelnemer en medeverantwoordelijk voor de
bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur, de 22 burgemeesters van de
deelnemende gemeenten van de VNOG, is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de VNOG.
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft één missie:
Samen werken aan veiligheid. De belangrijkste doelen zijn:
1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises.
2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crises.
3. Herstel na een ontwrichte situatie.

De VNOG-organisatie is op dit moment verdeeld in zes
afdelingen: GHOR, Crisisbeheersing, Risicobeheersing,
Incidentbestrijding, Brandweerondersteuning en Bedrijfsvoering.

1.2 Aanleiding
Om haar doelen te realiseren, moet de VNOG een stabiele
organisatie zijn, waarbij de veiligheid van burgers voorop staat
en de financiën in evenwicht zijn met de doelstellingen. Ook is
een goede verbinding nodig tussen wensen en verwachtingen van
het bestuur en de organisatie.
De afgelopen jaren hebben ontwikkelingen invloed gehad op de
financiële situatie van de VNOG. Vanuit een wettelijke
verplichting tot regionalisering heeft het bestuur de opdracht
gegeven om de brandweer van de VNOG toekomstbestendig te
maken. Deze reorganisatie betekende het samenvoegen van
zeven organisaties met zeven begrotingen tot één
veiligheidsorganisatie met één begroting.
Per 1 januari 2017 is de VNOG in de huidige vorm van start
gegaan. Tegelijkertijd is het nieuwe financiële verdeelmodel
ingevoerd. Het gevolg daarvan was dat een aantal gemeenten
minder en een aantal gemeenten meer zijn gaan bijdragen aan
de VNOG dan in het verleden. Daarnaast is een substantiële
bezuinigingstaakstelling opgelegd met als uitgangspunt dat het
dienstverleningsniveau van de VNOG op peil blijft. Er is fors
bezuinigd op de exploitatiebudgetten waardoor deze onder druk
zijn komen te staan. Er is geen ‘vet meer op de botten’. Achteraf
blijkt dat in de overgang naar de regionalisering niet alle
financiële en inhoudelijke consequenties volledig in kaart zijn
gebracht.
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In 2018 is een financieel tekort geconstateerd dat bij ongewijzigd
beleid structureel zal oplopen. Naar aanleiding van het financieel
tekort is een aantal beheersmaatregelen genomen. Diemer
Kransen is als interim directeur aangesteld. Hij heeft van het
bestuur de opdracht gekregen, om op basis van kwaliteit en
efficiency, van de VNOG een toekomstbestendige organisatie te
maken die veiligheid en zorg biedt aan iedereen die in de regio
woont, werkt of recreëert.
De interim directeur is gevraagd drie scenario’s te ontwikkelen
met verschillende dienstverleningsniveaus en bijbehorende
kosten. Met de scenario’s liggen heldere keuzemogelijkheden
voor, zodat het bestuur een onderbouwde keuze kan maken over
het gewenste dienstverleningsniveau.
Elke VNOG afdeling1 onderscheidt per scenario een aantal
taakgebieden (bouwstenen) die worden toegelicht en financieel
onderbouwd:
1. Huidig scenario: dit scenario schetst de huidige situatie
met het dienstverleningsniveau op basis van de huidige
taken/diensten, formatie en kosten.
2. Basisscenario: een scenario met een minimaal
dienstverleningsniveau op basis van de wettelijke taken,
dat repressief en operationeel verantwoord is, met
bijbehorende formatie en kosten. Dit scenario is ‘veilig’
maar niet op alle onderdelen toekomstbestendig.
Daarnaast betekent dit scenario op advies en toezicht een
verschuiving van taken naar de gemeenten.
3. Basisplusscenario: een toekomstbestendig scenario met
een verantwoord dienstverleningsniveau, waarin bepaalde
accenten worden gelegd op taken van de veiligheidsregio,
met bijbehorende formatie en kosten.
1

De afdelingen Incidentbestrijding en Brandweerondersteuning zijn bij de
uitwerking van de scenario’s samengevoegd.
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1.3 Proces en betrokkenen
Terugblik
Voor de totstandkoming van deze reader is veel werk verzet.
Alle medewerkers (beroeps en vrijwilligers) zijn gevraagd tips en
bezuinigingssuggesties aan te leveren. In totaal zijn 199 ideeën
aangedragen. De inbreng is door het management onderzocht op
haalbaarheid en zijn a) opgenomen als bouwsteen van één van
de scenario’s, b) uitgewerkt als besparingsmaatregel of c)
geparkeerd om later op te pakken.
Een interne werkgroep heeft voorstellen gedaan voor het nieuwe
dekkings- en spreidingsplan. Deze voorstellen zijn in drie sessies
besproken met de postcommandanten. Daarnaast zijn de
postcommandanten in de gelegenheid gesteld een schriftelijke
reactie te geven. Alle reacties van de postcommandanten zijn
beantwoord. Het dekkings- en spreidingsplan is vervolgens op
onderdelen aangepast. Deze aanpassingen hebben tot nieuwe
reacties geleid. Hierover vinden momenteel gesprekken plaats,
hetgeen op onderdelen nog tot verschuivingen kan leiden
(verplaatsing van een voertuig van de ene naar de andere
kazerne). Dit heeft geen (financiële) consequenties voor de
scenariokeuzes van Incidentbestrijding.
De VNOG heeft twee externe onderzoeksrapporten laten maken:
het verslag van de externe commissie over de optimalisering van
de dekking en spreiding van de brandweerzorg VNOG (mei 2019)
en de Benchmark veiligheidsregio’s van Berenschot (augustus
2019). Beide rapporten leveren feiten en bruikbare inzichten op.
Daarnaast hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden
om medewerkers te informeren over het proces en de resultaten.
Het bestuur van de VNOG vindt het belangrijk om de 22
gemeenteraden aan de voorkant goed mee te nemen. In maart
2019 zijn drie raadsbijeenkomsten georganiseerd, verspreid over

de regio, om de raden te informeren. Ook in juni hebben drie
bijeenkomsten voor de raden plaatsgevonden.
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september 2019
liggen heldere keuzemogelijkheden voor om de koers van de
VNOG te bepalen. Ook is het vervolgproces uitgewerkt.

1.4 Leeswijzer
Het bestuur heeft opdracht gegeven om - ten behoeve van de
tweedaagse - de informatie in beeld te brengen die nodig is voor
het bepalen van een visie op het dienstverleningsniveau, inclusief
de bijbehorende kosten. De informatie is opgenomen in deze
reader. De reader is een intern achtergronddocument voor het
bestuur en niet bedoeld voor externe verspreiding.
Hoofdstuk 2 van de reader bevat een kenschets van de VNOG.
Elke VNOG afdeling onderscheidt per scenario een aantal
bouwstenen (taken/diensten). In hoofdstuk 3 tot en met 7 wordt
per scenario bij elke bouwsteen aangegeven wat de VNOG doet
en tegen welke kosten (formatie en exploitatie).
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op aanvullende keuze- en
besparingsmogelijkheden.
Hoofdstuk 9 bevat een samenvatting en het advies van het
management van de VNOG. Ook wordt het vervolgproces
geschetst.
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2. Kenschets VNOG en visie

2.1 Kenschets regio
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2.2 Medewerkers operationele
organisatie
De VNOG heeft een beroepsformatie van 347 fte2. Daarnaast
werken bij de VNOG 1355 repressieve vrijwilligers.

salarisbetalingen en de continuïteit binnen ICT te kunnen
garanderen. In onderstaande tabel is zichtbaar dat de VNOG
heeft gestuurd op het niet invullen van vacatures (conform de
met het bestuur afgesproken vacaturestop).
Maand 2019 Onderbezet
Januari

27,36

Februari

24,1

Maart

28,81

April

29,26

Mei

32,25

Juni

32,26

30,00

Juli

31,92

25,00

Warme taken
De VNOG is een operationele organisatie. Een groot aantal
medewerkers heeft daarom naast de ‘koude’ dagdienstfunctie
ook een ‘warme’ functie. Zij draaien bijvoorbeeld piketdiensten
en rukken bij incidenten uit om hun warme functie te vervullen.
Andere medewerkers hebben een rol als bijvoorbeeld Officier van
Dienst bij de brandweer, Algemeen Commandant Geneeskundige
Zorg of voorlichter bij het perspiket.

Vacatureverloop
Het vacatureverloop binnen de VNOG is in onderstaande grafiek
gevisualiseerd.
35,00

20,00
Reeks1
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5,00
0,00
1
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9 10 11 12

Momenteel geldt bij de VNOG een vacaturestop waardoor een
groot aantal functies niet is ingevuld. Wanneer hierdoor een niet
wenselijk risico ontstaat, vraagt de directeur toestemming aan
het dagelijks bestuur om die specifieke vacature toch in te vullen.
In 2019 was dit noodzakelijk om bijvoorbeeld de
2

De Benchmark Veiligheidsregio’s van Berenschot gaat uit van 335 fte: de
medewerkers van de meldkamer die betaald worden door IJsselland zijn in de
Benchmark bij de VNOG meegeteld.
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Leeftijdsopbouw medewerkers
Onderstaande tabel bevat een overzicht per afdeling van de
leeftijdsopbouw van de medewerkers met een reguliere
aanstelling.
Leeftijdsopbouw medewerkers
BO
BV
CB
GHOR
IB
RB
Managers
Eindtotaal

25 tot
35 jaar
9
9
2
5
9
34

35 tot
45 jaar
21
21
1
3
16
6
7
75

45 tot
55 jaar
33
44
3
3
16
25
6
125

55 tot
60 jaar
15
10
2
1
11
9
2
48

60 plus

Eindtotaal

9
9
3
1
3
5
4
34

87
93
9
10
51
54
19
3233

De afdelingen GHOR, Brandweerondersteuning en Bedrijfsvoering
laten een normaalverdeling zien: er is voldoende jonge aanwas
om de piek in cohort 45 – 55 op te volgen. Dit in tegenstelling tot
de afdeling Risicobeheersing waar het grootste deel (72%) van
de medewerkers boven de 45 jaar is. De gemiddelde leeftijd bij
de afdeling Risicobeheersing is 54 jaar. Bij uitstroom wordt
rekening gehouden met de transitie, die de afdeling moet maken
naar de Omgevingswet. De gemiddelde leeftijd van de afdeling
Crisisbeheersing is 53 jaar. Ruim 80% van de medewerkers is
ouder dan 45 jaar. Er zijn geen medewerkers jonger dan 35 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de leidinggevenden (directeur,
afdelingshoofden en teamleiders) is 50 jaar.
Leeftijdsopbouw vrijwilligers per post in leeftijdscohorten
Het maatschappelijk belang en zich daarvoor actief inzetten is
een belangrijke drijfveer voor de vrijwillige brandweermedewerker. De vrijwilliger ontvangt hiervoor een vergoeding die
bestaat uit een vaste component en een flexibel deel.
3

Het verschil tussen de beroepsformatie van 347 fte en de in deze tabel
genoemde totaalbezetting van 323 fte betreft 24 vacatures.
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Bij de uitstroom van de vrijwilliger speelt een aantal factoren een
rol: leeftijd, de fysieke belastbaarheid (die wordt getest in o.a. de
PPMO toets, zie hieronde), de motivatie in combinatie met de
belasting (een gering aantal inzetbare vrijwilligers, in combinatie
met veel uitrukken) en de individuele omstandigheden.
Vrijwilliger

PPMO [toets]

Onder 40 jaar
Tussen 40 – 50 jaar
Ouder dan 50 jaar

1 maal per 4 jaar
1 maal per 2 jaar
Jaarlijks

Fysieke test
[indicator]
Jaarlijks
Jaarlijks

Leeftijdsverdeling vrijwilligers- totaal
Peildatum: 01-07-2019

Leeftijdscategorie
15
25
35
45
55
65

tot 25
tot 35
tot 45
tot 55
tot 65
en ouder

Totaal

Vrouw

Man

Totaal

3
34
32
13
0
0

72
329
375
383
124
1

75
363
407
396
124
1

82

1284

13664

Vanaf 55 jaar is een grote terugloop in het aantal vrijwilligers
waar te nemen.
NB. De aanwezigheid van het aantal vrijwilligers geeft geen
informatie over de beschikbaarheid van de vrijwilligers overdag.
De leeftijdsopbouw van de vrijwilligers laat VNOG breed een
normaalverdeling zien. Om dit evenwicht te behouden, blijft het
goed monitoren van de instroom, doorstroom en uitstroom
noodzakelijk. Er moeten continu inspanningen worden verricht
om de instroom van nieuwe vrijwilligers in de jongste leeftijd
4

Het totaal van 1366 vrijwilligers is inclusief 10 vrijwilligers van de ROF en 1 van
de Logistieke Eenheid. Deze 11 zijn niet meegeteld in het door IB gehanteerde
aantal vrijwilligers van 1355.

cohorten te realiseren. Wanneer wordt gekeken naar de
leeftijdsopbouw van de vrijwilligers per post kan een ander beeld
ontstaan; er zijn posten waar de leeftijdsopbouw uit balans is en
extra aandacht nodig is voor nieuwe, jonge instroom.
Cultuurtraject
Na de reorganisatie in 2017 is het programma Mens &
Organisatie gestart. Dit programma richt zich op cruciale factoren
als leiderschap, kernwaarden, voorbeeldgedrag, organisatiecultuur, vakvolwassenheid en eigenaarschap. Het programma
omvat daarnaast een opgave voor (a) het versterken van de
(bestuurlijke) advisering en communicatie en (b) de
ondersteuning van de brandweerposten. Ook het vraagstuk om
te komen tot een organisatie- en managementstructuur maakt
deel uit van het programma Mens & Organisatie. Het doel hiervan
is de integraliteit en onderlinge samenwerking te verbeteren.

4.
5.

6.
De voortgang en tussenresultaten die op bovenstaande terreinen
zijn gerealiseerd, vormen onderwerp van gesprek tijdens de
vergadering van het dagelijks bestuur van 10 oktober 2019. Het
programma Mens & Organisatie maakt daarom geen deel uit van
de reader.
7.
Stand van zaken
Op dit moment staat een aantal acties centraal:
1. Investeren in leiderschap en voorbeeldgedrag binnen de
VNOG. Met het oog hierop is een leiderschapsprofiel
opgesteld dat als input dient voor een collectief en een
individueel leiderschapsprogramma.
2. Zorgdragen voor ‘een krachtig en enthousiast managementteam dat richting geeft, besluitvaardig is en handelt en
aanspreekbaar is op de kernwaarden van de VNOG.’
3. De persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en
medewerkers. Hoe kunnen we er voor zorgen dat hun
persoonlijke ontwikkeling, zowel nu als in de toekomst, is
afgestemd op de taken, rollen, eisen, wensen en
verwachtingen die de omgeving en de organisatie aan

8.

medewerkers en leidinggevenden stelt? Om dit te realiseren
én tegemoet te komen aan de wens (en feitelijk de noodzaak)
om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen, worden in
2019 en 2020 ‘ontwikkelgesprekken’ gevoerd met alle
leidinggevenden en medewerkers. Hiermee wordt onder meer
beoogd de talenten, kennis, vaardigheden, houding en gedrag
van alle VNOG’ers zo maximaal als mogelijk te benutten en
daarmee het werkplezier te vergroten.
Gezien de sleutelpositie die (naast anderen) de postcommandanten binnen onze organisatie innemen, zal met hen een
separaat traject worden doorlopen.
Met het oog op een succesvol verloop van de ontwikkelgesprekken, is door zowel de Ondernemingsraad als het team
HRM een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Deze
randvoorwaarden worden betrokken bij de uitvoering van dit
proces.
Om de ontwikkelgesprekken te faciliteren, zal binnen het
werkveld van HRM een ‘Werkplaats’ (voorlopige werknaam)
worden ingericht. Het betreft gerichte ondersteuning op het
gebied van onder meer loopbaanbegeleiding, assessments,
training en opleiding, stages, vitaliteit, duurzame
inzetbaarheid en leiderschapsontwikkeling.
Er ligt een zwaar accent op de interne communicatie. Vanaf
januari jl. is een intensief traject op het gebied van interne
communicatie doorlopen, dat feitelijk tot op de dag van
vandaag is voortgezet. Veelal druk bezochte bijeenkomsten
van en voor teamleiders, postcommandanten, overige
medewerkers, medezeggenschap, leden van ons dagelijks en
algemeen bestuur en gemeenteraden hebben de wens om
vanuit de leiding meer transparant te zijn een krachtige
impuls gegeven. Ondersteunend aan dit proces is ook
intensief gecommuniceerd door middel van interne berichten.
Met het oog op het ‘slimmer’ organiseren van onze werkprocessen is wat betreft de organisatie- en managementstructuur een zogeheten ‘start- annex denkmodel’ ontwikkeld.
Het spreekt voor zich dat een nieuw model geen doel op zich
vormt maar een middel; het kan dienen als katalysator voor
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integraliteit, ontkokering en effectieve en efficiënte aansturing
van medewerkers en werkprocessen. Hierover wordt u in het
najaar nader geïnformeerd.

2.3 Kosten en financiering
De VNOG is voor de financiering vooral afhankelijk van de
gemeentelijke bijdragen van de 22 gemeenten en de Brede
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van het Rijk. De
omvang van de VNOG begroting is ongeveer 56 miljoen.
De opbouw in 2019 is als volgt:

bijdrage gemeenten ca. 45 miljoen (na wijziging begroting
2019)

Rijksbijdrage ca. 8 miljoen (BDUR)

overige inkomsten, o.m. uit regionaal brandmeldsysteem en
subsidies ca. 3 miljoen.
De procentuele verdeling van de uitgaven over de diverse
Programma’s/afdelingen is als volgt:

Programma GHOR: 3%

Programma Risicobeheersing (RB): 9%

Programma Crisisbeheersing (CB): 2%

Programma Incidentbestrijding (IB) en
Brandweerondersteuning (BO): 58%

Programma Bedrijfsvoering (BV): 22%

Programma Directie/Control: 2%

Programma Algemene dekkingsmiddelen: 3%.
Zoals aangegeven, is deze procentuele verdeling gebaseerd op
de programma’s in de programmabegroting van de VNOG. In de
Benchmark van Berenschot is een andere indeling gebruikt, om
de diverse regio’s vergelijkbaar te kunnen maken. Immers, elke
veiligheidsregio heeft zijn eigen programmabegroting met eigen
indeling. Vandaar dat de categorieën en percentages in de
benchmark op onderdelen afwijken van bovenstaand overzicht.

10

De totale gemeentelijke bijdrage wordt via een verdeelmodel
verdeeld over de 22 gemeenten. Elke gemeente betaalt hierin
een percentage van het totaal. Het gemeentelijke percentage is
gebaseerd op de verhouding van de bijdragen die de gemeenten
ontvangen in de algemene uitkering van het gemeentefonds voor
het cluster OOV/subcluster brandweer en rampenbestrijding. Het
betreft de verhouding op peildatum 2016. Het financieel
verdeelmodel is in 2016 vastgesteld en per 2017 ingevoerd5.
Sommige gemeenten betalen in het vastgestelde verdeelmodel
procentueel minder aan de VNOG dan in het verleden. Andere
gemeenten moeten procentueel meer bijdragen dan voorheen en
voor sommige gemeenten verandert niets.
Het bestuur heeft besloten tot een ingroeitermijn van vier jaar.
Het verdeelmodel is toegepast vanaf 2017. Na vier jaar ingroeien
is de ingroeiperiode voorbij. Vanaf 2021 is het vastgestelde
model dus volledig van kracht.
Echter, in de gemeenschappelijke regeling is ook bepaald dat
eens in de vier jaar de verdeling tussen de gemeenten wordt
herijkt. Dit is voor het eerst aan de orde in 2021. Bij de
Kadernota 2021 worden de percentages opnieuw berekend en
gelden dan voor 2021 en de daarop volgende drie jaren. Hiervoor
is het uitgangspunt de septembercirculaire 2019 van het
gemeentefonds. Daarnaast wordt een correctie toegepast voor de
omvang van de woonruimten, zoals vastgelegd in de
gemeenschappelijke regeling (artikel 22, lid 4). Kortom: het jaar
dat de definitieve percentages van kracht worden, is ook het
jaar dat de percentages een update krijgen.
Op dit moment kan nog niet worden gezegd wat de
percentages in 2021 zijn en of het gemeentelijkpercentage
5

De opzet voor het verdeelmodel is vastgesteld door het AB op 31 maart 2016.
Op 15 december 2016, bij de definitieve vaststelling van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling van de VNOG, is een definitief besluit genomen.

omhoog of omlaag gaat ten opzichte van het huidige
percentage. Dit is afhankelijk van de septembercirculaire 2019
(die nog niet bekend is) en van het effect van de te verwerken
correcties, conform artikel 22 van de gemeenschappelijke
regeling.

Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat de 22 gemeenten afgerond
€ 53 miljoen ontvangen voor het subcluster OOV/brandweer en
rampenbestrijding. De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG in
2019 bedraagt afgerond € 45 miljoen. Dit is inclusief de
reparatie voor 2019 van € 4,5 miljoen.

Het gemeentefonds en Cebeon
De gemeenten krijgen via de algemene uitkering uit het
gemeentefonds middelen om onder andere de kosten voor
brandweer en rampenbestrijding te kunnen betalen. De
berekeningsmethodiek, die onder het gemeentefonds ligt, is
gebaseerd op een groot aantal maatstaven. Bij het subcluster
brandweer en rampenbestrijding van het gemeentefonds gaat
het bijvoorbeeld om oppervlakte land, aantal kernen, aantal
woonruimten. Alle gemeenten krijgen dus op basis van dezelfde
maatstaven middelen toebedeeld. Aangezien het gaat om een
algemene uitkering zijn gemeenten vrij om te kiezen waaraan zij
deze middelen uitgeven, maar op grond van de Wet op de
Veiligheidsregio’s moeten zij ook bijdragen aan de
veiligheidsregio’s.

Het verschil tussen € 53 miljoen en € 45 miljoen is € 8
miljoen (exclusief de reparatie bedraagt het verschil
tussen gemeentefonds en bijdrage aan VNOG € 12,5
miljoen).

Uit onderzoek van Cebeon in 2017 blijkt dat de bijdrage per
inwoner aan de veiligheidsregio varieert van € 85 (Zuid-Holland
Zuid) tot € 45 (Flevoland). De VNOG zit met € 50 per inwoner
ruim onder het gemiddelde van € 60 per inwoner.
Op verzoek van het bestuur van de VNOG is, naast de Cebeon
informatie, een vergelijking gemaakt tussen de gemeentelijke
bijdragen aan de VNOG en de bijdrage die de gemeenten uit het
gemeentefonds ontvangen voor het cluster openbare orde en
veiligheid, subcluster brandweer en rampenbestrijding
(meicirculaire 2019).
De daadwerkelijke bedragen in dit subcluster komen niet
overeen met de daadwerkelijke gemeentelijke bijdrage aan de
VNOG in 2019.

Gemeentelijk bijdragen
aan VNOG 2019, incl.
begrotingswijziging
45.000.000

Gemeentefonds 2019
meicirculaire,
subcluster brandweer
& rampenbestrijding
53.000.000

Verschil

8.000.000

Specificatie per gemeente:

Aalten

percentage
voor 2019

Bijdragen aan
VNOG 2019, incl.
begr. wijziging

Gem. Fonds 2019
meicirculaire

Verschil

VNOG
percentage
per 2021

3,27

1.463.704

1.688.143

224.439

3,27

Apeldoorn

21,63

9.687.808

11.151.536

1.463.728

20,84

Berkelland

5,36

2.400.711

2.945.979

545.269

5,74

Bronckhorst

4,90

2.192.986

2.500.748

307.762

4,88

Brummen

2,40

1.074.543

1.263.533

188.990

2,43

Doetinchem

6,83

3.060.774

3.492.301

431.528

6,58

Elburg

2,62

1.174.116

1.362.604

188.488

2,65

Epe

3,70

1.655.985

2.122.287

466.302

4,01

Ermelo

3,34

1.495.895

1.799.509

303.614

3,47

Harderwijk

5,23

2.341.267

2.660.429

319.162

4,90

Hattem

1,29

576.269

646.601

70.332

1,24

Heerde

2,09

936.045

1.062.011

125.965

2,04

Lochem

4,29

1.923.444

2.476.991

553.546

4,54

Montferland

4,12

1.845.738

2.234.173

388.435

4,22

Nunspeet

3,46

1.551.437

1.645.178

93.742

3,25

Oldebroek

2,67

1.194.970

1.384.279

189.309

2,71

Oost Gelre

3,54

1.584.695

1.920.569

335.874

3,66

Oude IJsselstreek

4,47

2.001.048

2.295.143

294.095

4,42

Putten

2,70

1.210.709

1.418.699

207.991

2,70

Voorst

2,86

1.280.248

1.617.749

337.501

2,94

Winterswijk

3,33

1.492.796

1.910.384

417.587

3,66

Zutphen

5,91

2.645.354

2.998.477

353.123

5,82

44.790.543

52.597.325

7.806.782

Totaal:

100

100
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NB. De percentages per 2021 in voorgaand overzicht zijn de
percentages die na de ingroeiperiode van toepassing zijn. Zoals
hiervoor toegelicht, worden de percentages per 2021 herijkt. De
‘definitieve’ percentages voor 2021 zullen in de praktijk dus
waarschijnlijk niet worden gehanteerd.
Het bureau Berenschot heeft het verschil tussen de omvang
het subcluster brandweer en rampenbestrijding en de
gemeentelijke bijdrage aan de VNOG vergeleken met de
situatie in andere veiligheidsregio’s. Berenschot heeft
onderzocht of het verschil bij de VNOG ook in andere regio’s
voorkomt. In navolgende figuur6 is dit voor een deel van de door
Berenschot onderzochte regio’s weergegeven.

De VNOG is de horizontale oranje balk in het eerste plaatje. De
andere onderzochte regio’s zijn de horizontale blauwe balken. De
verticale blauwe balk geeft de uitkering van het gemeentefonds
voor subcluster brandweer en rampenbestrijding weer. Naast de
VNOG is er nog één andere regio waarvan de gemeentelijke
bijdragen lager liggen dan de uitkering. Bij vier regio’s liggen de
gemeentelijke bijdragen hoger dan de uitkering uit het
gemeentefonds. Berenschot concludeert ‘dat de gemeentelijke
6
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bijdragen in relatie tot de (fictieve) inkomsten in uw regio relatief
laag zijn’.
Het verschil kent verschillende achtergronden.
Allereerst betreft het gemeentefonds een algemene uitkering.
De verschillende clusters in de algemene uitkering geven niet aan
wat een gemeente moet uitgeven aan bepaalde onderdelen.
De gemeenten zijn hier volledig vrij in. De clusters (met daarin
verdeelmaatstaven) proberen wel een objectief verdeelmodel te
zijn om de grote som geld, die het gemeentefonds is, zo eerlijk
mogelijk over de gemeenten te verdelen.
Ten tweede vallen bepaalde onderwerpen die in het cluster
worden meegenomen, niet onder de taken van de VNOG, maar
worden door de gemeenten zelf uitgevoerd. In het laatste
onderzoek bij het groot onderhoud van dit cluster zijn deze
zogenaamde ‘achtergebleven taken’ in beeld gebracht:
 huisvestingscomponenten: lasten die samenhangen met het
eigendom en/of met het gebruik; [van kazernes]
 huur en/of onderhoud van bluswatervoorzieningen
(brandkranen, -putten);
 lasten voor voormalig personeel (FLO);
 lasten en baten voor risicobeheersing (advisering en
vergunningverlening brandveiligheid), soms worden hiervoor
nog een beperkt aantal fte’s aangehouden;
 lasten voor coördinatie gemeentelijke
rampenbestrijding/bevolkingszorg.7
Voor wat betreft de ‘achtergebleven taken’ geeft Berenschot
aan dat de belangrijkste kostenposten FLO, huisvesting en
AOV’ers zijn. De AOV’ers hebben naast taken op het gebied van
de fysieke veiligheid ook taken op het gebied van de sociale
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Antwoord op aanvullende vragen, Berenschot 27 augustus 2019.

Bron: Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van
het gemeentefonds en herijking BDuR 2015

veiligheid. De sociale veiligheid heeft betrekking op een ander
onderdeel van de algemene uitkering.
Berenschot geeft aan dat de kosten van de achterblijvende taken
lager zijn dan het verschil tussen de gemeentelijke bijdragen aan
de VNOG en de bijdragen die de gemeenten in het gemeentefonds ontvangen voor Brandweer en Rampenbestrijding. Er wordt
nog een raming van deze kosten gemaakt ten behoeve van de
presentatie van de Benchmark tijdens de tweedaagse.
Voorgenoemde factoren verklaren dus voor een klein deel het
verschil. Voor het andere deel past het verschil in het beeld,
zoals naar voren komt - uit het Cebeon onderzoek, het rapport
van de gemeentelijke Commissie Van der Jagt/Van Arkel en
het rapport van de Benchmark van Berenschot (zie hierna) dat de VNOG zeker geen dure veiligheidsregio is.
Benchmark Berenschot
Berenschot is gevraagd de kosten van de VNOG te vergelijken
met die van andere veiligheidsregio’s. In een Benchmark is de
VNOG vergeleken met zeven andere veiligheidsregio’s8.
Primaire processen
De totale kosten voor het primaire proces van de VNOG per
10.000 inwoners zijn relatief laag: op één na laagste kosten in de
Benchmark. De verhouding tussen personele en algemene kosten
in het primaire proces is gelijk aan de gemiddelde verhouding in
de benchmark.
De kosten per 10.000 inwoners zijn voor de meeste hoofdprocessen van de VNOG gemiddeld. De personele kosten per
10.000 inwoners zijn opvallend laag voor de brandweerprocessen. Er zijn relatief weinig 24-uurs beroepskrachten en
veel vrijwilligers. De VNOG is wat dit betreft uniek in de
8

Zuid-Holland-Zuid, Drenthe, Gelderland-Zuid, IJsselland, Zaanstreek-Waterland,
Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Benchmark ten opzichte van andere regio’s (want gebaseerd op
92% vrijwilligheid). Er zijn relatief weinig kazernes per tien km2
waar mogelijk ook de iets hogere opkomsttijd door wordt
verklaard.
In het basisscenario van Incidentbestrijding wordt het aantal
voertuigen van de VNOG verminderd. Dit betekent dat de VNOG
ten opzichte van de veiligheidsregio’s in de Benchmark nog
goedkoper wordt. De onderbouwing van het basisscenario is
uitgewerkt in het spreidings- en dekkingsplan. Dat de VNOG in
het basisscenario goedkoper kan zijn dan andere veiligheidsregio’s heeft de volgende mogelijke verklaringen.
De VNOG heeft weinig beroeps medewerkers. Het aantal
vrijwillige medewerkers ligt erg hoog (92%). Bovendien heeft de
VNOG juist een lage kazernedichtheid per 10 km2.
Andere veiligheidsregio’s kunnen door ruimtelijke kenmerken van
hun verzorgingsgebied meer materieel nodig hebben. De
aanwezigheid van bijvoorbeeld relatief grote waterwegen kan tot
gevolg hebben dat er meer brandweerposten nodig zijn om op
tijd te komen. Meer brandweerposten betekent ook meer
materieel.
Vanwege de relatief grote omvang van de VNOG, in oppervlakte
en inwoners, treedt voor de kosten van bijvoorbeeld de
meldkamer een schaalvoordeel op omdat de VNOG een grote
Veiligheidsregio is qua inwoneraantal. Dit is één van de
verklaringen voor de relatief lage kosten.
De algemene kosten per 10.000 inwoners in het primaire proces
van de VNOG zijn gemiddeld of lager dan gemiddeld in de
Benchmark. De totale huisvestingkosten zijn laag. De oorzaak is
dat veel gebouwen eigendom zijn van de gemeenten en dat er
maar voor een beperkt deel huur wordt verrekend. Hierdoor
komen de totale huisvestingskosten niet bij de VNOG in beeld.
Ook wanneer voor de VNOG wordt gerekend met de gemiddelde
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huisvestingskosten blijft de VNOG één van de drie goedkoopste
Veiligheidsregio’s in de Benchmark.
Overhead
De formatie van de overhead als aandeel in de totale formatie is
gemiddeld en bedraagt 20%. De kosten van de overhead als
aandeel in de totale kosten (20%) zijn iets lager dan het
gemiddelde (21%). De formatie voor informatisering en
automatisering is hoger dan het gemiddelde, maar daar staat
tegenover dat de totale kosten van informatisering en
automatisering per fte lager zijn dan het gemiddelde. De kosten
voor de meeste overheadcategorieën liggen in de buurt van het
gemiddelde.
Ten opzichte van andere publieke organisaties heeft de VNOG
een relatieve kleine formatie voor overhead: 20% ten opzichte
van 23%. Veiligheidsregio’s hebben gemiddeld genomen een fors
lagere overhead (fte overhead/fte totaal) dan gemeenten
(afgerond 20% ten opzichte 33%).
Bedrijfsmatige risico’s
In de begroting 2020-2023 zijn diverse risico’s opgenomen. Een
aantal bedrijfsmatige risico’s volgen hierna.
Voortraject en toepassing demarcatie huisvesting
De VNOG maakt gebruik van gebouwen (kazernes). Het
overgrote deel van de kazernes betreft gemeentelijke gebouwen;
drie kazernes zijn in eigendom van de VNOG. De kosten hiervan
worden één op één met de betreffende gemeente verrekend. De
gebruiksrelaties en beheerstaken - in met name de gebouwen in
gemeentelijke eigendom - zijn nog niet (en nog niet voor alle
locaties) uitgewerkt en vastgelegd. Ook de eigendomsrelaties
van bepaalde middelen (bijv. inventaris, installaties) zijn niet
allemaal vastgelegd. Helderheid omtrent gebruik, beheer,
(financiële) verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen
wordt beoogd in het project ‘Demarcatie’, waar - afhankelijk van
te maken keuzes - financiële gevolgen uit kunnen voortvloeien.
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Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
In 2018 is de RI&E uitgevoerd. Het definitieve rapport is in 2019
verschenen en een plan van aanpak wordt opgesteld. In 2018 is
de landelijke Brandweer Arbo-catalogus vastgesteld. Hierin zijn
door de branche de Arbo doelvoorschriften van de overheid
uitgewerkt. De catalogus bevat verplichte en aanbevolen
protocollen. Om de protocollen uit te voeren, kunnen extra
middelen nodig zijn. Uit de RI&E en de Arbocatalogus volgen de
komende periode (of zullen volgen) diverse acties voor de VNOG.
Bepaalde onderwerpen zijn inmiddels opgepakt of beschreven bij
de afdeling die hier primair voor verantwoordelijk is. Eventuele
aanpassingen in gebouwen zullen voor rekening van de
gebouweigenaar komen.
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren/Europese
regelgeving
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot
doel om per 1 januari 2020 de ambtelijke status van overheidspersoneel te wijzigen. Vanaf deze datum valt het overheidspersoneel, uitgezonderd Politie- en Defensiepersoneel, onder het
reguliere arbeidsrecht en wordt het Burgerlijk Wetboek van
toepassing. De ambtelijke aanstelling vervalt en wordt vervangen
door een arbeidsovereenkomst.
Ook de brandweervrijwilligers vallen dan onder het reguliere
arbeidsrecht en worden werknemers. Onderzocht wordt of het
mogelijk is om het vrijwillig brandweerpersoneel uit te zonderen
van de Wnra. Zelfs als dit zou lukken, is het mogelijk dat op
grond van Europese regelgeving de huidige rechtspositie van
brandweervrijwilligers aangepast moet worden.
De Wnra kan dus een groot effect hebben op het stelsel van de
brandweerzorg. Het kan leiden tot kostenstijging van 30% tot
50% (circa € 3,2 tot € 4 mln.) voor de vrijwilligersvergoedingen
vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten,
etc. Ook zal het team HRM alle werkprocessen opnieuw moeten
inrichten.

2.4 Trends en ontwikkelingen
De samenleving wordt complexer en in toenemende mate
geconfronteerd met nieuwe crisistypen. Verandering leidt ook tot
nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s en een nieuwe
benaderingswijze. Om op nieuwe risico’s voorbereid te zijn, zijn
samenwerkingsverbanden met nieuwe crisispartners nodig.
Risico’s die vandaag actueel zijn, kunnen morgen overschaduwd
worden door nieuwe risico’s.
Ook de ‘beleving’ van risico’s is aan verandering onderhevig, al
dan niet veroorzaakt door media-aandacht of gebeurtenissen
elders in de wereld. Inwoners hebben behoefte aan informatie en
handelingsperspectieven om de eigen weerbaarheid te verhogen.
Op allerlei domeinen ontstaan initiatieven van zelforganisatie.
Ook deze raken veiligheid en gezondheid. Inwoners nemen de
regie over de eigen zelf- en samenredzaamheid, zeker in een
regio waar de buurschappen actief zijn.
Onderstaande ontwikkelingen zullen de komende jaren de fysieke
leefomgeving in toenemende mate beïnvloeden en brengen in
toenemende mate veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich
mee waarop de VNOG zich goed op moet voorbereiden:

Demografische ontwikkelingen
Voor veel regio’s is de toekomstige bevolkingsontwikkeling
onzeker. Bevolkingskrimp op nationale schaal is al vanaf
2020 denkbaar. Rekening moet worden gehouden met een
perspectief van krimp en onzekerheid, met name voor de
plattelandsgemeenten. Ook neemt de vergrijzing toe.
Het aantal ouderen (65 jaar en ouder) verdubbelt tot 2040.
Dit betekent een toenemende behoefte aan voor ouderen
geschikte woningen, zorg-, culturele- en recreatieve
voorzieningen in de buurt. Ook is deze trend duidelijk
zichtbaar in het personeelsbestand van de VNOG (zie 2.2.)









Klimaatverandering
Situaties van extreem weer komen steeds meer voor.
Hittegolven, overstromingen, extreme regenval en natuurbranden zullen hierdoor vaker voorkomen. Ook is er sprake
van luchtvervuiling en infectieziekten hebben een grotere
kans om zich te ontwikkelen.
Energietransitie
Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen wil Nederland
49% minder CO2 uitstoten in 2030 (ten opzichte van 1990).
Het overgrote deel van deze uitstoot komt voort uit het
gebruik van fossiele energie. In het terugdringen hiervan
spelen gemeenten een cruciale rol. Energieprojecten brengen
veiligheidsrisico’s voor de fysieke leefomgeving met zich
mee. De risico’s van vernieuwingen met betrekking tot de
winning, opslag, productie, transport en het gebruik van
energie zijn nog grotendeels onbekend.
Technologische/digitale ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen, zoals big data, kunstmatige
intelligentie en ‘the internet of things’ (apparaten die
aangesloten zijn op internet) hebben een grote impact op
bedrijven, organisaties, overheid en maatschappij. Zij leiden
ook tot privacyvraagstukken en sociale onrust (nepnieuws).
Moedwillig handelen
Moedwil is een verzamelterm voor ontwikkelingen in de
samenleving waarbij opzettelijk handelen de oorzaak is voor
incidenten. Denk hierbij aan terrorisme, cyberdreigingen en
ook andere vormen van extremisme. Onder dit thema wordt
ook het maatschappelijk probleem ondermijning geschaard
(vermenging onder- en bovenwereld).

Mede door deze ontwikkelen wordt de operationele crisisorganisatie vaker in een vroeger stadium ingezet (de zgn. lauwe
situatie). Er kan sprake zijn van dreigingen die gevolgen kunnen
hebben voor de openbare orde en veiligheid en die een langere
aanloop hebben voordat zij zich ontwikkelen tot een echte crisis.
De lauwe fase is gericht op het maken van een actueel beeld van
de situatie dat breed gedeeld kan worden. In de warme situatie
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is de operationele organisatie voorbereid en slagvaardig om te
voorzien in behoeften van burgers.

2.5 Visie
Het management van de VNOG heeft de missie ‘samen werken
aan veiligheid’ als volgt uitgewerkt.
Zorg en Veilig
De VNOG creëert de voorwaarden voor een omgeving waarin
inwoners en bezoekers gezond en veilig kunnen wonen, werken
en recreëren. Het (brand)risicoprofiel is leidend voor alle
activiteiten van de VNOG. De focus ligt op wat er veel is: natuur
en agrarisch gebied, de vele evenementen, het hoge aantal
recreatieparken en de vele zorgorganisaties in de regio.
Ten behoeve van een veilig en gezonde regio wil de VNOG
inzetten op versterking langs drie lijnen, aansluitend bij de
besluitvorming over MOED en Risicogericht:
1. Vakbekwaam & professioneel
 De VNOG is dé betrouwbare partner voor de (zorg)
instellingen en crisisorganisaties in de regio en opereert
verbindend en betrokken. De VNOG investeert daarom in
de vakbekwaamheid en professionaliteit van alle
medewerkers op elk niveau.
 De operationele organisatie is compact en efficiënt
ingericht op de risico’s van het verzorgingsgebied.
Medewerkers worden gericht getraind en er wordt
realistisch geoefend zodat deskundigheid wordt vergroot.
 De VNOG is een betrouwbare en onafhankelijke adviseur.
De advisering in het kader van de omgevingswet is
hoogwaardig en deskundig.
 Leidinggevenden zijn professioneel en kundig.
2. Informatiepositie
De VNOG heeft goede informatiepositie waardoor zij optimaal
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functioneert. Zowel voor het voorkomen als het bestrijden van
incidenten en crisis is actuele en betrouwbare informatie
noodzakelijk. Meer en snel inzicht in actuele en betrouwbare
informatie leidt tot adequate besluitvorming en een actueel
gedeeld beeld van de situatie, waaruit effectieve inzet van
middelen en mensen volgt.
Informatiepositie VNOG
Niet door meer voertuigen en personeel in te zetten, wordt de
veiligheid vergroot, maar door het versterken en verbeteren
van de informatiepositie van de VNOG. Het aan elkaar
koppelen en verbinden van informatiesystemen en het duiden
en interpreteren van die informatie tussen de verschillende
partners van de veiligheidsregio maakt het inzetten van
hulpverlening effectief en slagvaardig. Koppeling van
bestanden van Risicobeheersing en Incidentbestrijding, het
monitoren van risico’s en kennis van de kwetsbaarheden in
onze veiligheidsregio maakt dat gerichter kan worden ingezet
op de risico’s en ze beperken. Een goede informatiepositie is
daarvoor relevant.
Informatiepositie GHOR
De informatiepositie van de GHOR in het geneeskundig
netwerk wordt verbeterd. Samen met de vier andere GHOR
organisaties in Oost-Nederland wordt gewerkt aan een
voorziening die actueel inzicht geeft in de beschikbare
zorgcapaciteit en gezondheidsrisico’s in Oost-Nederland. Op
deze wijze kan proactief worden gehandeld en optimaal
gebruik worden gemaakt van de zorgvoorzieningen.
Versterken management informatie (business intelligence)
Ook intern wordt gezorgd dat de informatie up-to-date en
compleet is. Gegevens vanuit verschillende afdelingen,
bijvoorbeeld HRM en Financiën, worden met elkaar
gecombineerd zodat VNOG beter gestuurd kan worden en in
control blijft.

3. Zelfredzaamheid & (risico)communicatie
De regio vergrijst en krimpt en onderscheidt verschillende
doelgroepen die gericht worden benaderd, waaronder
thuiswonend verminderd zelfredzamen, ouderen en jongeren.
Ook is er aandacht voor nieuwe risico’s zoals de energietransitie en gevolgen van extreem weer. De VNOG stimuleert
burgers, instellingen en bedrijven tot zelfredzaamheid en het
nemen van eigen verantwoordelijkheid. Bij incidenten, rampen
en crisis informeert de VNOG inwoners en bezoekers en biedt
handelingsperspectieven.

2.6 Scenario’s
In de volgende hoofdstukken worden per afdeling drie scenario’s
geschetst.
Hoe zijn keuzes te maken?
De belangrijkste bestuurlijke vraag is: welke veiligheidsregio
willen wij zijn? Deze vraag sluit aan bij de aanbeveling van de
visitatiecommissie om met het bestuur in gesprek te gaan over
de richting die de VNOG opgaat in relatie tot haar
maatschappelijke opdracht9. De visitatiecommissie adviseert
hierbij ervoor te zorgen dat de belangen van de individuele
gemeenten erkend blijven.
Indien het bestuur de vraag heeft beantwoord welke veiligheidsregio zij wil zijn, kan bepaald worden welk dienstverleningsniveau hierbij past. Bij elke afdeling zijn bouwstenen (taken/
diensten) benoemd. Per scenario wordt bij elke bouwsteen
aangegeven wat de VNOG doet en tegen welke kosten (formatie
en exploitatie). De bouwstenen zijn de knoppen waaraan
gedraaid kan worden: op basis van de bestuurlijk bepaalde visie
op de veiligheidsregio, kan het bestuur per afdeling het gewenste
dienstverleningsniveau bepalen. Deze stap sluit ook aan bij het
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advies van de visitatiecommissie om partners beter inzicht te
geven in het presterend vermogen van de VNOG.
Integraliteit en samenhang
Het bestuur kan per scenario kiezen voor een uitbreiding of
beperking van taken uitgevoerd door de VNOG (bouwstenen).
Daarbij geldt dat er een relatie bestaat tussen minder incidentbestrijding (minder voertuigen) en meer inspanningen aan de
voorkant van de keten (meer advies- of toezichttaken).
Naast de ontwikkelde scenario’s, zijn extra besparingsvoorstellen
in kaart gebracht met daarbij een indicatie van de mogelijke
besparing. De term ‘extra of aanvullend’ is gehanteerd omdat in
de scenario’s ook besparingen zijn verwerkt.
Doorrekening scenario’s
Bij de financiële doorrekening van de scenario’s geldt het
volgende:
 de bedragen zijn gebaseerd op de effecten die op termijn
optreden (circa drie tot zes jaar);
 voor een aantal keuzes in het basisscenario is - in verband
met de verschuiving van taken naar de gemeenten - intensief
overleg met de gemeenten nodig alvorens deze gerealiseerd
kunnen worden;
 de bedragen zijn niet gesplitst over begrotingsjaren;
 de kapitaallasten zijn jaarlijks doorgerekend: het betreft een
zeer grove raming, waarbij de kapitaallasten de komende
jaren zullen fluctueren en mee- en tegenvallers elkaar
afwisselen, alvorens een stabiel beeld ontstaat;
 de bedragen zijn afgerond op duizendtallen;
 voor de berekening van de loonkosten voor een extra fte in
uitbreidingsscenario’s en afname van fte’s in basisscenario’s is
uitgegaan van een gemiddelde loonsom per afdeling van
€ 85.000 (€ 70.000 loonkosten en € 15.000 overhead);
 in de scenario’s zijn geen autonome ontwikkelingen
opgenomen. Deze volgen in de Kadernota.

Visitatie VNOG, 5 en 6 februari 2018, pag.13 t/m 15 en pag. 21 .
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Onderstaand overzicht is besproken tijdens de consultatiegesprekken met bestuurders.

18

Mede op basis van de
gesprekken is het
overzicht aangepast.
Op basis van het
overzicht hiernaast zijn
de scenario’s in de
volgende hoofdstukken
uitgewerkt.
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3. GHOR
3.1 Algemene inleiding
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
coördineert - op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet
veiligheidsregio’s - de geneeskundige zorg bij incidenten, crisis
en rampen om de burgers van de VNOG optimale hulp te bieden.
De doelstelling is het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers
en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare zorg
te bieden.

de afdeling GHOR. De begroting van de GHOR betreft 3% van de
totale begroting van de VNOG.
De GHOR heeft een formatie van 9,5 fte en wordt aangestuurd
door een afdelingshoofd tevens medisch manager (1 fte). In
verband met de vacaturestop van de VNOG is 0,45 fte van de
formatie niet ingevuld. De GHOR heeft daarom prioriteiten
moeten stellen bij de uitvoering van haar wettelijke taken.
Uit de Benchmark van Berenschot blijkt dat de personele kosten van de
GHOR 22% lager liggen dan het gemiddelde van de andere veiligheidsregio’s10.

Dit gebeurt door de geneeskundige hulpverlening tijdens
incidenten, crisis en rampen te laten functioneren als één (witte)
keten, waarbij de taken en verantwoordelijkheden duidelijk
afgebakend en ingevuld zijn. De GHOR draagt bij aan de
voorbereiding van de geneeskundige keten op incidenten, crisis
en rampen. Dit vereist veel afstemming met ketenpartners uit de
zorgsector, zoals ambulancedienst, de GGD, ziekenhuizen en
huisartsen. Onder regie van het openbaar bestuur werkt de
GHOR (witte kolom) nauw samen met brandweer (rode kolom),
politie (blauwe kolom), gemeenten (oranje kolom) en andere
organisaties.
Daarnaast heeft de GHOR een belangrijke taak op het gebied van
preventie van incidenten, crisis en rampen. Deze taak vertaalt
zich onder andere in de bijdrage van de GHOR aan het
risicoprofiel en andere planfiguren van de VNOG en in het
verlenen van gericht advies aan zorginstellingen, gemeenten en
andere partners, bijvoorbeeld op gebied van omgevings- en
evenementenveiligheid.
De GHOR valt – net als de GGD - onder de verantwoordelijkheid
van de Directeur Publieke Gezondheid, maar is – met het oog op
de samenwerking - gepositioneerd als afdeling van de VNOG. De
directeur VNOG is verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken van
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10

Benchmark Veiligheidsregio’s pag.22, Berenschot augustus 2019

3.2 Overzicht betekenis bouwstenen in scenario’s GHOR
Bouwsteen

Huidig scenario

Basis scenario

Basis plus scenario

1.

De GHOR overlegt en maakt afspraken
met partners in de acute zorg, de
publieke gezondheid, de careorganisaties (zoals verpleeg- en
verzorgingshuizen), brandweer, politie
en gemeente, buurregio’s en op landelijk
niveau.

In dit scenario is de 0,45 fte vacatureruimte
ingevuld.

Maatschappelijke ontwikkelingen.
De GHOR pakt (samen met GGD)
relevante maatschappelijke thema’s op.
De GHOR brengt diverse organisaties en
actoren (binnen en buiten veiligheid en
zorg) bijeen. Het doel is kennis te delen,
contacten en netwerken te faciliteren,
verantwoordelijkheden in te kaderen,
initiatieven te stimuleren, onderzoek en
pilotprojecten te initiëren en/of te
ondersteunen. Recente voorbeelden van
deze werkwijze zijn HartVeiligWonen
(HartslagNu), vluchtelingenopvang,
extreem geweld, zelfredzaamheid.

Risicoanalyse
en planvorming
2,6 fte

Daarnaast levert de GHOR een bijdrage
aan het regionaal risicoprofiel, het
crisisplan en het regionaal beleidsplan.
Ook wordt input geleverd aan de
financiële documenten in de P&C-cyclus
van de VNOG.
Als gevolg van de vacaturestop is 0,45
fte niet ingevuld. De GHOR hierdoor
geen invulling kunnen geven aan de
voorgeschreven risico-reducerende
maatregelen11, zoals preparatieplannen
voor C-evenementen en knelpunten in
de zorg. Ook ontbreekt formatie om
structureel extra preparatie-afspraken te
maken met organisatoren, zorgpartijen
en gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat
de zorginstellingen zich minder goed
kunnen voorbereiden op bekende risico’s
en capaciteitsproblemen. Dit leidt tot
langere rijtijden voor ambulances en
langere wachttijden en minder vrije
bedden in ziekenhuizen.

11

Hierdoor wordt invulling geven aan de
risico-reducerende maatregelen. Ook
worden structureel extra preparatieafspraken met organisatoren, zorgpartijen
en gemeenten gemaakt zodat de
zorginstellingen zich goed kunnen
voorbereiden op de risico’s en te
verwachten capaciteitsproblemen.
Daarnaast wordt netwerk met de careorganisaties vorm gegeven en wordt het
bestuur van de VNOG geïnformeerd over de
voorbereiding op de zorgverlening onder
bijzondere omstandigheden bij de careorganisaties.

In de toekomst kan gedacht worden aan
onderwerpen als een sociaal veilige
woonomgeving, gezond ouder worden,
burgerparticipatie, klimaatverandering en
energietransitie. Met de formatie uit het
minimumscenario kunnen dergelijke
activiteiten uitsluitend worden
gerealiseerd ten koste van reguliere
wettelijke taken.
Hiervoor is € 34.000 nodig (0,4 fte).

Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's 2018, ministerie van Justitie en Veiligheid.
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Daarnaast is het netwerk met (ruim
zestig) care-organisaties nog niet
structureel vorm gegeven en wordt geen
uitvoering gegeven aan de wettelijke
verplichting om het bestuur van de
VNOG te informeren over de stand van
zaken van de voorbereiding op de
zorgverlening onder bijzondere
omstandigheden bij de careorganisaties12. Dit heeft tot gevolg dat
het bestuur geen inzicht heeft in de
mate van voorbereiding van care
organisaties en of die organisatie in staat
zijn om de continuïteit van zorg tijdens
bijzondere omstandigheden, zoals uitval
van nutsvoorzieningen, verhoogd aanbod
van patiënten en personeelskrapte, te
garanderen.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Ook ontbreekt capaciteit om adequaat te
anticiperen op maatschappelijke
ontwikkelingen over thema’s als sociaal
veilige woonomgeving, gezond ouder
worden, burgerparticipatie, klimaatverandering en de energietransitie.
Indien het bestuur wenst dat deze
thema’s vanuit gezondheidskundig
perspectief ook aandacht krijgen, wordt
verwezen naar het basisplusscenario.

2.
Advisering

12
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De GHOR adviseert gemeenten en de
raden van bestuur van ziekenhuizen en
zorginstellingen over acute zorg en
publieke gezondheid (totaal 2,6 fte).
De advisering betreft evenementen,
omgevingsveiligheid, zorgcontinuïteit en

WVR art.33,34 WPG art.2

Conform huidig scenario

Vakbekwaam en professioneel.
De gemeente heeft een belangrijke
verantwoordelijkheid bij de implementatie
van de Omgevingswet. De gemeente kan
er voor kiezen om de advisering over
gezondheidskundige aspecten in het kader

2,6 fte
advisering
gemeenten:
165 adviezen

actuele bestuurlijke thema’s zoals de
jodiumdistributie. De afgelopen twaalf
maanden13 heeft de GHOR 165 adviezen
verstrekt: 39 voor gebouwde omgeving,
12 voor C-evenementen en 114 voor Bevenementen. Voor een deel van de Bevenementen wordt, na beoordeling als
laag risico evenement, volstaan met een
standaardadvies.

van de Omgevingswet onder te brengen
bij de GHOR. Dit betekent dat bij
inrichting van de fysieke leefomgeving
ook geadviseerd wordt over fysieke
veiligheid, zorgcontinuïteit en
zelfredzaamheid.
De GHOR is een betrouwbare en
onafhankelijk adviseur en de
medewerkers zijn hierin vakbekwaam en
professioneel geschoold. Om voornoemde
ambitie in te vullen is € 47.000,- nodig
(0,4 fte (€ 34.000) en € 13.000
exploitatie.

Daarnaast wordt beleid ontwikkeld en
deelgenomen en bijgedragen aan
regionale en landelijke netwerken.
De GHOR investeert op dit moment nog
niet in kennis over gezondheidskundige
aspecten met betrekking tot de
omgevingswet. Het is aan het bestuur of
de GHOR dit gaat doen. Zie basisplus
scenario.

3.
Informatievoor
ziening
2 fte

Voor het inrichten en in standhouden
van een uniforme informatie- en
communicatievoorziening is 2 fte. Vanuit
haar regierol faciliteert de GHOR een
netcentrische werkwijze binnen de witte
kolom door afstemming en
informatiedeling tussen (fysieke en
sociale) veiligheid en (acute zorg en
publieke-) gezondheid. Dit betekent dat
alle betrokkenen ten tijde van een crisis
tegelijkertijd over dezelfde informatie en
data beschikken.
Informatiepositie GHOR binnen de
witte kolom
Door de concentratie van complexe
behandelingen in specialistische centra,
de reductie van het aantal bedden in

13

Conform huidig scenario

Informatiepositie GHOR binnen de
witte kolom
Door het permanent monitoren van het
geneeskundig beeld ontstaat inzicht te in
de actuele beschikbaarheid van acute
zorg. Risico’s en knelpunten worden
vroegtijdig gesignaleerd zodat proactief
gehandeld kan worden. Mede daardoor is
het bijvoorbeeld mogelijk om ten tijde van
een incident slachtoffers sneller naar het
juiste ziekenhuis te vervoeren en bij een
infectieziektecrisis patiënten beter over de
regio te verspreiden. Daarnaast kan de
beschikbare informatie worden gebruikt
voor risico-reducerende maatregelen zoals
een goede inrichting van de fysieke
leefomgeving en effect-reducerende
maatregelen als extra repressieve

Van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.
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regionale ziekenhuizen, de vergrijzing
van de bevolking en personeelsgebrek
staat de beschikbaarheid van de acute
zorg onder druk en neemt de
kwetsbaarheid toe. Situaties waarbij
sprake is van schaarste aan zorgcapaciteit komen steeds vaker voor. In
de huidige situatie wordt informatie
hierover pas in een laat stadium gedeeld
zodat de GHOR uitsluitend reactief kan
handelen.

capaciteit en veilige schuilmogelijkheden.
Eindbeeld is dat met vijf GHOR-regio’s in
Oost Nederland - samen met meldkamers
ambulancediensten, huisartsen,
Geestelijke Gezondheidszorg en thuiszorgorganisaties - 24/7 een actueel
geneeskundig beeld kan worden gedeeld.
Daarnaast wordt - samen met de GGD en
gemeenten - actief gewerkt aan de
informatiepositie over maatschappelijke
onderwerpen zoals sociaal en veilig wonen
en gezond ouder worden.

Er zijn geen financiële middelen om
uitvoering te geven aan de verdere
ontwikkeling van de informatiepositie
van de GHOR, zoals is aangekondigd in
de Strategische nota GHOR14 en
aangekondigd in de Kadernota 20192022. Dit betekent dat geen actueel
beeld is van de capaciteit in de
geneeskundige keten, zoals aantal
ziekenhuisbedden, huisartsen en
ambulancezorg, besmettingen bij
infectieziektencrisis. Ten tijde van
incidenten en incidenten gaat veel tijd
verloren om dit als nog in beeld te
krijgen waardoor het langer duurt dat
burgers de juiste zorg krijgen.

4.
Vakbekwaamheid
2,2 fte

14
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Vakbekwaamheid richt zich op de
operationele GHOR-functionarissen met
een rol binnen de mono- en multidisciplinaire crisisbeheersing en leidt tot
vakbekwame medewerkers. De focus bij
vakbekwaamheid ligt op het
vakbekwaam houden van de eigen

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de VNOG in 2015.

Met het realiseren van een sterke
informatiepositie binnen de witte kolom
wordt koppeling gelegd tussen veiligheid
en gezondheid en beschikt de GHOR over
actuele relevante informatie van het
zorgveld.
Om deze informatiepositie te realiseren, is
€ 189.000 nodig van de VNOG (1 fte en
€ 14.000 aan kapitaallasten (behorende
bij een investering van € 41.000) en
€ 90.000 aan exploitatielasten). Uiteraard
dragen de andere vier GHOR-afdelingen in
Oost-Nederland een navenante bijdrage
bij.
Conform huidig scenario

Realistisch oefenen
Landelijk is een nieuwe leidraad vastgesteld waaraan moet de operationele
organisatie voldoen. Het betreft
leeractiviteiten voor GHOR-functionarissen
en ketenpartners (waaronder de
ambulancezorg) met het opschalingsmodel

operationele functionarissen.
Daarnaast levert de GHOR (net als de
brandweer en CB) onder andere door het
leveren van een oefenstaf een bijdrage
aan voorbereiding en uitvoering van 10
COPI-, 6 ROT-, 15 GBT-trainingen,
burgemeestersgames en de jaarlijkse
systeemtoets.

Grootschalige Geneeskundige bijstand
(GGB)15. Net als alle andere GHOR regio’s
moet ook de GHOR van de VNOG aan de
leidraad voldoen.
Hiervoor is € 53.000 noodzakelijk (0,4 fte
en € 19.000 aan exploitatielasten).

Op dit moment wordt keten- en
zorgpartners niet ondersteund in de
voorbereiding en beoefening van hun
crisisorganisatie. Gevolg is dat deze
partners minder goed zijn voorbereid en
de zorg aan patiënten minder effectief
en minder efficiënt is. In het basispluscenario wordt hierin wel voorzien.

5.
Operationele
organisatie
1,1 fte

De operationele organisatie GHOR is
ingericht volgens de landelijke
hoofdstructuur en bestaat uit de
directeur publieke gezondheid (DPG), de
Algemeen Commandant Geneeskundige
Zorg, het Hoofd Informatie
Geneeskundige Zorg en de Officier van
Dienst Geneeskundig (OVDG).
De DPG-rol wordt ingevuld door de GGD.
De OVDG-en worden - omdat deze
geneeskundige expertise niet binnen de
VNOG beschikbaar is - als dienstverlening bij de Regionale Ambulance
Voorziening ingekocht. Het gaat om
ambulanceverpleegkundigen en
ambulancechauffeurs.

Slagkracht geneeskundige
crisisorganisatie.
Samen met het Nederlandse Rode Kruis
en andere partijen wordt burgerhulpverlening verder ontwikkeld. Bijvoorbeeld
door de burger als hulpverlener, helpende
handen, informant of adviseur in te
zetten. Daarmee wordt de slagkracht van
de geneeskundige versterkt krijgen
kwetsbare burgers eerder de juiste zorg.
Om deze ambitie waar te kunnen maken,
is € 57.000 extra nodig (0,3 fte en
€ 31.000 aan exploitatielasten).

De totale kosten van de inhuur voor de

15

Leidraad GGB 2015, GGD GHOR Nederland.
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operationele organisatie bedragen
€ 473.000.
De hiervoor beschikbare GHOR-formatie
wordt besteed aan activiteiten op het
terrein van werven en selecteren van
functionarissen, inzetregistratie en
evaluatie, verwerven en beheren van
middelen, maken van procedures en
werkinstructies.
Slagkracht geneeskundige
crisisorganisatie
Een toenemende vergrijzing onder de
inwoners van onze regio leidt tot een
stijging van het aantal kwetsbare
ouderen. De beschikbaarheid van
professionele zorg staat onder druk.
Daarom is burgerhulpverlening een
noodzakelijke aanvulling op de
professionele voorzieningen.
In het huidig scenario is geen capaciteit
en budget om zelfredzaamheid en
burgerhulpverlening te ontwikkelen.
Gevolg is dat professionele hulp nog
meer onder druk komt te staan
waardoor kwetsbare burgers langer
moeten wachten voordat ze de juiste
zorg krijgen.
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3.3 Financieel overzicht gevolgen scenario’s
Dit overzicht geeft de mutaties weer ten opzichte van het huidige scenario:
GHOR
Bouwsteen
1.
2.
3.
4.
5.

Risicoanalyse en planvorming
Advisering
Informatievoorziening
Vakbekwaamheid
Operationele organisatie

FTE
2,60
2,60
2,00
2,20
1,10
10,50

Scenario Huidig
Personel Exploitatie Totaal
FTE
e lasten
235.000
235.000
235.000
235.000
181.000
14.000
195.000
199.000
50.000
249.000
100.000
473.000
573.000
1.488.000

Scenario Basis
Personele Exploitatie
lasten

Totaal

Investering

+41.000

0

FTE +
+0,40
+0,40
+1,00
+0,40
+0,30
+2,50

Scenario Plus
Rente en
Personele
Exploitatie Totaal
afschrijving lasten
+34.000
+34.000
+34.000
+13.000
+47.000
+14.000
+85.000
+90.000
+189.000
+34.000
+19.000
+53.000
+26.000
+31.000
+57.000
+380.000

Scenario huidig is incl. 0,5 fte leidinggevende
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4. Risicobeheersing
4.1 Algemene inleiding
De afdeling Risicobeheersing werkt samen met partners aan een
risicobewuste en brandveilige leefomgeving. De afdeling stelt
risicoanalyses op van het verzorgingsgebied, zodat bepaald kan
worden welke risico’s het meest effectief gereduceerd kunnen
worden (Wvr) en inzichtelijk is waarop de afdeling
Incidentbestrijding zich moet voorbereiden (Arbo wetgeving).
Doelgroepen en branches worden gericht benaderd om
risicobewustzijn te verhogen, dit gebeurt via voorlichting,
advisering en toezicht.
De scenario’s zijn opgebouwd volgens de bouwstenen, toezicht,
risicoanalyse en planvorming, advisering, informatievoorziening
en risicocommunicatie.
Over welke risico’s de Veiligheidsregio moet adviseren is niet
wettelijk vastgelegd, behalve in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) en het Besluit risico’s en zware ongevallen
(Brzo)16. Verder moeten de risicovolle situaties in het Regionaal
Risicoprofiel worden opgenomen en zijn bestuurlijke keuzes te
maken over de risico’s waarop de afdeling Risicobeheersing
adviseert, communiceert (risicocommunicatie) en waar toezicht
plaatsvindt (Wvr. 3a). Voor het huidige scenario zijn de taken
van afdeling Risicobeheersing vastgelegd in de ‘Werkwijzer
Risicobeheersing’17.
16

In het Brzo en het Bevi zijn de risico’s vastgelegd waarover de Veiligheidsregio
moet adviseren. Dit betreft vooral complexe (proces)industrie en opslag van
gevaarlijke stoffen die bij een incident gevolgen hebben op de omgeving. Brzo
bedrijven in de VNOG zijn Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde, Mainfreight in ’sHeerenbergh, Veco in Eerbeek, Trouw Nutricion in Putten en VDL in Apeldoorn.
17
Dit document met ambtelijke afspraken is in 2018 geïmplementeerd bij de
gemeenten en komt voort uit het AB besluit VNOG risicogericht, waarin is
ingestemd met een eenduidige werkwijze door de afdeling Risicobeheersing voor
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Bij de afdeling Risicobeheersing is 6,28 fte van de 54,34 fte
formatieruimte niet ingevuld. Hierdoor kunnen de taken zoals
vastgelegd in de Werkwijze Risicobeheersing niet volledig worden
uitgevoerd. Binnen vijf jaar zullen via natuurlijk verloop zes
medewerkers de afdeling verlaten. Binnen tien jaar loopt dit op
naar veertien medewerkers.
Omgevingswet
Van oudsher adviseert en controleert de afdeling Risicobeheersing vanuit de regels van het Bouwbesluit. Met VNOG
risicogericht is gekozen om de transitie van regels naar risico’s te
maken, zodat Risicobeheersing beter aansluit bij de ontwikkelingen die niet alleen de Omgevingswet met zich meebrengt, maar
ook de maatschappelijke ontwikkelingen en de energietransitie.
Dit betekent een verandering in de samenwerking met de
gemeenten en omgevingsdiensten, waarbij integraliteit,
samenwerking en netwerken de sleutels tot een succesvolle
samenwerking zijn. Het betekent ook een investering in een
andere werkwijze van Risicobeheersing, gericht op vakmanschap
en expertise, om een betrouwbare netwerkpartner te kunnen
blijven voor de gemeenten, omgevingsdiensten en andere
partijen die betrokken zijn bij de Omgevingswet.
Scenario’s
Omslag naar de Omgevingswet vraagt andere advies- en
netwerkvaardigheden dan momenteel bij de afdeling aanwezig is.
Dit vergt investering in de werkwijze en een kwaliteitsslag voor
het personeel. Daarnaast wordt de druk op evenementenadvisering hoger. Risicogericht adviseren en toezicht blijft op het
huidige niveau. Deze ontwikkeling is in het basisplusscenario
opgenomen.

alle gemeenten, die risicogericht is en past bij de ontwikkelingen in het kader van
de Omgevingswet.

In het basisscenario is de dienstverlening op met name risicogericht adviseren en toezicht ingeperkt ten opzichte van het
huidige scenario. Verder zijn in het huidige èn basisscenario geen
investeringen opgenomen voor de omslag naar de Omgevingswet
en voor de intensivering van evenementenadvisering.
Unieke waarde
De veiligheidsregio is onafhankelijk en beschikt over
deskundigheid en expertise. Onze medewerkers bestrijden
incidenten en moeten daarom weten wat er te verwachten is op
het gebied van vergunningen en risico’s. Dat betekent dat de
VNOG een goede informatiepositie moet hebben, zeker in het
licht van de komende Omgevingswet en ten behoeve van
Incidentbestrijding.

Uitkomsten Benchmark:
Ten opzichte van andere veiligheidsregio’s is in 201818:











18

Zijn de personele kosten voor het beheersen van risico’s - ter
hoogte van € 46.949 per 10.000 inwoners – zo goed als gelijk aan
het gemiddelde.
Prestatie-indicatoren
is het aantal gegeven adviezen op bouwvergunningen per 10.000
inwoners 41% lager dan gemiddeld.
is het aantal afgegeven gebruiksvergunningen voor bouwwerken
144% hoger dan gemiddeld.
is het aantal gegeven adviezen voor evenementen per 10.000
inwoners 23% hoger dan gemiddeld.
is het aantal controles op:

bouwvergunning 73% lager dan gemiddeld

gebruiksvergunningen 14 % lager dan gemiddeld.

evenementen 61 % hoger dan gemiddeld.
is het aantal controles per 10.000 inwoners 42% lager dan
gemiddeld.
is het aantal markante objecten waar toezicht is gehouden 100%
lager dan gemiddeld.
is het aantal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten in het
kader van brandveilig leven 85% lager dan gemiddeld.

Benchmark Veiligheidsregio’s, Berenschot augustus 2019, pag. 17 t/m 19.
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4.2 Overzicht betekenis bouwstenen in scenario’s voor Risicobeheersing
Bouwsteen

6.
Toezicht
822,6 fte
Voorbeelden van projecten van 2019
zijn:

Wonen boven winkels

Bijeenkomstfuncties, zoals
escaperooms en
kinderdagverblijven

Woningen en woongebouwen
met voornamelijk ouderen

Industrie, afval- en
recyclingbedrijven

Huidig scenario
De afdeling voert de wettelijke taak
‘toezicht op Brzo bedrijven’ uit in
samenwerking met de Oost 5
regio’s.
Op basis van het brandrisicoprofiel
en de maatschappelijke
ontwikkelingen wordt bepaald voor
welke doelgroepen en branches
toezicht ingezet wordt. Dit wordt
projectmatig uitgevoerd. Per project
wordt een passende interventie
bepaald o.b.v. aanwezige risico’s.
Voorbeeld: bij wonen boven winkels
is een goede vluchtweg belangrijk.
Brand in een winkel mag niet
uitbreiden naar de woning en de
vluchtweg vanuit de woning moet
vrij blijven. Hierop wordt
gecontroleerd en indien nodig
geadviseerd naar de gemeente om
tot handhaving over te gaan als dit
niet in orde is.
De beschikbare uren per gemeente
voor de projecten zijn bepaald via
een capaciteitsanalyse op productieve uren (1378 uren per fte) en de
verdeelsleutel zoals toegepast in het
financiële verdeelmodel 19.
Daarnaast voert de afdeling toezicht
uit bij risicovolle evenementen (Cen B-evenementen).

19

Basis scenario
Toezicht bij Brzo-bedrijven wordt op
het wettelijk minimum uitgevoerd.
Het toezicht op de meest risicovolle
bedrijven en instellingen, zoals
zorginstellingen, complexe
(industriële) objecten en kinderdagverblijven komt voor uit de
wettelijke verplichting (Wvr art 3 en
10) en wordt uitgevoerd.
Bij toezicht wordt hetzelfde principe
gehanteerd als bij advisering:
minimale inzet daar waar de
grootste risico’s zijn (zorg en
industrie).
Voor de overige objecten, zoals
scholen en nieuwbouwprojecten
wordt geen toezicht uitgevoerd. Dit
zal de gemeente zelf en naar eigen
inzicht moeten uitvoeren.
De afdeling houdt geen toezicht bij
evenementen. In het adviestraject
is het minimale veiligheidsniveau
aangegeven om een evenement
veilig te laten verlopen. De
gemeente moet hierop zelf en naar
eigen inzicht toezicht houden.
De afdeling heeft een hoge leeftijdsopbouw. Medewerkers stromen uit
door natuurlijk verloop. De
vrijkomende formatieruimte wordt

Basis Plus scenario
Ten opzichte van het huidige
scenario wordt de gemeente
nadrukkelijker betrokken bij het
uitvoeringsprogramma van de
afdeling en is er een goede
afstemming en aansluiting bij de
gemeentelijke handhavingsuitvoeringsplannen.
Lokale projecten, die voor de
gemeente prioriteit hebben, worden
door de afdeling uitgevoerd.
De afdeling levert een actieve
bijdrage aan de Omgevingsvisies en
–plannen van de gemeenten.
Op alle risicovolle evenementen (Cen de risicovolle B-evenementen)
wordt toezicht gehouden.
In het kader van de Omgevingswet
wordt geïnvesteerd in de vakbekwaamheid en expertise van de
medewerkers. Hiervoor is
€ 20.000 nodig.
De afdeling heeft een hoge leeftijdsopbouw. Medewerkers stromen uit
door natuurlijk verloop. De
vrijkomende formatieruimte wordt
ingezet om medewerkers aan te
stellen met kennis en kunde van de
(ontwikkelingen van de)

In het financiële verdeelmodel uit de programmabegroting 2019-2022 is een verdeelsleutel voor de gemeenten toegepast. Deze verdeelsleutel is ook gebruikt om de
verdeling van uren per gemeenten te berekenen.
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Totaal is voor de bouwsteen
toezicht 22,6 fte beschikbaar.

ingezet om medewerkers aan te
stellen ter verbetering van kwaliteit
en hoogwaardig toezicht.
Ten opzichte van het huidig
scenario betekent dit een reductie
van 4,5 fte. De inschatting is dat de
gemeenten opgeteld meer fte zullen
moeten inzetten dan onder de
huidige werkwijze bij de VNOG, om
de taken uit te kunnen voeren,
doordat het toezicht niet meer
centraal georganiseerd wordt.

7.
Risicoanalyse en planvorming
4,5 fte

Om te kunnen anticiperen op alle
veranderingen in de omgeving moet
de Veiligheidsregio haar informatie
op orde hebben. Door te weten
waar de risico’s van brand en
gevaarlijke stoffen het grootst zijn,
kan de VNOG daar acteren waar de
meeste veiligheidswinst te behalen
is. Hiervoor is inzicht nodig in de
maatschappelijke trends en
ontwikkelingen die van invloed zijn
op risico’s van brand en het gedrag
van mensen bij brand. Deze
informatie is nodig om de
effectiviteit en veiligheid van en bij
incidentbestrijding te verhogen en
ervoor te zorgen dat de hulpvraag is
afgestemd op het hulpaanbod. Dit
leidt tot een actuele en gedegen
informatiepositie, waarmee de
afdeling hoogwaardige adviezen
geeft, effectief brand bestrijdt,
veilig optreedt en input heeft voor
bestuurlijke verantwoording.
Het brandrisicoprofiel is hier een
concrete uitwerking van en wordt

De medewerkers van het team
Brandonderzoek zitten op ‘hard’
piket. Hiervoor bestaat geen
wettelijke grondslag. In paragraaf
8.4 is een voorstel opgenomen om
de piketvergoedingen voor het team
brandonderzoek af te schaffen en te
veranderen in vrije instroom.
De verwachting is dat minder
onderzoek zal worden gedaan,
hetgeen tot een reductie leidt van
informatie voor het brandrisicoprofiel. De afdeling zal uitsluitend
landelijke trends en beschikbare
informatie als input voor het lokale
brandrisicoprofiel gebruiken. Dit
betekent dat er wordt afgeweken
van landelijke afspraken over
brandonderzoek (Veiligheidsberaad,
Raad Directeuren Veiligheidsregio’s).

Omgevingswet.
Voor het basisplusscenario is een
uitbreiding van 2 fte nodig.

Het brandrisicoprofiel is nog niet
voor elke gemeente volledig
beschikbaar. Doorontwikkeling
hiervan (het prototype
veiligheidsdashboard) geeft inzicht
in alle risico’s in de regio en maakt
het visueel en dynamisch, waardoor
actuele (real time) informatie
beschikbaar wordt.
Aanrijdende eenheden kunnen
direct zien welke klus zij te doen
krijgen: soort wijk en bewoning,
aantal ingeschrevenen op een
adres, uitbreidingsrisico van brand
aan de hand van bouwjaar en
bouwwijze van een object. Tactiek
en opschaling kunnen versneld
bepaald worden door de
operationele eenheden.
Voorlichtingscampagnes worden
lokaal afgestemd op daadwerkelijk
aanwezige risico’s. Dit maakt dat
overschrijdingen van de opkomsttijd
aan de voorkant beargumenteerd
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gevoed vanuit de resultaten van
team brandonderzoek, ingevulde
RAM vanuit adviezen en toezicht en
landelijke databases.

8.
Advisering
19,7 fte

2018:
880 dagen aanwezig op het
gemeentehuis
1256 schriftelijke adviezen
Dagelijks afhandelen van
telefonische vragen
Deelname aan vooroverleggen
Namens en/of i.a.m. de
gemeente het telefonisch
beantwoorden van vragen over
brandveiligheid
Voorlichting aan burgers
Deelname aan trajecten van
Omgevingsvisies en –plannen
van diverse gemeenten

21

De afdeling adviseert vanuit een
wettelijke verplichting (art. 10, lid
1a,b,c Wvr). Dit doet zij op
omgevingsvergunningen voor de
activiteiten ruimtelijke ontwikkeling,
milieu, bouwen en brandveilig
gebruik over fysieke en brandveiligheid. Daarnaast adviseert ze
op omgevingsvisies en –plannen,
evenementen, vitale vakantieparken, bereikbaarheid,
bluswatervoorzieningen en bij de
gebiedsgerichte aanpak van
natuurbranden.
Elke gemeente heeft een
accounthouder die niet alleen het
aanspreekpunt is voor de gemeente
maar ook een sparringpartner.
Wekelijks is hij op het gemeentehuis aanwezig. Dan worden
adviezen ook mondeling
afgehandeld. Ook bij afstemmingsen/of vooroverleggen is de
accounthouder aanwezig, handelt
hij telefonisch vragen af of geeft
advies en voorlichting. Deze
werkzaamheden worden niet
geregistreerd.
Het aantal afgehandelde adviezen
vanuit de afdeling Risicobeheersing

kunnen worden.
De versnelde doorontwikkeling
vraagt een verhoging van de
exploitatie van
€ 20.000.
Net als in het huidige scenario
adviseert de afdeling op het
minimaal wettelijk niveau (Wvr en
Arbo). Dat betekent dat
risicogericht geadviseerd wordt op
omgevings-vergunningen van
risicovolle en/of complexe objecten
(zorginstelling-en, industrie). In de
Werkwijzer Risicobeheersing21 is in
de risicomatrix (bijlage 2)
opgenomen waarover wordt
geadviseerd.
Voor die objecten waarover de
afdeling niet adviseert, moet de
gemeente zelf de brandveiligheid
volgens het Bouwbesluit verzorgen
(daar waar geen grote risico’s zijn,
zoals scholen en nieuwbouwprojecten)
Meldingen brandveilig gebruik en
evenementen worden niet
behandeld. Dit betekent dat de
gemeente zelf de meldingen
brandveilig gebruik en
evenementenvergunningen moet
afhandelen.
De afdeling levert geen bijdrage aan
de Omgevingsvisies en –plannen

Ten opzichte van het huidige
scenario adviseert de afdeling
Risicobeheersing op alle trajecten
die lopen bij de gemeenten i.h.k.v.
omgevingsvisies en –plannen.
Landelijk is er aandacht voor de
bedrijven die net niet onder het
Brzo-regime vallen. Het is van
belang deze bedrijven in beeld te
hebben, zodat de hulpvraag en
hulpaanbod goed op elkaar
afgestemd kunnen worden. Indien
nodig, wordt de (brand)veiligheid op
orde gebracht i.s.m. de gemeenten
en/of Omgevingsdiensten. Dit
vraagt meer en specialistische
capaciteit van de afdeling
risicobeheersing t.o.v. het huidige
scenario.
In het basisplusscenario adviseert
de afdeling op alle risicovolle
evenementen (C- en B). Hiervoor is
uitbreiding van 1 fte nodig. Ook zal
de afdeling vanuit de Omgevingswet
integraal adviseren.
Dit vraagt een investering in de
kwaliteit en het permanent op peil
houden ervan. Hiervoor is

Dit document met ambtelijke afspraken is in 2018 geïmplementeerd bij de gemeenten en komt voort uit het AB besluit VNOG risicogericht, waarin is ingestemd met een
eenduidige werkwijze door de afdeling Risicobeheersing voor alle gemeenten, die risicogericht is en past bij de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet.
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geeft alleen de ‘schriftelijke’
geregistreerde adviezen weer. Dit is
dus niet het totaalbeeld wat de
afdeling aan adviezen, vragen en
overleggen afhandelt.

9.
20

In het huidige scenario kan beperkt
ondersteund worden bij de
Omgevingsvisies en –plannen van
de gemeenten, waardoor niet alle
gemeenten bediend kunnen worden
en gemeenten op een andere wijze
expertise binnen moeten halen.

van de gemeenten. Hiervoor zal de
gemeente op een andere wijze
expertise moeten inzetten.
De aandacht voor de individuele
gemeenten loopt terug. De
accounthouder van de gemeente is
minder beschikbaar als sparringpartner, voor het behandelen van
vragen of deelnemer aan
afstemmingsoverleggen. De
gemeente zal daardoor meer
zelfstandig moeten afhandelen of op
een andere wijze expertise inzetten.

De advisering op risicovolle C
evenementen20 wordt uitgevoerd.
Alleen de meest risicovolle Bevenementen kunnen behandeld
worden, vanwege beperkte
capaciteit.

Ook in het basisscenario moet de
afdeling inzetten op vakbekwaamheid en expertise i.h.k.v. de
Omgevingswet en maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals energietransitie.

De afdeling bereidt zich voor op de
Omgevingswet door te investeren in
vakbekwaamheid en expertise van
de medewerkers. Vakkennis,
risicogericht, eenduidige werkwijze,
Omgevingswet, energietransitie,
maatschappelijke ontwikkelingen,
communicatie, samenwerking met
en kennis van de netwerkpartners
zijn de belangrijkste thema’s.

De afdeling heeft een hoge leeftijdsopbouw. Medewerkers stromen uit
door natuurlijk verloop. De
vrijkomende formatieruimte wordt
ingezet door medewerkers aan te
stellen met kennis en kunde van de
(ontwikkelingen van de)
Omgevingswet.

T.b.v. het veilig repressief optreden
bij risicovolle bedrijven en/of

Op dit onderdeel is geen verdere
teruggang mogelijk zonder onder

€ 20.000 nodig.

De keuze voor het basisscenario
levert een besparing op van 4,5 fte.
Deze is op z’n vroegst in 2025 te
realiseren. Dit vanwege de
kwaliteitsomslag richting de
Omgevingswet.
De formatie wordt voor 1 jaar met 2
fte uitgebreid om de huidige

De Zwarte Cross, Landelijke Intocht Sinterklaas, Bokbierdag zijn voorbeelden van een C-evenement.
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Informatievoorziening
4,5 fte

instellingen maakt de afdeling
operationele informatie beschikbaar
voor Incidentbestrijding. Risicobeheersing zorgt voor actuele
informatie en Incidentbestrijding
zorgt voor de ontsluiting van de
informatie in de repressieve
voertuigen. Op deze manier kunnen
van ca. 2.500 objecten plattegronden worden getoond waarop de
locatie van bluswatervoorzieningen,
afsluiters van NUTS-voorzieningen,
brandscheidingen, risico’s (opslag
gevaarlijke stoffen) en opstelplaatsen zijn te zien.

het wettelijk minimum te komen.

Daarvoor wordt beschikbare
informatie vertaald naar
operationele uitgangspunten en
verwerkt tot digitale gegevens die
zichtbaar zijn op de voertuigen.
Hiervoor is een investering in de
kwaliteit nodig van € 35.000.

De wijze waarop de operationele
informatie vanuit de afdeling
aangeboden wordt aan Incidentbestrijding is veranderd. Steeds
meer informatie wordt door
bedrijven digitaal ontsloten en
beschikbaar gesteld voor de
Veiligheidsregio. Hierop investeert
de afdeling zodat alle beschikbare
operationele informatie actueel is en
op het minimale wettelijke niveau.

10.
Risicocommunicatie
3,1 fte
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De capaciteit voor risicocommunicatie wordt volledig ingezet op
brandveilig leven.
Brandweer Nederland heeft een
richting bepaald om als kennispartner in de maatschappij vooral
herkenbaar en betrokken te
acteren. Hiervoor werkt de afdeling
samen met verschillende partners.
Het project Leefsamen in de
Achterhoek is een concreet
voorbeeld.

beschikbare informatie versneld te
actualiseren (incidentele veranderkosten).
Actuele en goede informatie over de
mate van brandveiligheid (staat van
constructies, brandscheiding,
materialen en opslag) draagt bij aan
een snelle en gewogen beslissing
over de in te zetten bestrijdingstactiek. Waardoor beter kan worden
ingezet op veilig repressief optreden
en schadebeperking.

Vanuit de Wvr ligt op het gebied
van risicocommunicatie in het kader
van Brandveilig Leven een
(inspannings)verplichting.
T.o.v. het huidige scenario wordt de
inzet van activiteiten in het kader
van Brandveilig Leven verminderd.
Dat betekent geen voorlichting op
scholen, verenigingen, (zorg)
instellingen, braderieën en markten.
De VNOG richt zich onderdelen waar
de meeste slachtoffers vallen

Voor risicocommunicatie is op het
gebied van brandveilig leven
versterking nodig voor het
coördinerende team voor brancheen doelgroepgerichte benadering.
Hierdoor sluit de VNOG beter aan bij
maatschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van o.m. burgerkracht
en langer thuiswonende ouderen.
Door co-creatie met netwerkpartners en bedrijven worden meer
resultaten ten behoeve van een
veilige en gezonde samenleving

Daarnaast doet de afdeling mee
met publiekscampagnes, jaarlijkse
(landelijke) brandpreventieweken,
voorlichting na brand en is ze
aanwezig op enkele grote
evenementen. Deze activiteiten
wordt zowel door beroepsmedewerkers als door vrijwilligers
uitgevoerd. De uren van vrijwilligers
worden op dit moment vergoed
volgens de regeling ‘nietrepressieve vrijwilligers’ (IB)

(woningen) en met minimale inzet:
vooral digitaal en via gerichte
flyeracties.
Dit levert een besparing op de
vrijwilligersuren voor nietrepressieve werkzaamheden.

bereikt, zoals bij het project
Leefsamen in de Achterhoek.
Dit betekent een uitbreiding van
1 fte plus een intensivering op de
expertise en vakbekwaamheid van
€ 35.000 om de kwaliteit permanent
op peil te houden.
De activiteiten worden in
samenhang ontwikkeld met de
afdeling CB (communicatie gericht
op rampen en crisis).
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3,27
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Toelichting op de cijfers:
De gepresenteerde cijfers komen uit het objectregistratiesysteem van de
afdeling Risicobeheersing.
Niet alles wordt op eenzelfde wijze geregistreerd:
In Harderwijk is volgens de lijst op 19 evenementen geadviseerd. De
registratie van evenementen vond echter niet in het
objectregistratiesysteem plaats. Wel is bijgehouden op welke
evenementen de afdeling Risicobeheersing geadviseerd heeft, dat
was in 2018 voor de gemeente Harderwijk 105 keer.
In Apeldoorn is 10 keer geadviseerd op ‘advies
omgevingsvergunning’ en 7 keer op evenementen. Dit aantal is niet
een weergave van de werkelijkheid, omdat de aanvragen en de
advisering op omgevingsvergunningen en evenementen in 2018 niet
in het objectregistratiesysteem geregistreerd werden. Het aantal is
in werkelijkheid veel hoger. Wel is het aantal bedrijfsbezoeken
geregistreerd.
Vanuit Zutphen. Lochem, Brummen en Voorst heeft de afdeling
risicobeheersing in 2018 geen adviesaanvragen ontvangen. Deze
gemeenten handelen dit voornamelijk zelf af. Dit gaat echter ten
koste van de informatiepositie van de VNOG.
In Putten worden de adviezen in de gemeentelijke systemen
afgehandeld door de afdeling risicobeheersing, waardoor niet in het
overzicht zichtbaar is wat er is gedaan. De accounthouder is
regelmatig op het gemeentehuis Putten aanwezig en handelt veel
zaken dan mondeling af.
De aantallen adviezen en bedrijfsbezoeken zijn afgezet tegen de
verdeelsleutel per gemeenten, zoals gehanteerd in het financieel
verdeelmodel. Daardoor valt op dat Apeldoorn volgens de lijst minder
heeft gekregen dan waar ze recht op heeft. Omdat de adviezen niet
geregistreerd zijn, geeft dit vergelijk een vertekend beeld. Alleen naar

de bedrijfsbezoeken kijkend (die wel geregistreerd zijn) wordt de
verdeling voor Apeldoorn 24%. Dit komt boven de verdeelsleutel uit.
De gemeenten Zutphen, Lochem, Voorst en Brummen hebben gekozen
om de brandveiligheid zelf op te pakken. Dit is terug te zien in de
verdeling.
In Putten, Berkelland en Oost-Gelre zijn adviezen en bedrijfsbezoeken in
2018 niet in het objectregistratiesysteem geregistreerd, waardoor de
verdeling een vertekend beeld geeft.
Een aantal gemeenten geeft meerjarenvergunningen af voor
evenementen waarvan het risico als laag wordt beoordeeld (o.a. Epe,
Hattem en Elburg). Dit is al verwerkt in het huidige scenario. Indien alle
gemeenten de keuze maken dit ook toe te gaan passen dan zal dit in
theorie een reductie opleveren van de benodigde capaciteit. In de
praktijk is dit echter minimaal, vanwege:
Beoordeling van de jaarlijkse melding van wijzigingen door de
organisator en eventueel werkzaamheden die hieruit
voortvloeien;
Beoordeling van wijzigingen in gemeenten (bijv. wegennet) ten
opzichte van het evenement;
Jaarlijkse controle van de actualiteit van het veiligheidsplan;
Begeleiding van organisatie. De kwaliteit van organisaties van
evenementen is niet geborgd. Vaak bestaan organisaties uit
vrijwilligers die begeleid moeten worden in het traject;
Evaluatie van een meerjarenvergunningen kan leiden tot
verbeterpunten die in het jaar erop verwerkt moeten zijn;
Vaak blijft een gezamenlijk vooroverleg gewenst;
Toezicht op de evenementen met een meerjarenvergunningen
blijft en levert geen reductie van de benodigde capaciteit op.

37

Indicatieve ureninventarisatie geselecteerde C evenementen
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4.3 Financieel overzicht gevolgen scenario’s voor Risicobeheersing
Dit overzicht geeft de mutaties weer ten opzichte van het huidige scenario:
Risicobeheersing
Bouwsteen
6. Toezicht
7. Risicoanalyse en planv.
8. Advisering
9. Informatievoorziening
10. Risicocommunicatie

Risicobeheersing
Bouwsteen
9. Informatievoorziening

FTE
22,58
4,50
19,70
4,50
3,06
54,34

Scenario Huidig
Personele Exploitatie Totaal
FTE
lasten
1.919.000
22.000
1.941.000
383.000
44.000
427.000
1.564.000
23.000
1.587.000
383.000
44.000
427.000
260.000
158.000
418.000
4.800.000

Scenario Basis
Personele Exploitatie
lasten
-4,50
-383.000
-4,50

-9,00

-383.000

Totaal
-383.000
-383.000

-765.000

Scenario Plus
Personele
Exploitatie
Totaal
lasten
+2,00
+170.000
+20.000
+190.000
+20.000
+20.000
+1,00
+85.000
+20.000
+105.000
+35.000
+35.000
+1,00
+85.000
+35.000
+120.000
+4,00
+470.000

FTE +

Veranderkosten
Totaal incidenteel
170.000

39

5 Crisisbeheersing
5.1 Algemene inleiding
De afdeling Crisisbeheersing (CB) heeft een voorbereidende en
coördinerende rol binnen de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Dit betekent dat de afdeling fungeert als
netwerkpartner voor een breed scala aan regionale en nationale
partijen en er wordt intensief op Oost-Nederland schaal
samengewerkt. De werkzaamheden zijn er op gericht om in geval
van een crisis een groot aantal betrokken diensten te laten
functioneren als één samenhangende organisatie met als doel de
crisis gezamenlijk en zo doelmatig mogelijk te bestrijden.
De afdeling kent een formatie van 10,3 fte en wordt aangestuurd
door een afdelingshoofd (1 fte). 2,5 fte van de formatie van CB is
gelabeld voor coördinerende en ondersteunende werkzaamheden
ten behoeve van Bevolkingszorg (Oranje kolom). In verband met
de vacaturestop is 1,7 fte formatie niet ingevuld en ligt huidige
dienstverlening voor wat betreft vakbekwaamheid net op of net
onder het minimumniveau.
De bestuurlijke keuzes voor wat betreft afdeling Crisisbeheersing
kunnen gemaakt worden op het gebied van informatie,
risicocommunicatie, vakbekwaamheid, integrale evenementenadvisering en op de mate van voorbereiding op nieuwe risico’s
die maatschappelijke ontwikkelingen met zich mee brengen.

Aantal Grip-incidenten VNOG 2018
15 x grip 1
3 x grip 2

brand Varsseveld
brand appartementencomplex Didam
brand Karwei Apeldoorn

1 x grip 3

brand Stella

4 x grootschalige
incident met multi
afstemming, zonder
instelling Grip

In de Benchmark van Berenschot is Crisisbeheersing niet als
afzonderlijke bouwsteen benoemd. Dit heeft te maken met de
methodiek die Berenschot heeft gehanteerd en die ook bij de andere
zes regio’s is gebruikt.
De werkzaamheden van de afdeling zijn verdeeld over vijf verschillende
primaire processen.
Op basis van de Benchmark zijn geen duidelijke conclusies te trekken
over de kosten van de afdeling Crisisbeheersing VNOG.
De kosten van Bevolkingszorg bedragen € 2.644.71422. Omdat de
database van Berenschot slechts gegevens van twee andere regio’s
over de bevolkingszorg bevat, die de Bevolkingszorg gezamenlijk
georganiseerd hebben, is de vergelijkbaarheid beperkt.

22
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winterstorm
houtpalletbrand
brand Sauna Zwaluwhoeve
zomerdroogte
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5.2 Overzicht betekenis bouwstenen in scenario’s voor Crisisbeheersing
Bouwsteen

Huidig scenario

Basis scenario

Basis plus scenario

11.

De afdeling voert regie op de
totstandkoming van het regionaal
risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan.
Daarnaast worden rampbestrijdingsplannen voor en met specifieke
bedrijven ontwikkeld en incidentbestrijdingsplannen opgesteld. Ook
worden convenanten afgesloten met
netwerkpartners waarin is vastgelegd
wat partijen van elkaar verwachten
tijdens crisissituaties.

Conform huidig scenario.

De afdeling faciliteert en regisseert een breed
platform waar kennis vanuit de samenleving
op specifieke terreinen wordt samengebracht
en waarbij nieuwe netwerken worden
betrokken (provincie, (klimaatadaptie en
waterveiligheid), Unie van Waterschappen,
Bond van verzekeraars (bezig met effecten
van klimaat(schade) versus veiligheid en
gezondheid), Recreatiebedrijven, Recron),
bijeenkomsten worden georganiseerd op het
gebied van nieuwe crisis, en wordt
aangesloten op landelijke ontwikkelingen en
Oost 5. Zo zal in het kader van klimaatverandering het KNMI een partner gaan
worden waardoor expertise de regio wordt
binnengehaald. Dit platform kan ook benut
worden door gemeenten om vraagstukken
georganiseerd en gecoördineerd op te
pakken. Hiermee versterkt de veiligheidsregio
haar regisseursfunctie op een breed terrein.

Risicoanalyse en
planvorming
2,2 fte

Voor het faciliteren van dit platform is
structureel 1 fte nodig (€ 85.000).

12.
Advisering
0,4 fte

De afdeling levert expertise om
gemeenten, vanuit een brede
ervaring en met een multidisciplinaire
blik, te adviseren op het gebied van
grootschalige C-evenementen. Met
name grote eenmalige evenementen
zoals concert Normaal, het Glazen
Huis, landelijke intocht Sinterklaas
etc. vormen een forse belasting in de
voorbereiding. Er zijn jaarlijks
ongeveer 15 grote evenementen,
waaronder de Zwarte Cross,

In het basisscenario coordineert de CB de
advisering van de VNOG rond grote
evenementen niet meer. De operationele
organisatie wordt niet meer specifiek
voorbereid op deze evenementen en CB
organiseert geen tabletops ter voorbereiding op grootschalige evenementen.
Dit leidt tot een besparing van € 39.000
(0,4 fte en € 5.000 exploitatiekosten).

In dit scenario coördineert de afdeling - net
als in de huidige situatie – de advisering rond
grootschalige evenementen. Gemeenten
kunnen een beroep doen op expertise die in
de Veiligheidsregio voorhanden is.
Om blijvend aan de vraag te kunnen voldoen
en ook eenmalige grote evenementen
gedegen voor te kunnen bereiden, is
structureel een uitbreiding nodig van 0,2 fte
(€ 17.000).
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Huntenpop, Bokbierdag en
Aaltjesdagen. CB coördineert de
advisering, organiseert ‘tabletops’
(oefeningen op papier) en bereidt de
operationele organisatie voor op deze
grootschalige evenementen.

13.
Informatievoorziening
1,2 fte

De afdeling zorgt voor voldoende
opgeleide informatiemanagers,
loggers, plotters en beleidsondersteuners voor de multidisciplinaire
crisisteams.
CB ontwikkelt procedures voor
werken met het Landelijk Crisis
Management Systeem (LCMS) en
zorgt er voor dat informatie en
plannen bij een eventuele crises
beschikbaar zijn.
De informatiemanagers monitoren in
hun dienstweek (dreigende)
risicovolle situaties. Deze informatie
is nog niet optimaal beschikbaar voor
de gehele (crisis)organisatie.

14.
Vakbekwaamheid
2,8 fte

GHOR, Brandweer en gemeenten
zorgen er voor dat hun eigen
operationele functionarissen opgeleid
zijn. CB zorgt voor de training van de
multi-functionarissen en multidisciplinaire samenwerking in de
crisisteams in de hoofdstructuur.
Jaarlijks worden ca. 10 COPI-, 6 ROT,
15 GBT- en 22 dilemmatrainingen
voor de colleges en een systeemtoets
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Het toetsingskader van de Inspectie gaat
ervan uit dat de regio beschikt over een
actueel risicobeeld en dat deze informatie
continu toegankelijk en beschikbaar is
voor de parate crisisorganisatie. Ook in de
voorbereiding op de inrichting van de
meldkamer Oost-Nederland wordt ervan
uitgegaan dat alle regio’s beschikken over
een continu en actueel risicobeeld.
Zie ook paragraaf 2.4 over het koppelen
en verbinden van informatiesystemen en
het duiden en interpreteren van
informatie.

Dienstdoende informatiemanagers monitoren
continu risico’s en dreigingen samen met een
breed scala aan partijen en data-analisten.
Deze risico-informatie is dynamisch
beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat de
operationele organisatie (inclusief de
netwerkpartners) al in een vroegtijdig
stadium van een (dreigend) incident over de
informatie kan beschikken en beter is
voorbereid. Ook het zo nodig bijstellen van
procedures kan zo tijdig plaatsvinden. Daarbij
is slim samenwerken tussen de dienstdoende
Informatiemanagers en de afdeling
Informatievoorziening rond het inrichten en
werken met een vorm van Veiligheid
Informatie Centrum mogelijk.
Om dit proces te ondersteunen, werkwijzen
te ontwikkelen en aangesloten te blijven bij
landelijke ontwikkelingen op dit gebied is
structureel 0,5 fte nodig (€ 43.000) om dit te
borgen.

In dit scenario wordt de vacatureruimte
ingevuld en wordt voldaan aan de door de
inspectie genoemde de eisen.

In het basisplusscenario wordt meer en op
verschillende manieren geoefend en is het
scenariodenken gemeengoed geworden en
kennis gedeeld waardoor de kwaliteit, het
vakmanschap en de expertise van de (eigen)
operationele organisatie wordt verhoogd.
Net als in omliggende regio’s worden
onderdelen van de operationele organisatie
vaker samen beoefend en is er de
mogelijkheid om maatwerk te leveren.

georganiseerd, zodat functionarissen
de mogelijkheid hebben om één keer
per jaar in hun crisisteam te oefenen.
Het monitoren van de kwaliteit van
het functioneren van de multicrisisfunctionarissen vindt beperkt
plaats.

Speciale aandacht gaat uit naar het
betrekken van de meldkamer.
Hiervoor is structureel 1 fte nodig (€ 85.000)
en € 33.000 exploitatiekosten.
Wanneer hiertoe wordt besloten, heeft dit
consequenties voor andere afdelingen
(medwerkers van andere afdelingen moeten
vaker oefenen). In de bouwstenen van de
deze afdelingen is hier geen rekening mee
gehouden.

I.v.m. de vacaturestop is 1,2 fte niet
ingevuld. Er is een begin gemaakt
met het monitoren van de kwaliteit
van ‘ontkleurde’ functionarissen. Een
kwaliteitszorgsysteem is nog niet
voorhanden. Ook ontbreekt het aan
borging van inzetrapportages en aan
een systematiek voor het evalueren
en leren van grote incidenten. Ook
het oefenen samen met de meldkamer heeft een impuls nodig.

In het plusscenario kunnen gemeenten er ook
voor kiezen het opleiden van de eigen
functionarissen te beleggen bij de VNOG. De
consequenties die dit heeft voor de formatie
van CB zal inzichtelijk moeten worden
gemaakt en in relatie gezien moeten worden
met de ontwikkelingen die momenteel binnen
bevolkingszorg plaatsvinden (zie bouwsteen
17. Bevolkingszorg).

De inspectie van V&J heeft aangegeven dat de VNOG op deze terreinen
niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

15.
Operationele
organisatie
0,8 fte

CB zorgt voor de organisatie van de
operationele organisatie zodat de
benodigde (multi)functionarissen
inzetbaar zijn, op de juiste wijze
gealarmeerd worden en kunnen
beschikken over de juiste middelen
en ingerichte crisisruimten. CB neemt
initiatief om ontwikkelingen door te
voeren of hiermee eerst te
experimenteren (zoals het
vergaderen op afstand, en de
samenwerking in en tussen
crisisteams).

Conform huidig scenario.

Conform huidig scenario.
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16.
Risicocommunicatie
0,5 fte

In de Wet Veiligheidsregio’s is
opgenomen dat de veiligheidsregio’s
burgers en hulpverleners moet
informeren over gevaren en
handelingsperspectieven bij een
mogelijke ramp of crisis. De afdeling
Risicobeheersing heeft taken op het
gebied van voorlichting over risico’s
en handelingsperspectieven bij brand.

Door het invullen van de formatieruimte
(0,5 fte) worden de activiteiten op het
gebied van crisis en rampen opgepakt.

De website van de VNOG geeft
informatie wat te doen bij onder meer
stroomuitval, ziektegolf of hoogwater.
Deze formatie is momenteel niet
ingevuld waardoor CB op dit terrein
door CB geen activiteiten ontplooit.

17.
Bevolkingszorg
en
crisiscommunica
tie
2,4 fte

CB zorgt voor de coördinatie van
activiteiten voor de gemeentelijke
crisisbeheersingsorganisatie (oranje
kolom). Hierbij gaat het om het
ontwikkelen van beleid, het
organiseren van netwerkbijeen
komsten, het trainen van de
gemeentelijke crisisorganisatie, de
ondersteuning van gemeentesecretarissen, adviseurs
crisisbeheersing en crisiscommunicatie, het borgen van de alarmering
en het vertegenwoordigen van de
regio in interregionale en landelijke
bijeenkomsten.
De formatie t.b.v. bevolkingszorg is
bij CB ondergebracht. De opleidingskosten voor bevolkingszorg en de
piketkosten van functionarissen
Bevolkingszorg vallen buiten de
VNOG begroting en worden door de
gemeenten betaald.
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Conform huidig scenario

CB zorgt ervoor dat burgers en bedrijven
actief te horen krijgen hoe ze risico’s met
betrekking tot een ramp of crisis kunnen
voorkomen, welke nieuwe risico’s zich
voordoen en wat de gevolgen hiervan zijn.
Dit betekent dat individuele gemeenten dit
niet zelf hoeven te doen maar dat dit belegd
wordt bij de regio of dat de regio gemeenten
hierin beter faciliteert. Burgers krijgen waar
mogelijk een rol in het voorkomen en
bestrijden van risico’s.
Deze activiteiten betekent een structurele
verhoging van € 63.000 (0,5 fte en € 20.000
exploitatiekosten). De activiteiten worden in
samenhang ontwikkeld tussen met de
Risicobeheersing die de risicocommunicatietaken ten aanzien van brand uitvoert.
Er wordt onderzoek gedaan naar de
kwaliteitscriteria voor vakbekwaam worden
en vakbekwaam blijven. Ook wordt in kaart
gebracht welke crisisrollen efficiënter kunnen
worden georganiseerd.
De planning is eind 2019 een voorstel voor te
leggen aan het CSO. In het basisplusscenario
wordt, op verzoek van het CSO, structureel
een exploitatiebudget ter hoogte van
€ 20.000 beschikbaar gesteld om deze
ontwikkelingen te ondersteunen ten behoeve
van onderzoek, het organiseren van
zogenaamde ‘oranje dagen’, het financieren
van de opleidingen en uitrusting van de
gemeentelijke Informatiemanagers, het
aanschaffen van materialen t.b.v. de
operatien van Bevolkingszorg en het voldoen
aan de vraag voor meer maatwerk.

5.3 Financieel overzicht gevolgen scenario’s voor Crisisbeheersing
Dit overzicht geeft de mutaties weer ten opzichte van het huidige scenario:
Crisisbeheersing
Bouwsteen
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

FTE

Risicoanalyse en planvorming
Advisering
Informatievoorziening
Vakbekwaamheid
Operationele organisatie
Risicocommunicatie
Bevolkingszorg en crisiscom.

2,20
0,40
1,20
2,80
0,80
0,50
2,40
10,30

Scenario Huidig
Scenario Basis
Scenario Plus
Personele Exploitatie Totaal
FTE
Personel Exploitatie Totaal
FTE +
Personel Exploitatie
Totaal
lasten
e lasten
e lasten
203.000
5.000
208.000
+1,00 +85.000
+85.000
37.000
5.000
41.000
-0,40
-34.000
-5.000
-39.000
+0,20 +17.000
+17.000
111.000
5.000
115.000
+0,50 +43.000
+43.000
259.000
110.000
368.000
+1,00 +85.000
+33.000
+118.000
74.000
146.000
219.000
46.000
5.000
51.000
+0,50 +43.000
+20.000
+63.000
222.000
22.000
244.000
+20.000
+20.000
1.247.000
-0,40
-39.000
+3,20
+345.000
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6. Incidentbestrijding



6.1 Algemene inleiding



De afdelingen Incidentbestrijding en Brandweerondersteuning
verzorgen de uitruktaken van de brandweer, onderscheiden in de
taakvelden brand, hulpverlening, waterongevallen en gevaarlijke
stoffen. Daarvoor worden ook de voorbereidende werkzaamheden verzorgd, zoals het vakbekwaam worden en blijven en het
beheer en onderhoud van de brandweer- en GHOR-voertuigen.
De belangrijkste bestuurlijke keuze voor de uitruktaken betreft
de gewenste operationele slagkracht van de eerste
tankautospuit, het aantal extra tankautospuiten en het aantal
specialismen, met bijbehorend materieel en uitrusting en de
spreiding daarvan. Daarbij is ook de paraatheid van belang: hoe
snel en met hoeveel personen kunnen de voertuigen op straat
worden gekregen? De gemaakte keuzes bepalen het aantal
medewerkers (beroeps en vrijwillig) en de benodigde kennis en
kunde van die medewerkers. Het aantal voertuigen en
specialismen werkt ook door in de onderhoudskosten van het
materiaal en materieel.
Uitkomsten Benchmark:
Ten opzichte van andere veiligheidsregio’s23:




heeft de VNOG relatief veel uitrukken voor brand en
hulpverlening.
gerelateerd aan het aantal inwoners is het aantal uitrukken
gemiddeld.
heeft de VNOG in vergelijking met andere regio’s een lage
dichtheid van posten per tien vierkante kilometer.




De scenario’s van Incidentbestrijding zijn tot stand gekomen op
basis van kennis en ervaring van teamleiders en officieren van de
afdeling Incidentbestrijding/Brandweerondersteuning,
uitrukgegevens en principes van Rembrand27 (gebiedsgerichte
opkomsttijden, afhankelijk van de risico’s). Overal binnen de
regio kunnen binnen 30 minuten vier tankautospuiten ter plaatse
zijn. Uitgangspunt is verantwoord en veilig repressief optreden.
De scenario’s zijn voorgelegd aan een externe commissie (zie
ook de bijlagen) en het advies van de commissie is verwerkt in
de scenario’s.
De VNOG werkt intensief samen met de buurregio’s en Duitsland.
De VNOG is ook verplicht tot interregionale bijstand. De
scenario’s gaan uit van dekking in de eigen regio. Wel zijn er
specifieke afspraken waar rekening mee wordt gehouden. Ook
zijn de kazernevolgorde tabellen op elkaar afgestemd. De
eerstelijns voertuigen blijven paraat en er worden geen posten
gesloten. Op het moment dat de richting duidelijk is /het scenario
is bepaald, wordt nader contact gelegd met de buurregio’s en
Duitsland.

27
23
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is de gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten
vergelijkbaar24.
heeft de VNOG relatief veel vrijwilligers en weinig 24-uurs
medewerkers die worden ingezet voor de brandweerprocessen
(brandbestrijding, hulpverlening en meldkamer).
zijn de kosten voor het proces ‘voorbereiden op het verlenen
van hulp en zorg’ vergelijkbaar met het gemiddelde25.
zijn de kosten van de brandweerprocessen 50% lager dan
gemiddeld26.

RemBrand: brandveiligheid is coproductie’ (2015) en de nadere uitwerking in
een landelijke uniforme systematiek ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ (2019).

Een belangrijke bouwsteen bij Incidentbestrijding is het aantal
benodigde medewerkers. In de huidige situatie wordt de
poststerkte gebaseerd op de notitie ‘Posten zijn de Basis’. Deze
notitie onderscheidt negen categorieën posten met bijbehorende
poststerkte.
De externe commissie adviseert om een eenvoudiger systematiek
met minder categorieën te hanteren. In het voortraject van het
dekkings- en spreidingsplan is - in overleg met de
postcommandanten - per specialisme de bemensing bepaald
zodat de poststerkte specifieker bepaald kan worden.
In de notitie ‘Posten zijn de basis nieuwe stijl’ worden vijf
categorieën posten onderscheiden. De categorieën worden
bepaald door het aantal tankautospuiten (1 of 2) en de grootte
van het specialisme (4 of 8 personen of 8 personen met
kazernering).
specialisme
geen
klein (4 personen)
groot (8 personen)
groot 8 personen + kazernering

1 tankautospuit
18 vrijwilligers
22 vrijwilligers
26 vrijwilligers
n.v.t.

2 tankautospuiten
n.v.t.
n.v.t.
32 vrijwilligers
38 vrijwilligers
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6.2 Overzicht betekenis bouwstenen in scenario’s voor Incidentbestrijding
Bouwsteen

Huidig scenario

Basis scenario

18.

Op dit moment beschikt de VNOG over
204 voertuigen/systemen om in te
zetten bij repressieve activiteiten of de
voorbereiding daarop:

In het basisscenario staan 50 voertuigen/
systemen minder dan in de huidige situatie.

In het plusscenario staan 24 voertuigen/
systemen minder dan in de huidige situatie.

Afstoten
15 TS combivoertuigen
3 reserve TS-en met bemensing
4 natuurbrand/schuimblusvoertuigen
1 duikteam
9 WTS 500
10 WTS 1000/2500
5 hulpverleningsvoertuigen
9 vee-redtakels
7 oppervlaktereddingseenheden
3 eenheden GOE en BOE
5 schuimeenheden/aanhangers
Totaal 71

Afstoten
8 TS combivoertuigen
3 reserve TS-en met bemensing
4 natuurbrand/schuimblusvoertuigen
9 WTS 500
10 WTS 1000/2500
5 hulpverleningsvoertuigen
7 vee-redtakels
3 oppervlaktereddingseenheden
2 eenheden GOE en BOE
5 schuimeenheden/aanhangers
Totaal 56

Materieel (incl.
onderhoud en
beheer)
(exploitatie en
kapitaallasten)

48

 73 tankautospuiten (TS) vormen de
basis voor de slagkracht in de regio.
De TS-en zijn onderverdeeld in 38
reguliere TS-en voor brandbestrijding
en hulpverlening, 32 TS-en die zowel
ingezet kunnen worden voor
brandbestrijding, hulpverlening als
natuurbrandbestrijding (zgn.
combivoertuigen) en 3 reserve TS
met personeel.
 4 natuurbrand/schuimblusvoertuigen
die geschikt zijn voor natuurbrand en
chemische en industriebranden.
 6 hoogwerkers/redvoertuigen,
bedoeld voor het werken en redden
op hoogte.
 Watertransport is in onze
veiligheidsregio belangrijk, omdat het
niet overal evenredig voorhanden is.
De VNOG beschikt over 17 waterwagens (WTG), 24 watertransportsystemen (WTS) 500 en 10
eenheden groot watertransport
(GWT) 1000 of 2500.
 9 hulpverleningsvoertuigen van het
type 2. En 2 stuks van het type 1.
Deze voertuigen worden ingezet bij
zware ongevallen, stormschade,
instortingsgevaar etc.
 Voor ongevallen met vee heeft de
VNOG 16 vee-takelinstallaties paraat.

Uitbreiden
6 basis TS-en
4 WTS 1500
9 specialistische natuurbrandvoertuigen
2 schuimblusvoertuigen
Totaal 21
Wijzigingen
 In het basisscenario staat op elke post één
tankautospuit (behalve bij Hoog Soeren,
hier komt een natuurbrandvoertuig).
Op 44 posten komt een basis TS en op 17
posten een combivoertuig. Dat zijn er 12
minder dan in de huidige situatie. De drie
reserve TS-en met bemensing verdwijnen
in dit scenario. Het totaal aantal TS-en
komt op 61.
 Op 5 posten komt een 2e TS. De commissie
adviseert deze op strategische plaatsen

Plus scenario

Uitbreiden
4 basis TS-en
11 specialistische natuurbrandvoertuigen
4 schuimblusvoertuigen
5 WTS 1500
1 brandweervaartuig
1 gaspakkenteam
1 redvoertuig
5 rietploeg
Totaal 32
Wijzigingen
 In het plusscenario worden 8 combivoertuigen minder geplaatst ten opzichte van
de huidige scenario. Er worden 4 TS-en meer
geplaatst. Het totaal aan TS’en komt op 66.
 Om op het terrein van natuurbrandbeheersing extra flexibiliteit en slagkracht te
kunnen bieden, wordt het aantal natuurbrandbestrijding voertuigen verhoogd naar

 Voor waterongevallen beschikt de
VNOG over 15 oppervlaktereddingsteams en zes vaartuigen. NB: duiken
wordt aparte behandeld.
 Voor incidenten met gevaarlijke
stoffen zijn 8 verkenningseenheden
gevaarlijke stoffen beschikbaar.
Daarnaast zijn 4 posten beschikbaar
voor de ontsmettingseenheden
(GOE/BOE). Er is één gaspakteam.
 Voor de multidisciplinaire afstemming
en coördinatie bij een incident zijn 2
mobiele commando eenheden.

neer te zetten.
 De 4 natuurbrand/schuimblusvoertuigen
worden afgestoten en in plaats hiervan
worden 2 specifieke schuimblusvoertuigen
aangeschaft. Optie is om één van de
bestaande waterwagens uit te rusten met
een schuimblussysteem.
 Natuurbrandbestrijding behoort tot de
belangrijkste en grootste risico’s van de
VNOG. Kennis uit het buitenland (grote
natuurbranden in Portugal, Frankrijk,
Australië) maar vooral ook ervaringen van
collega veiligheidsregio’s en eigen kennis
hebben geleid tot een inzicht over de
beschikbare voertuigen. In het
basisscenario worden 9 specialistische
natuurbrandbestrijding voertuigen
aangeschaft voor gebieden waar deze
lichtere en wendbaardere voertuigen beter
uit de voeten kunnen dan de zwaardere
combi TS-en.
 Het aantal WTS 500 wordt gereduceerd van
24 naar 15 en voor het grootwatertransport
systeem wordt aangesloten bij een nieuwe
landelijke opzet, waarbij minder systemen
nodig zijn. De 10 bestaande systemen
worden afgestoten en 4 nieuwe systemen
(GWT 1500) worden aangeschaft. Met deze
opzet wordt voldaan om tijdig voldoende
water ter plaatse te krijgen.
 De hulpverleningsvoertuigen van het type 2
hebben nauwelijks meerwaarde ten
opzichte van de moderne tankautospuiten.
Ze worden daarom weinig ingezet maar
zijn wel kostbaar. Kijkend naar toekomstige
ontwikkelingen - extreem weer, de
energietransitie, elektrische voertuigen,
waterstof, verkeerstoename etc. - zijn
zwaardere hulpverleningsvoertuigen nodig.
De commissie ondersteunt het afschaffen
van hulpverleningsvoertuigen van het type

11 (t.o.v 9 in het basisscenario).
 De 4 natuurbrand/schuimblusvoertuigen
worden afgestoten en in plaats hiervan
worden 4 specifieke schuimblusvoertuigen
aangeschaft. Optie is om één van de
bestaande waterwagens uit te rusten met
een schuimblussysteem.
 Er komen 2 extra vee-redtakels (totaal 9
stuks) ten opzichte van de basisvariant. Dit
levert iets meer bedrijfszekerheid op en
kortere aanrijtijden.
 Er zijn 12 oppervlaktereddingsteams, 4 meer
dan de huidige situatie. Ook komt er een
extra brandweervaartuig.
 Het aantal basis- en grootschalige ontsmettingseenheden gaat ten opzichte van de
huidige situatie omhoog van 4 naar 2. Ook
komt er een extra gaspakkenteam.
 De externe commissie adviseert, vanwege de
onderhoudsgevoeligheid van het redvoertuig
(hoogwerker), één extra redvoertuig aan te
schaffen, waardoor het totaal aan
redvoertuigen op 7 komt.
 In onze regio komt brand in huizen en
boerderijen met rieten daken relatief veel
voor omdat er veel van dit soort daken zijn.
Om die reden komt er een extra specialisme:
de rietploeg. Er komen 5 van deze teams.
 De externe commissie adviseert voor
vakbekwaamheid ook nieuwe voertuigen te
gebruiken. Deze worden afgeschreven in 15
jaar en zijn conform de eisen die ook aan de
operationele voertuigen gesteld worden. Op
deze wijze wordt geoefend en opgeleid met
voertuigen die gelijk zijn aan de operationele
voertuigen. Dit betekent dat niet langer van
2e leven voertuigen gebruikt zal worden
gemaakt.
 De voertuigen van Materieel & Logistiek en
de Jeugdbrandweer blijven gehandhaafd en
kennen dus geen meer- of minderkosten.
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2. Zes hulpverleningsvoertuigen van het
type HV-1 met kraan en lier acht de
commissie voldoende. Deze voertuigen
worden op basis van ervaring en
operationele data gepositioneerd in de
nabijheid van de hoofdverkeersaders.
Op grond van het aantal incidenten blijkt
dat het aantal vee-redinstallaties van 16
ruim is. 7 vee-redinstallaties op de juiste
plaats, biedt voldoende dekking voor dit
specialisme. De commissie kan zich in dit
voorstel vinden.
Gelet op de dekking en spreiding van de
waterrisico’s is het verantwoord om het
aantal oppervlakte-reddingsteams terug te
brengen van 15 naar 8. De huidige 6
vaartuigen blijven staan.
Voor de gas- en chemiepakken adviseert de
commissie de landelijke methodiek te
volgen. Dit betekent geen chemiepakken
op de basiseenheden. Nu beschikken
meerdere posten over gaspakken of zijn
belast met Incidentbestrijding Gevaarlijke
Stoffen (IBGS). Eén regionaal steunpunt
voor IBGS is voldoende. Gelet op de
specifieke kennis van de beroeps in
Apeldoorn en het feit dat zij 24 uur per dag
op de kazerne aanwezig zijn, vindt de
externe commissie het logisch om deze
regionale functie in Apeldoorn onder te
brengen.
Het aantal grootschalige en basis ontsmettingseenheden wordt teruggebracht van 4
naar 1. Deze zijn afgelopen jaren nooit
ingezet terwijl het veel oefen- en trainingscapaciteit vergt.
De reserve TS-en zonder bemanning en de
TS-en voor de jeugdbrandweer en ten
behoeve van training en opleiding blijven
gehandhaafd, maar maken geen deel uit
van de operationele sterkte.

Vakbekwaamheid en de Jeugdbrandweer
behouden, net als nu, het gebruik van 2 e
leven voertuigen. Omdat al deze voertuigen
ook nu aanwezig zijn, geeft dit geen meerof minderkosten.
Voor de operationele tankautospuiten
levert dit de volgende dekking op:

Legenda: De dichtheid van de kleur
geeft aan hoeveel tankautospuiten
binnen 15 minuten ter plaatse kunnen
zijn (licht = 1 / donker = 4).

Voor de operationele tankautospuiten levert
dit de volgende dekking op:

Voor de operationele tankautospuiten levert
dit de volgende dekking op:

De financiële effecten van dit scenario op de
personele lasten (onderhoudspersoneel),
exploitatie (onderhoudskosten etc.) en
kapitaallasten staan in paragraaf 6.4. Het
effect op het aantal medewerkers
(vrijwilligers) staat in bouwsteen 19.

De financiële effecten van dit scenario staan in
paragraaf 6.4. Het effect op het aantal
medewerkers (vrijwilligers) staat in bouwsteen
19.

Belangrijke toelichting bij scenariobasis en basisplus:
In de beide scenario’s wordt een aantal voertuigen en/of systemen niet vervangen of
afgestoten en een aantal nieuwe voertuigen en/of functionaliteiten gekocht.
In beide scenario’s is het plan om door aan- en verkopen in zes jaar (2021-2026) toe te
groeien naar een nieuwe samenstelling van het wagenpark/overige systemen. De periode van
zes jaar is zodanig gekozen dat met de verkoop van materieel het verlies van de resterende
boekwaarden van dat materieel (vrijwel geheel) kan worden opgevangen. Op de lange termijn
ontstaat per saldo in het basisscenario een (aanzienlijke) besparing op de kapitaallasten en in
het basisplusscenario een beperkte uitzetting. Echter op basis van de eerste berekeningen per
jaar fluctueren de kapitaallasten in die zes jaren.
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19.
Medewerkers
(vrijwilligersuren
budget)

Om alle voertuigen te bemensen, heeft
de VNOG een normsterkte van 1448
vrijwilligers28 en een beroepsbezette
post (26 beroepsmedewerkers in de
24-uursdienst) nodig.

Een afname van het aantal voertuigen heeft
effect op de omvang van het benodigd aantal
medewerkers. De notitie ‘Posten zijn de
basis’ bevat uitgangspunten om de bezetting
van een post te bereken.

Op dit moment heeft de VNOG 1355
vrijwilligers. De normsterkte van 1448
wordt als ruim gezien en is nooit
bereikt.

De externe commissie heeft gepleit voor een
eenvoudiger systematiek met minder
categorieën. Daarom is een nieuwe
systematiek ontwikkeld onder de naam
‘Posten zijn de basis nieuwe stijl’.

In de rekenmodellen wordt rekening
gehouden met het huidige werkelijke
aantal van 1355 vrijwilliger als huidige
norm.

20.
Vakbekwaam
worden

21.
Vakbekwaam
blijven

28
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Ook het plusscenario leidt tot een afname van
het benodigd repressief personeel. Op basis
van de nieuwe uitgangspunten is een afname
van 28 medewerkers mogelijk ten opzichte van
de huidige sterkte van 1355. Dit brengt het
totaal op een normsterkte van 1327
medewerkers.

In het basisscenario kan op basis van de
nieuwe systematiek het aantal medewerkers
dalen naar 1237. Dit is een vermindering van
118 medewerkers ten opzichte van de
huidige norm.

Instroom geschiedt op niveau
Manschap A. In de huidige begroting /
scenario is rekening gehouden met
jaarlijks 96 op te leiden medewerkers.

In dit scenario wordt uitgegaan van daling
van 118 medewerkers. In dit scenario wordt
uitgegaan van 84 op te leiden vrijwilligers per
jaar.

De aantallen waarmee de normsterkte in dit
scenario daalt is dermate laag dat hieraan geen
effect voor vakbekwaam worden wordt
toegerekend.

De kosten bestaan uit de kosten van
de opleiding zelf (door de BOGO) en de
uren die vrijwilligers voor het volgen
van de opleiding kunnen declareren.

Dit levert een voordeel op van € 170.000:
€ 116.000 a.g.v. lagere opleidingskosten
(exploitatie) en € 54.000 minder te
declareren ‘uren vrijwilligers’. Deze laatste
besparing komt tot uiting in bouwsteen 19.

Alle medewerkers krijgen een
basisprogramma aangeboden om te
werken aan hun vakbekwaamheid. Dit
is uitgewerkt in een jaarlijks
programma vakbekwaamheid.

Minder repressief personeel betekent dat
minder medewerkers opgeleid en geoefend
hoeven te worden.

Minder repressief personeel betekent dat
minder medewerkers opgeleid en geoefend
hoeven te worden.

Een afname van 118 vrijwilligers heeft voor
vakbekwaam blijven de volgende
consequenties:
Minder uren vrijwilligers
€ 132.000
(in bouwsteen 19)

Een afname van 28 vrijwilligers heeft voor
vakbekwaam blijven de volgende
consequenties:
Minder uren vrijwilligers
€ 31.000
(in bouwsteen 19)

Dit aantal is opgenomen in de notitie ‘Posten zijn de basis’, waarin is vastgelegd hoeveel vrijwilligers een post nodig heeft op basis van de voertuigen en
specialismen.

Minder uren instructeurs
Minder exploitatiekosten
Totaal:

22.
Vakbekwaam
blijven
Oefenen onder
realistische
omstandigheden

Onderdeel van het huidige
oefenprogramma is dat iedere
vrijwilliger eens in de 1,5 jaar oefenen
onder realistische omstandigheden.

€
€
€

23.000
34.000
57.000

Minder uren instructeurs
Minder exploitatiekosten
Totaal:

€
€
€

6.000
8.000
14.000

Gebaseerd op een bedrag van € 290 per
vrijwilliger.

Gebaseerd op een bedrag van € 290 per
vrijwilliger.

Conform huidig scenario.

Aangezien vrijwilligers tijdens inzetten beperkt
met daadwerkelijke branden te maken krijgen,
is een impuls ten aanzien van het oefenen
onder dit soort realistische omstandigheden
wenselijk.

Op dit moment wordt er voor de
complexe ensceneringsoefeningen
alleen gebruik gemaakt van
oefencomplexen in Weeze (Duitsland)
en op Troned (Enschede).

Daarbij
1)
2)
3)

Voor containeroefeningen (CFTB) zijn
er beperkte mogelijkheden op de eigen
vakbekwaamheidspleinen

valt te denken aan
Frequentie naar 1 x per jaar
Oefenweek buitenland
Uitbreiding VB-plein

In het buitenland bevinden zich een aantal
zeer gespecialiseerde oefencentra waar meer
intensieve en meer complexe scenario’s te
beoefenen zijn dan in Nederland mogelijk is.
Incidentele kosten: bijscholing instructeurs
€ 30.000 (veranderkosten)
Structurele kosten:
Inrichten oefenterreinen
2,5 uur extra oefenen
2,5 uur extra oefenen
Real. Oefenen jaarlijks
Oefenweek buitenland
Totaal:

23.
Vakbekwaam
blijven
Kwaliteitsniveau

Bij de reorganisatie in 2017 is de
vakbekwaamheidsorganisatie
regiobreed (anders) ingericht.
Conform “Posten zijn de Basis” zijn de
routinematige oefentaken bij de

Conform huidig scenario.

€ 13.000 (kaplasten)
€ 48.000 (vrijw.)
€ 12.000 (instr.)
€ 80.000 (expl.)
€ 250.000 (expl.)
€ 403.000

Om de posten beter te ondersteunen is op
twee aspecten een kwaliteitsimpuls nodig:
1) Ontzorgen posten door meer oefentaken
voor de posten te organiseren
2) Meer te oefenen op specialistische taken,
aangezien deze met minder mensen zullen
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reguliere
oefenavonden

posten neergelegd, terwijl voor de
urgente en complexe oefentaken een
centrale vakbekwaamheidsorganisatie
is ingericht die de posten alleen voor
die oefeningen ondersteunt. Dit
betekent ook dat binnen de posten de
administratieve handelingen moeten
worden georganiseerd.

worden gedaan. Meer doen met minder
mensen betekent meer oefenen.

De geschatte kosten zijn:
Ophoging exploitatie
(niveau 2016)
Uren vrijwilligers
Uren instructeurs
Totaal

€ 150.000
€ 210.000
€ 17.000
€ 377.000

Aanvullende keuzemogelijkheden
Het aantal
posten

De brandweer VNOG rukt uit vanuit 56
brandweerposten, verspreid over de
regio.
De externe commissie vindt dit fijnmazige netwerk van posten een
waardevolle basis. Zij adviseert de
brandweerzorg als een collectieve
VNOG opgave te zien en het netwerk
van brandweerposten paraat te
houden. Niet alleen voor de basisdekking, maar ook voor opschaling,
restdekking en de maatschappelijke
functie die de kazernes hebben.
Op post Zuid in Apeldoorn werkt
beroepspersoneel met een harde
koppeling. Zij zorgen overdag voor
paraatheid van de post. Buiten
kantoortijden wordt vanaf deze post
niet uitgerukt.
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De brandweerposten Gendringen en Silvolde zijn op korte afstand van elkaar gelegen. Het open
houden van beide posten levert in verhouding tot de inspanningen om de bezetting van de
posten voldoende te houden geen meerwaarde op in de opkomsttijden. In overleg met de
brandweerposten zelf wordt onderzocht of deze samen kunnen opgaan in één post.
Het voorstel is om voor de brandweerposten in Apeldoorn onderzoek te doen naar de
haalbaarheid van de één postgedachte. Dit betekent dat een aantal posten wordt
samengevoegd op één locatie zodat de slagkracht meer gecentreerd wordt. Door hier ook een
kantoorlocatie te creëren, zorgt dit voor een betere bezetting van de uitruk en een nauwere
verbinding tussen de operationele brandweerzorg en de bedrijfsvoering.
Bij keuze van het basis of basisplusscenario zal een kleine aanpassing moeten plaatsvinden van
de kazernes in Klarenbeek en Zelhem.

Variabele
voertuigbezetting

In de VNOG wordt op beperkte schaal
gebruik gemaakt van variabele
voertuigbezetting. Het algemeen
bestuur heeft in 2014 besloten dat
een brandweerpost, die structureel
problemen heeft om tijdig uit te
rukken met de standaardbezetting van
zes personen, de mogelijkheid krijgt
om structureel af te wijken van deze
bezetting. Afwijken van de
standaardbezetting van zes personen
is mogelijk, mits voorzien wordt in een
gelijkwaardig niveau van basisbrandweerzorg en geen afbreuk gedaan
wordt aan de veiligheid en gezondheid
van het brandweer personeel. Het
algemeen bestuur heeft ook de
incidentscenario’s en voorwaarden
bepaald waaraan een TS4 moet
voldoen.

De VNOG gaat regiobreed alle posten voorbereiden op variabele voertuigbezetting. Alle posten
kunnen dan op termijn met zowel vier als zes personen uitrukken. Bij een maatgevend scenario
(woningbrand) wordt standaard met zes personen uitgerukt. Bij andere (kleinere) scenario’s
kan de bevelvoerder - op grond van de informatie van de meldkamer – besluiten met minder
dan zes (vier of vijf) uitrukken.
De voertuigen worden niet aangepast: de TS6 blijft de standaard waarmee wordt uitgerukt.
Ook opleiding en oefening blijven gericht op de TS6. De bevelvoerder gaat immers uitsluitend
met minder dan zes personen naar het incident als hij/zij ervan overtuigd is dat dit
verantwoord is. Wel wordt binnen het reguliere oefenprogramma geoefend met een uitruk met
vier personen
Bij woningbrand of ander maatgevende incidenten wordt uitgerukt met de standaardbezetting
of een buurkorps gealarmeerd.

Het bestuur heeft de posten Silvolde
en Varsseveld toestemming gegeven
uit te rukken met een TS4. En de post
Hoog Soeren heeft een BT/SB4, een
brandweervoertuig dat specifiek
gericht is op natuurbrandbestrijding en
bemenst wordt door vier personen.
Duiken

Voor waterongevallen beschikt de
VNOG over twee duikteams. Deze
duikteams zijn verbonden aan de
posten Heerde en Harderwijk.
De beide duikteams kosten op dit
moment gezamenlijk ongeveer
€ 88.000.

In het basisscenario is voorzien in één
duikteam: een afname van één duikteam.
Dit heeft gevolgen voor:
loonsom vrijwilligers
vakbekwaamheid/materiaal
kapitaallasten investeringen

€ 26.000
€ 8.000
€ 10.000
€ 44.000

De externe commissie wijst er op dat de duik
taak – ondanks alle inspanningen – een te
zware belasting is voor een vrijwillige post.

In het plusscenario wordt uitgegaan van twee
duikteams. Eén in het westen van de regio en
één in het oosten, ten behoeve van een betere
dekking.
Het verplaatsen van een (vrijwillig) duikteam
van west naar oost brengt eenmalige
(opleidings)kosten met zich mee: € 76.000,
uitgaande van 6 duikers. De structurele kosten
van dit duikteam zijn al in de begroting
opgenomen aangezien erop dit moment ook
twee duikteams zijn.
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Duikteam Harderwijk
Periode 1 januari 2016 - 1 mei 2019:
 20 prio 1 meldingen voor waterongevallen, waarbij 1 keer
daadwerkelijk 2 personen in
veiligheid zijn gebracht; overige
keren was inzet niet meer nodig of
alleen ter controle.
 11 prio 2 meldingen (berging/
dienstverlening) of zoekacties in de
hoedanigheid van Oppervlaktereddingteam voor Kustwachtcentrum (SAR taak).
 2 keer van de 31 meldingen ter
assistentie in regio Flevoland en 1
keer in regio IJsselland.
Duikteam Heerde
Periode 1 januari 2016 - 1 mei 2019
 18 prio 1 meldingen voor waterongevallen, waarbij 1 keer één
persoon na zoekactie is gevonden
en later is overleden; overige keren
was inzet niet meer nodig of alleen
ter controle.
 14 prio 2 meldingen (dienstverlening, voornamelijk dieren te
water).
 6 keer van de 32 meldingen ter
assistentie in regio IJsselland.
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De mate van geoefendheid en de hoge eisen
die onder andere door de Arbeidsinspectie en
de Inspectie Transport en Veiligheid aan het
duiken worden gesteld, houdt volgens de
commissie in dat deze taak uitsluitend bij een
beroepspost kan worden neergelegd. Het
voorstel is dan ook de duiktaak te neer te
leggen bij de beroeps in Apeldoorn. Daarmee
is deze taak ook centraler in de regio
georganiseerd.
Hiermee zijn forse investeringen gemoeid.
Zowel eenmalig als structureel. Er moet een
duikteam worden opgeleid en er zijn meer
duikers nodig. Daar waar een vrijwillig
duikteam het met 6 tot 8 duikers redt, moet
een beroepsteam (bij 24 uursbezetting) 25
duikers tellen.
Voor één professioneel duikteam zijn de
geschatte kosten:
Opleiding incidenteel
€ 320.000
Materiaal en opleiding structureel € 86.000
Kapitaallasten
€ 46.000
Hierbij is geen rekening gehouden met extra
kosten voor het waarborgen van de dekking
van duiken. Als de duiktaak bij beroep wordt
neergelegd, zal in de overgangsperiode naar
dat nieuwe team (max 3 jaar) een duikteam
inzetbaar moeten zijn. De kans bestaat dat
huidige duikers hun inzet als gevolg van de
besluitvorming (direct of binnen 3 jaar)
beëindigen terwijl er nog geen nieuw
duikteam operationeel is.

6.3 Financieel overzicht gevolgen scenario’s voor Incidentbestrijding
Dit overzicht geeft de mutaties weer ten opzichte van het huidige scenario:
Brandweerondersteuning
Bouwsteen

18. Materieel (incl. onderhoud
en beheer)

Scenario Huidig
Personele
Exploitatie
lasten

FTE

37,23

1.921.000

2.877.000

37,23

Incidentbestrijding
Bouwsteen

Totaal

1355
1355

3.500.000

Personele
lasten

4.799.000

-1,30

4.799.000

-1,30

Scenario Huidig
Aantal
Personele
Totaal
vrijwiligers lasten
vrijwilligers

19. Medewerkers
(Vrijwilligersurenbudget)

FTE

-111.000

Scenario Basis
Rente en
Exploitatie
afschrijving
-400.000

-160.000

Scenario Basis
Aantal
Personele
Totaal
vrijwilligers lasten
vrijwilligers

Totaal

FTE

-671.000

-0,70

-671.000

-0,70

Aantal
vrijwiligers

Scenario Plus
Rente en
Exploitatie
afschrijving

Personele
lasten
-60.000

+80.000

Totaal

-45.000

-25.000
-25.000

Scenario Plus
Personele
Totaal
lasten
vrijwilligers

3.500.000
-118

-295.000

-28

-70.000

NB Afhankelijk van het gekozen scenario muteren ook bepaalde overige kosten per vrijwilliger, buiten het urenbudget (o.a. Verzekeringen, e.d.). Deze bedragen ca € 500
p.p. en zijn bij de tabellen buiten beschouwing gelaten.
Brandweerondersteuning
Bouwsteen
20.
21.
22.
23.

Vakbekwaam worden
Vakbekwaam blijven
Oefenen onder realistische omstandigh.
Kwaliteitsniveau oefenavonden

FTE

Scenario Huidig
Scenario Basis
Personele
Exploitatie Totaal
Exploitatie
Totaal
Kapitaallast FTE +
lasten
3,60
212.000
1.772.000
1.984.000
-116.000
-116.000
25,79
1.605.000
823.000
2.427.000
-57.000
-57.000
407.000
407.000
+13.000
29,39

4.819.000

-173.000

+0,00

Personele
lasten

Scenario Plus
Vrijwilligers
uren

0
0

+60.000
+227.000

Exploitatie

-14.000
+330.000
+150.000

Totaal
0
-14.000
+403.000
+377.000
+766.000

Brandweerondersteuning
Bouwsteen

Veranderkosten
Totaal
incidenteel
22. Oefenen onder realistische omstandigh.
30.000
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Algemene inleiding
De meeste ondersteunende processen van de VNOG (overhead)
zijn binnen de afdeling Bedrijfsvoering ondergebracht. De
afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen en
het bestuur en MT van de VNOG. De omvang van de afdeling
wordt - net als in veel andere organisaties - grotendeels bepaald
door de omvang van de primaire processen en de ‘levensfase’
waarin de organisatie zich bevindt. Keuzes zijn mogelijk in de
mate en kwaliteit van de ondersteuning en de snelheid waarmee
de VNOG wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het
verder ontwikkelen van de digitale informatievoorziening en
digitale ondersteuning van processen en personeel.
In totaal heeft de afdeling een formatie van 83 fte. De totale
overheadformatie van de VNOG bedraagt op basis van de
definities in de benchmark van Berenschot 106 fte. Het verschil
van 23 fte wordt verklaard doordat de directeur, afdelingshoofden, teamleiders en de medewerkers facilitaire zaken
(afdeling Brandweerondersteuning) in de Benchmark aan de
overhead zijn toegerekend.
Uitkomsten Benchmark:
Ten opzichte van andere veiligheidsregio’s29:
 zijn de personele kosten van een aantal onderdelen van
Bedrijfsvoering hoger dan gemiddeld (inkoop, informatisering
en automatisering) en
 zijn de personele kosten van een aantal onderdelen lager dan
gemiddeld (bestuursondersteuning, communicatie en
kwaliteitszorg).

29
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Benchmark VNOG, Berenschot 4 juli 2019, pag. 28 t/m 32.

De afdeling zet in op versterking van de kwaliteit. In het huidige
scenario is het uitgangspunt dat dit mogelijk is door het invullen
van de bestaande formatie (nu is er een vacaturestop en een
aantal langdurig zieke medewerkers).
Alleen in het basisscenario wordt bij natuurlijk verloop een aantal
functies niet op de huidige manier ingevuld en wordt gekeken
hoe de dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering op efficiëntere
wijze kan plaatsvinden. In het plusscenario is de formatie gelijk
aan die van het huidige scenario en wordt extra geïnvesteerd in
de Informatievoorziening. Zowel in het huidige scenario als in het
basisplusscenario is geen extra investering nodig. Ook in het
basisscenario wordt niet uitgegaan van een tijdelijke investering.
Wel wordt in alle drie scenario’s bij bedrijfsvoering ingezet op
ontwikkeling van medewerkers. Dit vindt plaats met middelen uit
het centrale extra budget dat wordt gevraagd voor
“Veranderkosten organisatieontwikkeling (bouwsteen 28)”.
In het basisscenario geeft de afdeling Bedrijfsvoering minder
impulsen aan de ontwikkeling van ondersteunende processen. De
dienstverlening aan bestuur, management en de andere
afdelingen is beperkter dan in het huidige en het plusscenario.
In het basisscenario kan op de langere termijn (na een periode
van 3 jaar), mits een kwaliteits- en automatiseringsslag heeft
plaatsgevonden, de formatie van de afdeling Bedrijfsvoering met
6 fte (6 fte * € 85.000 = € 510.000) worden verlaagd. De
komende drie jaar dient eerst geïnvesteerd te worden in het
verder op orde brengen van de bedrijfsvoering, onder andere de
onderdelen die bij de reorganisatie zijn blijven liggen of niet zijn
afgerond.

De verlaging van de formatie wordt beschouwd als een
Bedrijfsvoering brede opgave en verantwoordelijkheid. De
verlaging zal voor een deel gerealiseerd kunnen worden door een
verdere digitalisering van ondersteunende processen en het
volledig in control brengen van de HRM- en financiële
beheersprocessen. Een meer gedetailleerde specificatie naar
functie is op dit moment niet te maken. Op basis van (natuurlijk)

verloop wordt getracht de verlaging zo veel mogelijk te
realiseren.
In het plusscenario wordt aanvullend geïnvesteerd in
informatievoorziening.
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7.2 Overzicht betekenis bouwstenen in scenario’s voor Bedrijfsvoering
Bouwsteen

24.
HRM
14,5 fte:
 personeels- en
organisatieadvies
 personeels- en
salarisadministratie
 ARBO

Huidig scenario
Het team geeft uitvoering aan beheersmatige HRM-processen en basiswerkzaamheden. HRM heeft capaciteit om
leidinggevenden te adviseren en
ondersteunen bij de basistaken rondom
zorg voor personeel. Ook de
postcommandanten kunnen HRM benaderen
o.a. voor ondersteuning bij werving. Het
team verwerkt personele mutaties en geeft
uitvoering aan de salarisbetalingen, voert
de primaire beheerstaken en advisering uit
en zorgt voor de administratieve
ondersteuning van de verzuimbegeleiding.
Daarnaast worden personele regelingen
beheerd en sluit het team selectief aan bij
interne projecten.
Het team heeft op dit moment onvoldoende
capaciteit en deskundigheid om het
management te adviseren en te
ondersteunen.
Het implementeren en verder te verankeren
van het digitale E-HRM systeem vraagt
meer tijd dan verwacht. Dit vertraagt het
proces om werkprocessen verder te
digitaliseren en daarmee om professioneel
gebruik te maken van data ten behoeve van
de personele planning en het verder
ontwikkelen van managementinformatie.
Hiermee komt de adviesrol van HRM nog
onvoldoende uit de verf.
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Basis scenario
In het basis scenario wordt de totale
formatie van bedrijfsvoering gereduceerd
met 6 fte.
De verlaging zal voor een deel gerealiseerd
kunnen worden door een verdere
digitalisering van ondersteunende
processen en het volledig in control brengen
van de HRM- en financiële
beheersprocessen.
Een meer gedetailleerde specificatie naar
team en/of functie is op dit moment niet te
maken.

Basis Plus scenario
Zie scenario huidig.

25.
Middelen
31,7 fte:
 Financiën
(10 fte)
 inkoop, verzekeringen en
risicomanagement (4,6 fte)
 administratie/
secretariaat
(17,1 fte)


26.
Informatievoor
-ziening
21,5 fte
 Informatiemanagement,
systeem- en
netwerkbeheer,
beheer
operationele
informatiesyste
men en
telefonie (17
fte);
 documentaire
informatievoorz
iening (4,5 fte)

De afgelopen periode is een aantal
financiële medewerkers binnen het team
Middelen vertrokken. Met ingang van
september 2019 is de bezetting
overeenkomstig de formatie en voldoende
om verbeterpunten, die na de reorganisatie
van de VNOG zijn blijven liggen, gefaseerd
op te pakken. Dit betreft punten om verder
in control te komen onder andere de
doorontwikkeling van het P&Cinstrumentarium en als specifiek voorbeeld
de actualisering van het risicomanagement.

In het basis scenario wordt de totale
formatie van bedrijfsvoering gereduceerd
met 6 fte.

Het team Informatievoorziening zorgt er
voor dat informatie via verschillende
gegevensverzamelingen, applicaties en een
infrastructuur voor de medewerkers
beschikbaar komt. Hiermee ondersteunt het
team de rest van de organisatie in haar
taakuitvoering.

In het basis scenario wordt de totale
formatie van bedrijfsvoering gereduceerd
met 6 fte. Een meer gedetailleerde
specificatie naar team en/of functie is op dit
moment niet te maken.

Ook bij dit team zijn het afgelopen jaar
nieuwe vacatures ontstaan; deze zijn (met
toestemming) in 2019 weer ingevuld.
Invulling was nodig voor continuïteit van de
bedrijfsvoering. De taken van de CISO
(Chief Information Security Officer), die op
grond van de wet in 2018 is ingevoerd, zijn
bij dit team belegd. Hier is geen extra
capaciteit voor beschikbaar gesteld.
Wanneer de formatie op sterkte is, is het
team in staat de taken uit te voeren.
Informatiegericht werken, waarbij dit team
een belangrijke rol vervult, is één van de
speerpunten in het strategische beleid van

Zie scenario huidig.

De verlaging zal voor een deel gerealiseerd
kunnen worden door een verdere
digitalisering van ondersteunende
processen en het volledig in control brengen
van de HRM- en financiële
beheersprocessen.
Een meer gedetailleerde specificatie naar
team en/of functie is op dit moment niet te
maken.

Of bij het team Informatievoorziening
bespaard kan worden, is ook afhankelijk
van de scenariokeuze bij de andere
afdelingen. Wanneer breed voor het
basisscenario wordt gekozen, kan mogelijk
worden bespaard op een aantal IT
kostensoorten, bijvoorbeeld op
licentiekosten wanneer het aantal
medewerkers fors afneemt.
Nadat de bestuurlijke richting en
bijbehorend personele omvang zijn bepaald,
zullen de gevolgen voor informatievoorziening worden uitgewerkt en
gekwantificeerd. Opgemerkt wordt dat er
ook autonome kostenstijgingen optreden.

Het plusscenario bestaat uit een aantal
onderdelen, die voortvloeien uit de
thema’s voor het informatiebeleid van de
VNOG: betrouwbaar, weerbaar en ‘bij de
tijd30’:
 Versterken van de bedrijfsinformatie
Business Intelligence (BI) zowel
gericht op de ondersteunende als
primaire processen (één of twee
specialisten BI). Hierbij worden ook
gegevens vanuit verschillende
afdelingen, bijvoorbeeld HRM en
Financiën, met elkaar gecombineerd
met effect voor de VNOG breed (2 fte
* € 85.000 = € 170.000);
 Verder digitaliseren van processen
door gericht applicaties aan te schaffen
en af te stoten waardoor enerzijds de
informatievoorziening verbeterd en
anderzijds processen efficiënter
kunnen verlopen.
Een analyse van de bouwstenen die door
de andere afdelingen op het gebied van

30

Recent in de bestuurlijke commissie Middelen-Meldkamer-Informatievoorziening van de VNOG toegelicht. Relevante ontwikkelingen voor Informatiebeheer zijn: de
Omgevingswet, de meldkamer Oost-Nederland, projecten Instituut Fysieke Veiligheid IFV en “security” i.r.t. de crisisorganisatie.
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de VNOG.

27.
Bestuur,
strategie en
communicatie
14,7 fte
 bestuurs- en
MT-ondersteuning (2 fte)
 beleid (5,6 fte)
 juridische
advisering, FG,
klachten en
WOBverzoeken
(1 fte)
 communicatie
en woordvoering
(4,5 fte)
 audit & control
en secretaris
OR (1,5 fte)

Het team Bestuur, Strategie en Communicatie is onder meer verantwoordelijk voor
de ondersteuning en advisering van bestuur
en management en de kwaliteit en
integraliteit van (bestuurs) voorstellen.
De formatie van bestuursondersteuning en
communicatie is kleiner dan bij andere
regio’s31 terwijl het aantal bestuursleden, in
vergelijking met andere regio’s, hoger ligt
en de gespreks- en vergaderfrequentie is
geïntensiveerd32. De werkdruk wordt
versterkt door langdurige uitval van
beleidsmedewerkers, waardoor sinds de
start van de nieuwe organisatie, in de
praktijk minder dan 50% van de
beleidscapaciteit33 inzetbaar is (geweest).
De afdeling zet in op versterking van de
kwaliteit. In het huidige scenario is het
uitgangspunt dat dit mogelijk is door het
invullen van de bestaande formatie (nu is er
een vacaturestop en een aantal langdurig
zieke medewerkers).
De taken van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die op grond van de wet
in 2018 is ingevoerd, zijn bij dit team
belegd. Hier is geen extra capaciteit voor

31
32

33
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informatievoorziening zijn aangeleverd,
leert dat de meeste onderwerpen die
betrekking hebben op de informatievoorziening zijn opgenomen in het
informatiebeleidsplan van de VNOG.

In het basis scenario wordt de totale
formatie van bedrijfsvoering gereduceerd
met 6 fte.

Conform basisscenario.

Met minder naar meer hoogwaardig
gekwalificeerd personeel. Taken, formatie
en bezetting worden daarom opnieuw
bekeken.
De beleidscapaciteit wordt primair gericht
ingezet op de kwaliteit en integraliteit van
de besluitvorming. Op de taken van
communicatie vindt een herijking van
prioriteiten plaats naar de focuspunten:
incidentcommunicatie, eenduidige interne
communicatie (zowel inhoud als cultuur),
ondersteuning van de posten (o.a. werving)
en externe communicatie.
Indien er voor wordt gekozen om risicocommunicatie (zie CB en RB) te
intensiveren, dan leidt dit ook tot extra
werkzaamheden bij de medewerkers
communicatie.
Een meer gedetailleerde specificatie naar
team en/of functie is op dit moment niet te
maken.

Benchmark Veiligheidsregio’s, Berenschot augustus 2019, pagina 28 en 29.
In 2018 6 extra DB-vergaderingen (t.o.v. de 11 reguliere jaarvergaderingen). In 2019 tot op heden 1 extra DB- en 4 extra AB-vergaderingen (t.o.v. de 4 reguliere AB
vergaderingen en de bestuurlijke tweedaagse).
3 van de 5,6 fte.

beschikbaar gesteld.
Binnen Communicatie vindt op dit moment,
gegeven het natuurlijk verloop dat op dit
moment speelt, een herijking/prioritering
van taken, formatie en bezetting plaats.

28.
Veranderkosten
Organisatieontwikkeling

De voortgang op de bestuursopdracht Mens en Organisatie (cultuur = houding en gedrag), vormt een separaat traject in het proces
van organisatieontwikkeling. De incidentele exploitatiekosten voor het ondersteunen van de organisatieontwikkeling bestaan uit o.a.
een (extern) leiderschapsprogramma, tijdelijke verhoging van budget voor assessments, stages, in- en uitstroom en het verhogen van
(koude) vakkennis binnen de VNOG. De incidentele kosten bedragen € 500.000 totaal (verdeeld over twee jaar, 2020 en 2021).
Verder is er een tijdelijke investering om het team HRM te versterken op onder andere HR-Informatievoorziening, mede ten behoeve
van de organisatieontwikkeling. Het team ondersteunt de organisatie met betrouwbare managementinformatie en personele dataanalyses en kennis en advisering op thema’s als duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en beperken van de bovenschaligheid.
Er zijn voor het team HRM incidentele kosten door de tijdelijke toevoeging van 2 fte personeelsadviseurs gedurende het proces van
organisatieontwikkeling (2 fte * 85.000 * 2 jaar = € 340.000).
Deze investering (2 fte voor 2 jaar) is onder meer nodig voor:
 het versterken van de kwaliteit en kennis [beheer en advies]
 het gericht ondersteunen en adviseren van leidinggevenden bij loopbaanbegeleiding, de organisatie van trainingen, coaching, talentontwikkeling, assessments, stages, functieroulatie en traineefuncties.
 het actief participeren in een regionaal netwerk HRM, onder meer gericht op vergroten van de mobiliteit van medewerkers;
 professionele ontwikkeling van leidinggevenden door verstevigen van de dienstverlening en kennisoverdracht door de afdeling HRM;
het betreft hier onder meer specialistische kennis over vitaliteit, verzuimaanpak, loopbaanbegeleiding en kennisontwikkeling.
Totale veranderkosten voor Organisatieontwikkeling komen daarmee op incidenteel € 840.000.
Voor de reorganisatie is destijds ook een budget beschikbaar gesteld van 2 miljoen34. Dit bedrag is gebruikt om de personele
consequenties van de reorganisatie op te vangen. Daarnaast is budget besteed aan het programma mens en organisatie. Dit
programma is wel gestart, maar is stil komen te liggen gelijktijdig met het moment waarop de financiële problematiek naar voren
kwam. Zowel inhoudelijke knelpunten als culturele aspecten hebben hieraan ten grondslag gelegen. Medewerkers zitten niet altijd op
de juiste plek als gevolg van het mens-volgt-functie principe in de reorganisatie. Dit vraagt om herstel en een nieuwe impuls om de
doelstellingen van mens en organisatie alsnog te realiseren. Met een focus op voorbeeldgedrag van de leiders in de VNOG, besteding
van de middelen aan kennis en ontwikkeling van de eigen medewerkers en een door de postcommandanten zelf ontwikkeld leertraject
in plaats van extern cultuurprogramma worden de middelen doelgericht ingezet.

34

Een nadere toelichting treft u aan de in de Tweede Financiële Verkenning 2019, AB 31 oktober 2019.
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7.3 Financieel overzicht gevolgen scenario’s voor Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bouwsteen
24.
25.
26.
27.

FTE

HRM
Middelen
Informatievoorziening
Bestuur, strategie en comm.

Bouwsteen
28. Veranderkosten Org. ontw.
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14,50
31,70
21,50
14,77
82,47

Scenario Huidig
Scenario Basis
Scenario Plus
Personele Exploitatie
Totaal
FTE
Personele Totaal
FTE +
Personele
Exploitatie Totaal
lasten
lasten
lasten
1.555.000
985.000
2.540.000
1.970.000
839.000
2.809.000
1.659.000
1.612.000
3.271.000
+2,00
+170.000
+170.000
1.314.000
642.000
1.956.000
10.575.000
-6,00
-510.000
+2,00
+170.000

Veranderkosten
Totaal incidenteel
840.000

8. Aanvullende keuzemogelijkheden
besparingsmogelijkheden
Dit hoofdstuk bevat voorstellen voor extra besparingen.
Vergoedingen kunnen worden afgeschaft, taken kunnen elders
neergelegd worden en regelingen kunnen worden aangepast,
hetgeen tot extra besparingen leidt. Een aantal van deze
voorstellen is afkomstig van medewerkers.
Een aantal vergoedingen komt voort uit de voormalige clusters
en zijn na de regionalisering nog niet geharmoniseerd. Anderzijds
zijn bij de regionalisering vergoedingen gelijkgetrokken met een
kostenverhogend effect als gevolg. Daarnaast heeft het bestuur
gevraagd een aantal voorstellen te onderzoeken. Al deze
onderwerpen komen hier aan de orde.
Een aantal besparingsvoorstellen vereist overleg, advies dan wel
instemming van de medezeggenschap.

8.1 Kazernering dagdienst
Vanaf twee kazernes van de VNOG wordt overdag uitgerukt met
gekazerneerde vrijwilligers. Dat zijn vrijwilligers die op de post
aanwezig zijn om vandaar direct naar een incident uit te rukken.
Kazernering is in het algemeen duurder dan vrije instroom omdat
de vrijwilligers – naast de uren dat zij betaald worden voor een
inzet – ook betaald worden voor alle uren dat zij op de kazerne
aanwezig zijn (kazerneringsvergoeding).
In Zutphen wordt tijdens kantoortijden gekazerneerd.
Beroepspersoneel dat ook een aanstelling als vrijwilliger heeft,
wordt overdag ingeroosterd zodat tijdens kantoortijden de
bezetting van de post gegarandeerd is.

Post Doetinchem heeft al meer dan tien jaar moeite op tijd
voldoende personeel op de kazerne te krijgen om de uitruk van
de eerste tankautospuit te garanderen. Daarom is besloten om
buiten kantoortijden te werken met gekazerneerde vrijwilligers.
Maar ook overdag kost het veel tijd (in 2016 soms gemiddeld
meer dan negen minuten) voordat voldoende personeel op de
kazerne is om uit te rukken. In 2017 een onderzoek verricht naar
de oorzaken en zijn voorstellen gedaan zijn voor een oplossing.
Uit het onderzoek bleek dat de tankautospuit van de post
Doetinchem ook overdag geacht wordt binnen 1:30 minuut uit te
rukken, terwijl andere vrijwillige posten met vrije instroom
hiervoor 4 minuten hebben. De projectgroep heeft geadviseerd
de uitruktijd aan te aanpassen en in de tussentijd te gaan werken
met een rooster van beroepspersoneel dat overdag op de
kazerne aanwezig is, aangevuld met gekazerneerde vrijwilligers.
Daarbij werden de volgende maatregelen geadviseerd:

prioriteer de uitrukfunctie (boven andere werkzaamheden).

onderzoek de mogelijkheden om vrijwilligers zonder
dagdienstfunctie hun werk op kazerne te laten verrichten.

faciliteer roosterdiensten voor vrijwilligers met
dagdienstfunctie
Op dit moment wordt gewerkt met een dienstrooster (tussen
7.00 en 18.00 uur) waarbij beroepspersoneel dat repressief
inzetbaar is, wordt ingeroosterd. Een aantal medewerkers wordt
hiervoor betaald. De 112-melding heeft prioriteit gekregen. Ook
medewerkers van andere afdelingen dan IB worden ingezet.
Momenteel wordt de situatie opnieuw bekeken. Het voorstel is de
uitruktijd van de post op vier minuten te zetten. Gezien de
ongunstige ligging van de kazerne (er wonen te weinig
vrijwilligers in de buurt) en de infrastructuur van de stad (het
kost veel tijd van en naar de kazerne te komen) leidt deze
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aanpassing er niet toe dat tijdig voldoende vrijwilligers op de
kazerne kunnen zijn: met het huidige vrijwilligersbestand duurt
het minimaal twintig minuten voordat er een voertuig de kazerne
kan verlaten. Dat is onverantwoord.

voertuigen) beter afstemmen op het benodigd materieel zodat de
belastbaarheid van het aantal vrijwilligers dat ‘voor niets komt’
beperkt wordt en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd
zijn.

Voorgesteld wordt om het beroepspersoneel dat werkzaam is bij
de VNOG en wordt ingeroosterd hier niet meer extra voor te
betalen. Op dit moment bedragen de kosten van de kazernering
overdag € 200.000. Voor 2019 zijn daar via een begrotingswijziging eenmalig middelen voor toegekend. Geprobeerd wordt
de meerkosten in 2020 te beperken tot maximaal 100.000.

In 2018 is € 362.000 uitgegeven aan opkomstvergoedingen. In
de eerste helft 2019 gaat het om € 194.000.

Aanvullend worden in een cirkel van drie minuten rond de
kazerne alle bedrijven en instellingen benaderd om te
onderzoeken of zij personeel hebben dat repressief inzetbaar is
of bereid is vrijwilliger te worden.
Tenslotte is onderzocht of inmiddels nieuwe bruikbare vormen
van kazernering gangbaar zijn. In Hengelo en Almelo worden
wordt gewerkt met een dagdienstbezetting die duurder is dan de
variant die in Doetinchem wordt voorgesteld.

8.2 Vrijwilligersvergoedingen
Dit voorstel bestaat uit drie onderdelen.
a. Opkomstvergoeding terugbrengen naar een half uur
In het kader van de regionalisatie is de opkomstvergoeding gelijk
getrokken. Alle vrijwilligers, die bij een alarmering opkomen naar
de kazerne, ontvangen daarvoor een vergoeding van één uur.
Ook degenen die niet mee uitrukken omdat er voldoende
personeel is opgekomen of omdat men te laat arriveert.
Dit betekende voor een deel van de vrijwilligers dat zij een half
uur extra betaald kregen. In verschillende regio’s wordt nog
steeds een halfuursvergoeding betaald.
Ook gaat VNOG de alarmeringssystematiek (het aantal
vrijwilligers dat gealarmeerd wordt voor bezetting van de
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Besparing
Het terugbrengen van de opkomstvergoeding naar een half uur
levert een besparing op van naar schatting € 180.000
structureel. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van het aantal
uitrukken en het aantal personen dat opkomt.
b. Piketvergoeding bevelvoerder van dienst
Zestien kazernes binnen de VNOG hebben een zogenoemde
‘bevelvoerder van dienst’ ingesteld die om beschikbaar te zijn
voor de uitruk een piketvergoeding ontvangen. De kosten van
bevelvoerder van dienst zijn € 16.000,- per jaar. Een paar posten
op de Veluwe hebben in het weekend een bevelvoerder op piket.
Er zijn overigens ook posten die een bevelvoerder van dienst
kennen, maar deze geen piketvergoeding betalen.

Kosten piketvergoedingen bevelvoerders van dienst per gebied.
Gebied
Achterhoek
(Aalten, Bergh, Didam, Dinxperlo, Silvolde,
Varsseveld, Wehl en de Logistieke eenheid
Oost).
Apeldoorn
(Logistieke eenheid West)

Kosten op
jaarbasis
131.000

16.000

IJsselstreek
(Steenderen, Vorden en Zelhem)

50.000

Veluwe
(Ermelo, Hattem, Nunspeet en Oldebroek)

20.000

Totale kosten VNOG

Het bestuur heeft gevraagd de kosten van de natuurbrandverkenners in beeld te brengen. In de begroting is € 15.000
opgenomen voor piket-, oefen- en uitruk- en overige
vergoedingen voor de natuurbrandverkenners.
In 2018 bedroegen de werkelijke kosten € 7.500, waarvan
€ 2.500 piketvergoeding en € 3.000 oefenvergoeding.
Besparing
Afschaffen van de natuurbrandverkenners levert ca. € 10.000
structureel op.

8.3 Niet-repressieve werkzaamheden
217.000

De posten waar deze piketvergoedingen worden betaald zijn net als de andere posten in onze regio35 - vrijwillige posten, die
werken met vrije instroom van vrijwilligers, die betaald worden
voor opkomst en uitruk. Bevelvoerders van de overige veertig
VNOG-posten ontvangen geen beschikbaarheidsvergoeding.
Het voorstel is dan ook om deze piketvergoeding af te schaffen.
Besparing ca. € 220.000 structureel.
c. Natuurbrandverkenners
De VNOG kent het specialisme natuurbrandverkenning. Deze
eenheden onderzoeken in het veld en in de buurt van brand hoe
de brand zich ontwikkelt en welke maatregelen waar nodig zijn
voor de bestrijding. Met de regio Gelderland Midden zijn hierover
35

afspraken gemaakt. De natuurbrandverkenners zitten op piket en
krijgen hiervoor een vergoeding. Daarnaast worden de inzet- en
oefenuren betaald.

De VNOG heeft op 1 januari 2018 de regeling ‘Niet repressieve
vrijwilligers’ (NRV) ingevoerd. De regeling was bedoeld om de
tarieven voor onder andere niet repressieve werkzaamheden van
vrijwilligers voor het geven van instructie en begeleiding bij
oefeningen te harmoniseren. Uitgangspunt was dat kosten van
de regeling binnen het bestaande budget zouden blijven.
De regeling blijkt echter te weinig kaders te bevatten, zodat
allerlei ongewenste bijeffecten optreden die een kostenstijging
tot gevolg hebben. Dit is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat
er een verzakelijking is opgetreden: medewerkers die eerder uit
goodwill (kleine) werkzaamheden op een kazerne deden, hebben
nu een aanstelling gekregen. En omdat ze een aanstelling
hebben, zijn ze gaan declareren. Dit heeft geleid tot een toename
in declaraties en uitbetalingen. Ook medewerkers die een
eenmalige klus doen, van een paar uur, kregen een aanstelling.
Er is geen maximum gesteld aan het aantal niet-repressieve
vrijwilligers binnen een post.

met uitzondering van de beroepsbezette post Apeldoorn
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Besparing
Er zal een heroverweging plaatsvinden die leidt tot een
versobering. Voor een bijgewerkte regeling wordt aan de
volgende uitgangspunten gedacht:
 Heldere afspraken met de posten over welke (M&L-)
werkzaamheden zij wel en niet doen (en welke dus onder de
bijgewerkte regeling kunnen vallen en welke niet);
 Het aantal NRV-aanstellingen per post te beperken;
 De NRV-aanstelling alleen te behouden voor medewerkers die
niet-repressief zijn (wel-repressieve vrijwilligers kunnen
werkzaamheden onder die aanstelling uitvoeren);
 Een minimaal aantal uren vastleggen om in aanmerking te
kunnen komen voor een NRV-aanstelling.

8.4 Regeling Operationele Functionarissen
Bij de start van de nieuwe organisatie is een nieuwe Regeling
Operationele Functionarissen (ROF) vastgesteld. Hierin staan de
onder meer de functies36, het aantal piketgebieden per functie,
vergoedingen en benodigde middelen. De ROF wordt dit jaar
geëvalueerd.
In de bijlage treft u een overzicht aan van de operationele
functionarissen, het aantal inzetten en de piketkosten om de
beschikbaarheid van deze functionarissen te regelen. De totale
kosten van de piketten van de operationele functionarissen in de
VNOG zijn vergeleken met andere regio’s niet hoog.
In de bezuinigingsvoorstellen, die door de medewerkers zijn
ingediend, zijn verschillende vragen gesteld over het aantal
piketcirkels en voertuigen van de Informatiemanagers.

36

Zoals de Officier van Dienst, de adviseur gevaarlijke stoffen en de algemeen
commandant geneeskundige zorg. Chauffeurs en Bevelvoerders van Dienst
komen daar dus niet in voor.
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Na advies van de Inspectie van Veiligheid en Justitie is het IMpiket versterkt. In de ROF-regeling is voorzien in twee IMpiketten. Op verzoek van de gemeentesecretarissen is een derde
piketgebied toegevoegd. Dit piket bestaat uit medewerkers van
de gemeente en wordt betaald door de gemeenten. Het
dienstvoertuig is van de gemeentelijke IM-ers is beschikbaar
gesteld door de VNOG. Door drie piketcirkels wordt permanent
voorzien in een informatiemanager voor het COPI, het ROT en
het GBT.
Besparing
Een besparingsmogelijk is om het piket van de brandonderzoekers van het team Brandonderzoek, te veranderen in
vrije instroom. Omdat de functie van brandonderzoeker niet in de
wet is opgenomen, is voor deze functie geen opkomsttijd
bepaald. Dit levert structureel ca. € 25.000 op.

8.5 Brandweerwedstrijden
Brandweerwedstrijden vormen een belangrijk onderdeel van de
brandweer. Voor deelname aan wedstrijden in het weekend
worden vergoedingen betaald. In het totale vrijwilligersbudget is
€ 41.000 opgenomen voor het organiseren van en deelnemen
aan wedstrijden.
Over 2018 en 2019 is op jaarbasis € 30.000 aan uren
geschreven. Dit is exclusief de oefenuren voor wedstrijden
tijdens de reguliere oefenavond.
Besparing: € 30.000

8.6 Logistieke eenheden
De VNOG heeft VNOG twee logistieke eenheden. Eén in
Apeldoorn voor de Westkant van de regio en één in Doetinchem
voor de Oostkant. Bij incidenten en bij grootschalige oefeningen
kunnen deze eenheden gealarmeerd worden om te zorgen voor
eten en drinken, ademlucht, brandstof of extra verlichting.
De logistieke eenheid in west zorgt ook voor de waterlogistiek.
Een logistieke eenheid bestaat uit een postcommandant,
chauffeurs, manschappen en logistiek coördinator
(de zogenoemde PC LOG). Deze coördinator ontvangt een
piketvergoeding.
De logistieke eenheden zijn sinds 2014 (West) en 2016 (Oost)
ingevoerd. Daarvoor werden deze taken uitgevoerd door de
posten zelf, die ingezet werden in overleg met de (Hoofd)Officier
van Dienst. Nu alarmeert de meldkamer vanaf middelbrand de
logistiek coördinator, die vervolgens contact opneemt met de
Officier van Dienst met de vraag of logistieke diensten nodig zijn.
Veel bezuinigingsvoorstellen, die door medewerkers zijn
ingediend, gaan over de logistieke eenheden. De huidige
organisatie en inzet ervan wordt te veel, te vaak, te zwaar en te
duur gevonden. Medewerkers pleiten voor een effectievere en
goedkopere organisatie van de taken waarbij veel of alle taken
van de logistieke eenheden weer bij posten (de basis) worden
neergelegd en de bevelvoerder - in overleg met de officier van
dienst - bepaalt of inzet nodig is. Ook in andere regio’s zijn de
taken van de PC LOG bij de OvD’s neergelegd. Dit bespaart
kosten én motiveert de vrijwilligers, is het pleidooi.
De logistieke eenheden staan in de begroting voor € 237.000 per
jaar waarvan € 58.000 is begroot voor piketvergoedingen. De
postcommandanten van de logistieke eenheden hebben een
aanstelling van 0,2 fte.
In 2018 is ca. € 110.000 uitgegeven aan inzeturen. De eerste vijf
maanden van dit jaar totaal € 31.000.

Voorstel

Maak van twee pelotons één peloton dat werkt vanuit twee
locaties (Apeldoorn en Doetinchem);

Verminder het materieel, verminder het aantal vrijwilligers
logistiek;

Verdeel materieel en mensen over twee locaties;

Stop met de waterlogistiek bij het Logistiek Peloton;

Maak het peloton mobieler en flexibeler (Bakwagens geschikt
voor klein rijbewijs);

Laat het peloton organisatorisch en operationeel intensiever
samenwerken met de koude logistiek (M&L);

Zorg voor discipline en meer gezond boerenverstand bij
alarmering en inzet van het peloton.
Besparingen
Personeel
 0,15 fte Postcommandant
 12 fte aan vrijwilligers
 1 piket PC Log;
 minder chauffeurs met groot rijbewijs nodig (besparing op
termijn)
Materieel
 2 HA-chassis (€ 4.800 onderhoud, € 25.000 afschrijving per
jaar)
 3 containers (€ 3.000 onderhoudskosten, zijn wel
afgeschreven, nieuwprijs ca. € 5.000 per container)
 1 brandstofaanhanger (€ 500 onderhoudskosten)
Kosten
 drie bakwagens voor klein rijbewijs; dit doorvoeren bij de
reguliere vervanging van de bestaande koeriersvoertuigen en
dienstbus.
voordelen:
 Posten komen zelf weer meer in control t.a.v. eten en drinken
lokaal regelen, dit conform hun wens.
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 Intensievere samenwerking tussen logistiek warm en koud,
daardoor betere en heldere ondersteuning voor posten en
ROF-functionarissen.
 Vrijwilligers, inclusief de PC LOG, worden vaker gealarmeerd.
Alle vrijwilligers met een B-rijbewijs mogen voertuigen rijden.
Het peloton wordt flexibeler en mobieler.
Geschatte besparing: € 60.000

8.7 Personeelsverenigingen
De personeelsverenigingen op de posten zijn een belangrijk
bindmiddel in het kader van het binden en boeien van
vrijwilligers. De VNOG betaalt de personeelsverenigingen een
bijdrage. In de voormalige brandweerclusters is hier verschillend
mee omgegaan.
Eind 2017, bij het opstellen van de Kadernota 2019-2022, is
bestuurlijk opgemerkt dat de betaling aan de personeelsverenigingen nog niet geharmoniseerd is. Het voornemen was dit
in 2018 te doen zodat alle personeelsverenigingen een gelijk
bedrag per vrijwilliger ontvangen.
Er zijn momenteel verschillende werkwijzen. Soms wordt er een
bedrag per vrijwilliger betaald. Soms wordt er niet per vrijwilliger
een vergoeding verstrekt, maar bijvoorbeeld een vast totaalbedrag per post.
In negen gemeenten ligt de bijdrage tussen € 125 en € 195 per
vrijwilliger en/of is er een totaalbedrag per post dat omgeslagen
per vrijwilliger op € 125 of meer uitkomt. In dertien gemeenten
ligt het bedrag op € 100 of lager per vrijwilliger en/of is er een
totaalbedrag per post dat omgeslagen per vrijwilliger lager ligt
dan € 100.
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Indicatie bijdragen personeelsverenigingen per post
Posten

Bedrag per post

Apeldoorn, Elburg, Ermelo, Hattem, Heerde, Oldebroek,
Nunspeet, Harderwijk, Putten

€ 125 of meer

Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Brummen,
Lochem, Zutphen, Epe, Voorst

€ 100 of
minder

Het totaal beschikbare budget is € 150.000. Er zijn verschillende
opties beschouwd hoe de harmonisering eruit zou kunnen zien.
Eind 2017 is onder andere voorgelegd om bijvoorbeeld de
bijdrage te standaardiseren op € 200 per vrijwilliger. Dit betekent
een verhoging van het budget met circa € 130.000 (bij circa
1400 vrijwilligers). Hiervoor was eind 2017 voor het jaar 2018,
2019 e.v. geen financiële ruimte.
Een andere optie is om uit te gaan van het bestaande budget en
dit te verdelen over het aantal vrijwilligers. Dit komt dan neer op
circa € 100 per vrijwilliger. Indien het bestuur deze optie kiest,
zal afstemming met de betrokkenen worden opgestart om tot
implementatie te kunnen overgaan. Daarbij wordt ook
beschouwd op welke wijze de uitkering fiscaal correct en zo
gunstig mogelijk kan verlopen.
Besparing
Dit voorstel levert geen besparing op.

8.8 Huisvesting
Het bestuur heeft in juni jl. middelen toegekend om een integraal
huisvestingsplan op te stellen. Het gaat daarbij om toekomstige
huisvesting, inclusief de verhuizing van het hoofdkantoor
Europaweg. Hierbij dient ook te worden bekeken of de
werkplekken verdeeld kunnen worden over bestaande andere
locaties.
Dit is de afgelopen periode opgepakt. Daarbij is eerst gekeken
naar de mogelijkheden voor de korte termijn. Om besparingen te
bereiken is gekeken of het hoofdkantoor eerder verlaten kan
worden dan eind 2021 (wanneer het pand verlaten moet
worden), naar een tijdelijk locatie. Er is een breed onderzoek
gedaan naar diverse mogelijke locaties. Eén locatie kwam hieruit
naar voren waar een besparing mogelijk zou zijn. Er bleek echter
een boekwaardeverlies op installaties op te treden aan de
Europaweg, als het pand eerder verlaten zou worden, dat de
mogelijke besparing zou overstijgen. Vandaar dat de verhuizing
naar een tijdelijke locatie is uitgesteld. Met de politie vindt
overleg plaats over de overname van de installaties om het
boekwaardeverlies voor de VNOG te beperken.
Het onderzoek naar de huisvesting voor de langere termijn komt
naar voren in het op te stellen huisvestingsplan. Daarbij worden
ook de ontwikkelingen rondom de één post gedachte (paragraaf
6.2) en demarcatie (paragraaf 2.3) meegenomen.
Besparing
Vanaf 2022 moet een besparing van minimaal € 195.000 zijn
bereikt op de Europaweg. Deze besparing is namelijk vanaf dat
moment al verwerkt in de begroting. Indien de herhuisvesting
eerder plaatsvindt en het boekwaardeverlies wordt opgelost en/of
de besparing het reeds ingeboekte bedrag overstijgt, levert dit
een extra besparing op.
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9. Samenvatting en advies
9.1 Tot slot
Tot slot: op dit moment is de dienstverlening op alle niveaus in
organisatie van de VNOG gegarandeerd. De veiligheid is niet in
het geding (geweest).
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de voorgaande
hoofdstukken. In paragraaf 9.2 wordt kort ingegaan op de
financiering van de VNOG. Paragraaf 9.3 bevat het advies van
het management aan het bestuur.

9.2 Financiering
De VNOG is geen zwaar gefinancierde regio. Dat bleek al uit het
onderzoek van Cebeon (2017) en is bevestigd door de
Benchmark Veiligheidsregio’s die Berenschot heeft uitgevoerd.
Uit de Benchmark komt naar voren dat de VNOG in het algemeen
een gemiddeld kostenniveau heeft voor de omvang van de regio.
De personele kosten voor de brandweerprocessen zijn opvallend
laag. Dit heeft te maken met het hoge aantal vrijwilligers (92%).
Ook kosten van de GHOR liggen 22% lager dan het gemiddelde
uit de Benchmark. De personele kosten voor het proces
Risicobeheersing zijn zo goed als gelijk aan het gemiddelde. De
personele kosten van de Overhead liggen met 20% iets onder
het gemiddelde van de veiligheidsregio’s en ruim onder het
gemiddelde van gemeenten (33%). Over het proces Bevolkingszorg zijn te weinig gegevens om uitspraken te kunnen doen.
Gemeenten krijgen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds middelen om onder andere de kosten voor brandweer en
rampenbestrijding te kunnen betalen. Er is een verschil van
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€ 8 miljoen tussen de werkelijk ontvangen bedragen door de
gemeenten en het bedrag dat wordt bijgedragen aan de VNOG.
Om financieel in control te komen, zijn in 2019 alle geldkranen in
de VNOG dichtgedraaid om extra budgetoverschrijding te
voorkomen. Alle medewerkers zijn zich hiervan bewust en
handelen hiernaar.

9.3 Keuzemogelijkheden
Elke afdeling heeft een aantal taakgebieden (bouwstenen)
benoemd: 28 bouwstenen in totaal. Op grond van de bestuurlijk
bepaalde visie op de VNOG, kan het bestuur voor elke bouwsteen
het bijbehorende dienstniveau bepalen: het huidige niveau, het
basisniveau of het basisplusniveau.
De bouwstenen zijn dus de knoppen waaraan gedraaid kan
worden. Daarnaast zijn de incidentele veranderkosten in beeld
gebracht. Deze kosten zijn nodig om tot het gewenste dienstverleningsniveau te komen.
Het bestuur kan voor alle bouwstenen het basisniveau kiezen. Dit
leidt tot een structurele besparing van € 2.452.000 ten opzichte
van de huidige (gecorrigeerde) begroting 2019. Het bestuur kan
ook voor alle bouwstenen het basisplusniveau kiezen. Dit kost
jaarlijks € 2.036.000 extra ten opzichte van de huidige
(gecorrigeerde) begroting 2019.
Dit zijn de uitersten wat betreft niveau van dienstverlening en
ook wat betreft financiële gevolgen. Alle andere keuzes hebben
financiële gevolgen die zich bewegen binnen de bandbreedte
- € 2.452.000 en + € 2.036.000. In het volgende overzicht
wordt de totale bandbreedte getoond in het zogenaamde
‘knoppenmodel’. De totaalbedragen geven de verandering weer
ten opzichte van het huidige scenario met de begroting 2019,
inclusief de begrotingswijziging.

Knoppenmodel
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9.4 Advies



Het managementteam heeft op verzoek van het dagelijks bestuur
een advies opgesteld dat in deze paragraaf wordt toegelicht. Het
dagelijks bestuur wil graag in gesprek met het algemeen bestuur
op basis van dit advies. Op deze wijze staat het gesprek open
voor de inbreng van alle burgemeesters vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.



De bestuursopdracht is om van de VNOG een financieel gezonde
en stabiele toekomstgericht organisatie te maken die efficiënt
werkt en kwaliteit levert bij haar haar opgave.



De belangrijkste vraag die tijdens de tweedaagse voorligt is:
welke veiligheidsregio willen wij zijn?
Het antwoord daarop ligt besloten in de opgave van de VNOG en
de kenschets van de regio. Een regio die veiligheid en zorg biedt
aan iedereen die in de regio woont, werkt of recreëert. De VNOG
blijft bij haar kernactiviteiten - het voorkomen en bestrijden van
incidenten en crisis - en dat doet zij effectief en efficiënt.
Het advies schetst per afdeling het scenario dat hiervoor de
meest wenselijke voorwaarden creëert - in relatie tot reële
(financiële) middelen.
In dit advies:
 is het (brand)risicoprofiel voor alle activiteiten van de
VNOG leidend;
 ligt de focus ligt op wat er in de het gebied veel is: natuur
(zowel bos, heide als water) en agrarisch gebied, de vele
evenementen, het hoge aantal recreatieparken en de vele
zorgorganisaties in de regio;
 zijn de (vrijwillige) medewerkers vakbekwaam en
professioneel en is de inzet gericht op het versterken van
kwaliteit van medewerkers;
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heeft de VNOG een goede informatiepositie en snel inzicht
in veiligheids- en gezondheidsrisico’s;
stimuleert de VNOG burgers, instellingen en bedrijven tot
zelfredzaamheid en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid bij incidenten, rampen en crisis;
informeert de VNOG inwoners en bezoekers over risico’s en
biedt handelingsperspectieven bij incidenten;
worden de posten goed ondersteund en zijn de interne
informatiesystemen op orde;
is de organisatie op korte termijn financieel in control en op
de (middel)lange termijn financieel gezond, efficiënt
ingericht en goed aan te sturen;
is de VNOG dé organisatie in de regio voor Samen werken
aan veiligheid.

In het volgende overzicht worden de financiële consequenties
van het advies ten aanzien van de afdelingen getoond in het
‘knoppenmodel’. De gekozen knoppen (bouwstenen) zijn verlicht
en de bedragen vetgedrukt.
Het advies leidt - ten opzichte van de huidige situatie - tot een
dienstverleningsniveau met meerkosten van € 206.000 en
eenmalige veranderkosten van € 1.040.000. Deze bedragen zijn
exclusief de extra besparingsmogelijkheden.
Het advies van het management (zie verder) over de extra
bezuinigingsmogelijkheden leidt tot extra besparingen van totaal
€ 485.000 structureel.
Het totale advies leidt tot besparingen van totaal
€279.000 structureel en eenmalige veranderkosten van
€ 1.040.000.
Deze cijfers hebben betrekking op de situatie over een aantal
jaar. Na besluitvorming in het AB wordt een implementatieplan
opgesteld.

Advies

Het advies van het management leidt tot een dienstverleningsniveau met meerkosten van € 206.000 en eenmalige veranderkosten van
€ 1.040.000. Het advies over de extra bezuinigingsmogelijkheden leidt tot extra besparingen van totaal € 485.000 structureel. Het totale
advies leidt tot besparingen van totaal €279.000 structureel en eenmalige veranderkosten van € 1.040.000.
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Onderstaand wordt het advies per afdeling toegelicht. Het advies
verschilt per bouwsteen: soms volstaat het huidig scenario, voor
andere is het basisscenario of het basisplusscenario wenselijk.
Per bouwsteen wordt aangegeven welk scenario de voorkeur
heeft.
Korte toelichting per afdeling
GHOR:
 Voor de bouwstenen Risicoanalyse en planvorming,
Informatievoorziening en Operationele organisatie wordt het
Basisplusscenario geadviseerd. Hierdoor kan kennis van het
geneeskundige netwerk worden samengebracht in
pilotprojecten (vgl HartVeiligWonen). Door het versterken van
de informatiepositie in de zorg ontstaat inzicht in de risico’s en
knelpunten en kunnen patiënten bijvoorbeeld direct naar het
juiste ziekenhuis vervoerd worden. De zelfredzaamheid
inwoners en instellingen wordt vergroot door onder het
stimuleren van burgerparticipatie. De positie van de GHOR als
netwerkorganisatie wordt versterkt.
 Voor wat betreft de bouwstenen Advisering en
Vakbekwaamheid geldt het basisscenario.
Risicobeheersing:
 Door voor de bouwstenen Toezicht, Advisering en
Risicocommunicatie in het Basisplusscenario te kiezen,
 zet Risicobeheersing in op het verder ontwikkelen van het
veiligheidsdashboard (pilot Harderwijk en Winterswijk),
 het verhogen van advisering en toezicht op evenementen,
risicovolle objecten en bedrijven, meer inzet op
risicocommunicatie over brandveilig leven en realtime inzicht
in objectinformatie voor de aanrijdende eenheden.
 Voor de bouwstenen Risicoanalyse en planvorming en
Informatievoorziening volstaat het huidige scenario.
Crisisbeheersing:
 Voor de bouwstenen Risico-analyse en planvorming,
Informatievoorziening, Risicocommunicatie en Bevolkingszorg
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& Crisiscommunicatie is het advies te kiezen voor het
basisplusscenario. Hiermee zet Crisisbeheersing in op de
netwerk- en regisseursfunctie die de veiligheidsregio kan
bieden ten behoeve van gemeenten, coördinatie van de
evenementenadvisering, ontwikkeling van het
veiligheidsinformatiecentrum en het bieden van informatie en
handelingsperspectieven bij rampen en crisis en budget voor
de gemeentelijke kolom.
 Voor de coördinatie van de Advisering en Vakbekwaamheid
volstaat het basisscenario.
Incidentbestrijding incl. brandweerondersteuning:
Dekking- en spreiding
 Voor wat betreft de bouwstenen Materieel is het advies het
basisscenario. Een externe commissie, bestaande uit
brandweerspecialisten, heeft een toets uitgevoerd op
scenario’s voor de dekking en spreiding. Het advies van de
commissie is om de brandweerzorg als een collectieve opgave
voor de VNOG te zien waarbij de 56 brandweerposten de basis
vormen. De commissie beoordeelt de uitgewerkte scenario’s
als operationeel verantwoord en onderschrijft daarmee de
mogelijkheid om op onderdelen materieel en materiaal af te
stoten.
 De bouwstenen Medewerkers en Vakbekwaam worden en
blijven hangen samen met de bouwsteen Materieel. Ook daar
volstaat het basisscenario. Minder voertuigen leidt tot een
vermindering van het aantal medewerkers en een
vermindering van onderhoud, verzekeringen, kleding, etc.
 De bouwstenen Oefenen onder realistische omstandigheden en
Kwaliteitsniveau oefenavonden vragen in het basisplusscenario
een noodzakelijke investering. Door vakbekwame
medewerkers verhoogt de kwaliteit van de te leveren diensten
door de vrijwilligers van onze brandweerposten.
De intensivering van de ondersteuning van de reguliere
oefenavonden neemt de huidige onvrede weg over het
oefenen bij de posten. Daarnaast is een intensivering voorzien
op het oefenen onder realistische omstandigheden

(vakbekwaamheidspleinen VNOG en trainingen in het binnenen buitenland). Daarom heeft voor deze bouwstenen het
basisplusscenario de voorkeur.
Bedrijfsvoering:

Het Basisscenario ligt dicht tegen het huidig niveau, waarbij
een aantal vacatures niet is ingevuld. Dit scenario betekent
een schrale dienstverlening, gericht op beheersing waarbij
geen ruimte is voor advisering over ontwikkelingen.

De bouwsteen Informatievoorziening zorgt er in het
Basisplusplusscenario voor dat geïnvesteerd wordt in het
beter ontsluiten van managementinformatie (aansluiting
HRM informatie en financiële gegevens). Hiermee
ondersteunt de afdeling bedrijfsvoering de primaire
processen.
Kosten
Het door het management geadviseerde scenario vergt een
investering van structureel € 206.000.
De inzet is om deze kosten deels te financieren met geld dat
bespaard wordt op andere terreinen en door efficiënter te werken
op de (middel)lange termijn.
Voor de incidentele veranderkosten kan ervoor gekozen worden
deze (waar mogelijk en al dan niet deels of volledig) te dekken
uit het eventuele positieve jaarresultaat 2019 (dit blijkt uit de
prognose van de Tweede Financiële Verkenning 2019).
Aanvullende besparingsmogelijkheden
Naast de dienstverleningsscenario’s - die met name in het
basisscenario, en in enkele gevallen ook in het basisplusscenario,
al besparingen bevatten - is een aantal aanvullende
besparingsmogelijkheden uitgewerkt. Nog niet van alle
genoemde voorstellen is bekend of deze kunnen worden
doorgevoerd. Het advies is om tenminste onderstaande
besparingsmogelijkheden proberen te realiseren.

 Kazernering: met de inzet wordt een (nieuwe) budget
overschrijding voorkomen.
 Opkomstvergoeding naar een half uur: de besparing die dit
oplevert kan worden ingezet voor vakbekwaam worden
(€ 180.000).
 Bevelvoerder van dienst: de besparing die dit oplevert kan
worden ingezet voor vakbekwaam worden (€ 220.000)
 Regeling Niet Repressieve Medewerker: PM
 Logistieke eenheid: van twee naar één eenheid. € 60.000
 Piketten (ROF): € 25.000
De totale besparing is dan € 485.000.
Een aantal van bovengenoemde besparingsmogelijkheden moet,
voordat zij kunnen worden ingevoerd, een traject met onder
andere de medezeggenschap doorlopen. Tevens geldt mogelijk
een afbouwscenario.

9.5 Communicatie
Hieronder staat de communicatie op hoofdlijnen beschreven.
De communicatiestrategie en -planning treft u aan in de bijlage.
Nadat het bestuur op 18 en 19 september een visie op de
toekomst van de VNOG heeft bepaald met bijbehorend dienstverleningsniveau wordt per doelgroep een kernboodschap en
kernopdracht geformuleerd.
Wie wordt wanneer geïnformeerd:
Medewerkers

De medewerkers van de VNOG worden na de tweedaagse op
de hoogte gebracht van de scenario’s en uitkomsten van de
tweedaagse tijdens drie medewerkersbijeenkomsten (één
overdag en twee avondbijeenkomsten).
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Gemeenteraden
 Op 24 en 25 september en op 1 oktober a.s. vinden
raadsinformatiebijeenkomsten plaats om de raden op de
hoogte te brengen van de resultaten van de tweedaagse.
 Op basis van deze informatie kunnen raden in gesprek gaan
met hun burgemeester en haar/hem van input en advies
voorzien ten behoeve van de besluitvorming in het AB van 12
december aanstaande.
FAO en AOV’ers

De financieel ambtenaren zijn in het voortraject op de hoogte
gebracht (11 september) en worden op 25 september nader
geïnformeerd.

De AOV’ers worden in het Regionale Overleg Openbare Orde
en Veiligheid (ROOV) geïnformeerd.
Communicatieteams van de 22 gemeenten
Op 24 september ontvangen de communicatieteams van de 22
gemeenten onder embargo het persbericht (dat wordt opgesteld
o.b.v. de uitkomsten van de tweedaagse). In het begeleidend
schrijven staat dat dit bericht maandag 24 september a.s. naar
de pers gestuurd wordt en dat zij dit zelf niet hoeven te
verspreiden of publiceren op hun website. Als zij vragen over dit
bericht hebben of krijgen, kunnen zij verwijzen naar de
communicatieadviseur van de VNOG of de website van de VNOG.
Communicatieteams netwerkpartners
Op 24 september, voordat het persbericht wordt verstuurd,
ontvangen de communicatieteams van netwerkpartners een
bericht om hen te informeren over het proces. Dit is een
afgeleide van het persbericht. Als zij vragen over dit bericht
hebben of krijgen, kunnen zij verwijzen naar de communicatieadviseur van de VNOG of contact opnemen met hun
contactpersoon bij de VNOG.
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Pers
Nadat het persbericht op de website van de VNOG is geplaatst,
wordt op 24 september direct het persbericht verstuurd.
De website van de VNOG is altijd de bron van communicatieberichten.
Woordvoering
De coördinatie van de woordvoering verloopt altijd via de
communicatieadviseur van de VNOG. Persvragen worden
uitsluitend beantwoord door de interim directeur en de
waarnemend voorzitter van het bestuur.

9.6 Vervolgproces
Na de tweedaagse gaat de VNOG ook aan de slag met de
uitkomsten van de tweedaagse ten behoeve van de volgende
documenten:
Uitgewerkt voorstel ten aanzien van toekomst VNOG
 De bestuurlijke visie op VNOG en de bijbehorende dienstverleningsscenario’s worden uitgewerkt in een voorstel. Dit is
de Concept Kadernota 2021-2024. Dit voorstel ligt ter
besluitvorming voor in het AB van 12 december a.s.
 In deze concept Kadernota zijn ook autonome ontwikkelingen
voor 2021 en financieel technische uitgangspunten voor 2021
opgenomen.
 De concept Kadernota komt te vroeg om (meerjarig)
gedetailleerde doorrekeningen per begrotingsjaar te geven
van de richting die het AB in september aangeeft.
 Op 12 december behandelt het AB de concept Kadernota en
stelt deze voorlopig vast.
 De concept Kadernota wordt daarna ter reactie aan de raden
aangeboden. Deze stap is wettelijk niet verplicht maar een
extra stap in het kader van betrokkenheid en transparantie.
 In maart 2020 stelt het AB de Kadernota 2021-2024 definitief
vast, met inachtneming van de reacties van de raden. Het is

wettelijk verplicht dat de definitieve vaststelling in maart
plaatsvindt.
Implementatieplan en Begroting 2021-2024
 Nadat het bestuur in december een definitief besluit heeft
genomen over de scenario’s wordt in eerste maanden van
2020 een (ambtelijk) meerjarig implementatieplan gemaakt.
Daarin worden de effecten van de besluiten op
werkzaamheden, medewerkers, materieel, financiën etc. per
jaar weergegeven.
 In het DB van april 2020 ligt de concept Begroting 2021-2024
voor. Deze is gebaseerd op de dan vastgestelde Kadernota.
In de meerjarencijfers van deze begroting zal, op basis van
het implementatieplan, voor het eerst meer zicht zijn op de
(meerjarige) gevolgen en gevolgen per jaar van de plannen/
effecten van de besluiten.
 De concept Begroting 2021-2024 wordt vervolgens voor een
formele zienswijze aan de raden aangeboden.
 In juni 2020 stelt het AB de Begroting 2021-2024 definitief
vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen.
Begroting 2020
 Mocht het op grond van de besluiten nodig zijn om de
Begroting 2020 tussentijds aan te passen, dan zal dat
gedurende 2020 kunnen gebeuren via separate
begrotingswijzigingen.
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Bijlagen
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