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1. Aanleiding MOED 

 

De wereld om ons heen verandert. Er zijn technologische ontwikkelingen, demografische 

ontwikkelingen (vergrijzing en krimp) en economische ontwikkelingen. Binnen de 

brandweer zien we eveneens ontwikkelingen. De eisen die worden gesteld aan de 

brandweer worden steeds hoger. Dit betreft de breedte van het brandweer vak, 

opkomsttijden, maar ook opleidingseisen en trainingsuren.  

 

Het project MOED is een verandertraject om de brandweer gereed te maken voor de 

toekomst. Met MOED spelen we in op deze ontwikkelingen en komen we tot een 

Optimale, Effectieve, Doelmatige brandweer.  
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2. Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio  

 

De brandweer in de veiligheidsregio 

In een veiligheidsregio werken de brandweer en de geneeskundige diensten samen met 

de politie en gemeenten voor hulpverlening aan de burger bij rampen of crises. Er zijn 25 

regio’s in Nederland. Tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) behoren 

22 gemeenten. Voor het onderdeel brandweer binnen de VNOG is het project MOED 

gestart.  

 

De brandweer was eerder gemeentelijk georganiseerd. Op basis van de Wet 

Veiligheidsregio’s dient de brandweer per 1 januari 2014 verplicht op regionale schaal te 

zijn ingericht. Op eigen initiatief is de VNOG al vanaf 2011 gestart met deze 

regionalisering door middel van clustervorming: samenwerking in brandweerclusters van 

3 of 4 gemeenten om tot de regionalisering te komen. Het bestuur van de VNOG bestaat 

uit de burgemeesters van de 22 gemeenten. Dit bestuur draagt zorg voor één regionale 

brandweerorganisatie. De dagelijkse aansturing van de VNOG is in handen van het 

dagelijks bestuur, dat bestaat uit zes van de 22 burgemeesters. 

 

Verantwoordelijkheden gemeenten en algemeen bestuur t.a.v. de brandweer 

De gemeenteraad gaat over:  

o Risicoprofiel 

o Input voor het beleidsplan (4 jaarlijks) 

o Zienswijze op de begroting van regio (jaarlijks) 
o Vaststellen doelstellingen brandweerzorg (4 jaarlijks) 

Het algemeen bestuur gaat over:  

o Inventariseren van risico’s van branden, rampen en crisis 

o Adviseren bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crisis 

o Adviseren van college van B&W over voorkomen, beperken en bestrijden van 

brand 

o Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing 

o Instellen en in stand houden van de brandweer 

o Instellen en in stand houden van GHOR 

o Het voorzien in de meldkamerfunctie 

o Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel 

o Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening 

 

De bestuurlijke aansturing van de brandweer ligt conform de Wet veiligheidsregio’s bij 

het algemeen bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor de 

brandweer in de regio Noord- en Oost-Gelderland. De veiligheidsregio legt haar 

ontwerpbegroting voor aan de gemeenteraad, die hierop haar zienswijze mag geven 

(uitoefenen van budgetrecht) conform artikel 35 WGR. Dit geldt ook voor een wijziging 

van de begroting.  
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3. Inhoud MOED  

 

Focus 

De brandweer VNOG focust zich op haar kerntaken incidentbestrijding en 

risicobeheersing. Om deze brandweertaken zo goed mogelijk uit te voeren, zijn 

ondersteunende processen nodig, zoals het onderhoud van brandweervoertuigen, het 

opleiden en oefenen van brandweerpersoneel, personeelsmanagement en salarisbetaling. 

 

 Risicobeheersing 

Voorkomen is beter dan genezen. Het niet ontstaan van (brand)gevaarlijke situaties 

levert een grote bijdrage aan een veilige samenleving. Onderdeel daarvan is bewoners 

bewust maken van de risico’s, zodat men brandveiliger gaat leven. De volgende stap is 

het beperken van de gevolgen door inrichting van ruimte en gebouwen. Deze elementen 

vormen samen het proces risicobeheersing.  

 

 Incidentbestrijding 

Wij hebben als brandweer een unieke taak in de samenleving: wij bieden directe 

spoedeisende hulp bij brand en ongevallen. Iedere burger weet dat bij brand of een 

ongeval de brandweer het uiterste zal doen om hem of haar te redden. Naast deze 

kerntaken bieden we hulp en verlenen we diensten op basis van lokale behoefte, voor 

zover we dat kunnen.  

 

Principes MOED voorstellen 

In dit verandertraject bij de brandweer worden voorstellen gedaan die gebaseerd zijn op 

de volgende principes:  

 

1. Risico gerelateerde brandweer: 

Een brandweer waarin capaciteit (mens & materieel) wordt ingezet op basis van de 

belangrijkste risico’s. Dit betekent het geven van advies niet alleen omdat de wet dat 

zegt, maar omdat wij vanuit de brandweer risico’s zien. Gezien de vergrijzing en de 

puzzel om overal voldoende brandweervrijwilligers te krijgen, stellen we voor om op 

plekken, binnen kaders, met minder mensen op een voertuig uit te rukken. Dit stelt ons 

in staat om brandweerposten langer in stand te houden. Binnen dit thema wordt ook 

gekeken naar hoe het materieel slimmer en efficiënter kan worden gespreid. 

 

2. Informatie gestuurde brandweer:  

Een brandweer waarin informatie maximaal beschikbaar is en maximaal benut wordt. 

Informatie is voor hulpdiensten essentieel voor snelle en doeltreffende hulpverlening. We 

doen een aantal voorstellen om informatie beter te ontsluiten en beschikbaar te maken 

voor de brandweermensen in de tankautospuit.  

 

3. Gezamenlijke kaders met lokale ruimte:  

Een brandweer waarin posten verantwoordelijk zijn voor de inzet bij brand en ongevallen 

én brandveiligheid binnen gezamenlijke regionale kaders. De brandweer is geworteld in 

de lokale samenleving. Het aantal brandweerposten staat niet ter discussie, de posten 

zien we als de hoeksteen van de brandweer.  

 

4. Organisatievorm: 

De brandweer VNOG is vormgegeven in een organisatie die zowel bestuurlijk als 

operationeel passend is. We streven naar een efficiëntere organisatie en kijken of de 

huidige interne taakverdeling geoptimaliseerd kan worden.  
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5. Financiering van de brandweer 

 

Toelichting huidige financiering brandweer 

De uitgaven van de brandweer worden voor een groot deel door de gemeenten 

gefinancierd. Gemeenten krijgen hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds (zie tabel 

1). Daarnaast geeft de rijksoverheid een rechtstreekse bijdrage aan de veiligheidsregio’s, 

waaronder ook de brandweer valt.  

De huidige financiering van de brandweer is historisch verklaarbaar vanuit de lokale 

context. Er zijn (grote) verschillen tussen de bijdragen die gemeenten aan 

brandweerzorg uitgeven. De bijdrage van de gemeenten bedraagt gemiddeld € 53, maar 

loopt uiteen van € 39 tot € 72 per inwoner (zie tabel 2).  

Vanuit 22 gemeentelijke brandweren zijn zeven brandweerorganisaties ontstaan die 

verschillend zijn georganiseerd en op verschillende manieren worden gefinancierd. Deze 

zes clusters en het concern hebben een aparte begroting. De grondslag voor de 

kostentoedeling naar gemeenten verschilt per cluster. 

Voorstel vanuit MOED m.b.t. financiering 

De brandweer wordt gefinancierd d.m.v. een verdeelmodel dat recht doet aan de risico’s 

in een gemeente. Dit past bij een brandweerorganisatie die inzet van mensen en 

middelen op die risico’s baseert.  

 

Tabel 1: Ontvangen bijdrage per gemeente uit de algemene uitkering cluster 

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) brandweerdeel1 

 
 

                                           
1 Zowel de algemene uitkering voor 2015 als het cluster OOV (incl. brandweer) voor 2016 worden herijkt. De 
gevolgen hiervan zijn nog niet bekend, maar kunnen substantieel zijn. 
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Tabel 2: Bijdrage per gemeente aan VNOG (absoluut en per inwoner)2 

 

Tabel 3: Kosten brandweer VNOG t.o.v. andere brandweren in Nederland 

Een inwoner van Nederland in één van de 25 regio’s geeft gemiddeld € 67,30 uit aan de 

brandweer. Een inwoner van Noord- en Oost-Gelderland geeft gemiddeld € 58,40 euro uit 

aan de brandweer. Daarmee behoort de Brandweer VNOG tot de vijf goedkoopste regio’s 

van Nederland (bron: CBS Brandweerstatistiek 2012). 

 

                                           
2
 Exclusief lasten overgedragen panden i.v.m. BTW-herziening. 
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4. Samenvatting uitspraken algemeen bestuur  

 

Uitkomst themabijeenkomst 3 april 2014 

Het bestuur omarmt de richting die vanuit MOED is voorgesteld:  

De brandweer VNOG is er voor brandbestrijding, hulpverlening én brandveiligheid. Zij is 

gebaseerd op de risico’s in het gebied. De brandweer VNOG is informatie gestuurd. Zij 

wordt op termijn gefinancierd door middel van een risicogericht financieel systeem.  

De brandweer VNOG is vormgegeven in een organisatie die hier zowel bestuurlijk als 

operationeel bij past. Het bestuur heeft uitgesproken dat clusters blijven bestaan, maar 

zich richten op uitvoering en bedrijfsvoering m.b.t. operatiën (clusters light) om zo dicht 

bij de werkvloer te blijven. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die het bestuur 

heeft voor één brandweer is opdracht gegeven tot een nadere analyse naar de omvang, 

taken en verantwoordelijkheden van clusters en bestuurscommissies. De ondersteunende 

processen worden uitgewerkt op basis van de uitkomsten van deze analyse. 

 

Uitspraken bestuur per thema  

Bij de bespreking van de thema’s heeft het bestuur richtinggevende uitspraken gedaan.  

 

Organisatievorm 

 

• Vanuit de wet is er een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.  

• De organisatorische consequenties daarvan 

moeten verder worden uitgewerkt. 

• Beleidsontwikkeling op centraal niveau. 

• Clusters blijven bestaan, maar richten zich op 

uitvoering en bedrijfsvoering m.b.t. operatiën 

(clusters light) om zo dicht bij de werkvloer te 

blijven. Een nadere analyse naar omvang, taken 

en verantwoordelijkheden clusters en 

bestuurscommissies volgt. 

• Centraal en lokale verankering: vrijwilligers en bestuurlijke betrokkenheid zijn 

belangrijk. 

 

Ondersteunende processen 

 

• Als principe wordt een efficiënt ingerichte organisatie 

onderschreven 

• De inrichting van de ondersteunende processen volgt 

uit de uitgewerkte taakanalyse van de clusters. 

 

Financiële verdeelmodel 

 

• Op termijn wil het bestuur komen tot een risicogericht 

financieel verdeelmodel. Het bestuur heeft 

geconstateerd dat een dergelijk model leidt 

verschuivingen en verschillende financiële effecten voor 

gemeenten.  
 

  



   
 

7 

 

Risicobeheersing 

Het bestuur onderschrijft de richting die vanuit het deelproject risicobeheersing is 

voorgesteld. We kunnen de voorstellen verder uitwerken. Deze concrete voorstellen 

zullen we ter besluitvorming aan het bestuur voorleggen. 

 

a) Verbreden inzet brandweerposten met taken brandveilig leven  

 

• Het bestuur onderschrijft het principe dat 

brandweerzorg bestaat uit brandbestrijding, 

hulpverlening én brandveiligheid. 

• Het bestuur wenst uitwerking van het verbreden 

van de inzet van brandweerposten met taken 

brandveilig leven. Daarbij moeten we rekening 

houden met het volgende: 

 

o Dit is niet verplicht voor elke vrijwilliger. 

o Er is aandacht nodig voor motivatie en 

belasting van vrijwilligers. 

o Samenwerking en taakverdeling tussen posten 

is hierbij mogelijk. 

 

b) Informatie gestuurde risicobeheersing  

 

• Er is draagvlak voor het principe dat risico’s en 

incidenten worden gemonitord t.b.v. de 

informatiepositie van de brandweer met het oog op 

effectieve brandbestrijding, veilig optreden, 

bestuurlijke verantwoording en hoogwaardige 

risicoadvisering. 

• Lokale kennis is daarbij belangrijk. 

• Dit dient nader te worden uitgewerkt. Neem daarbij 

de ervaringen van het systeem van Twente mee. 

 

c) Risicogericht werken 

 

• Het bestuur onderschrijft dit principe.  

• Het voldoen aan regels is geen garantie voor 

veiligheid. Naast het (laten) voldoen aan 

regels ook risicogericht werken d.m.v. 

deskundig advies daar waar de risico’s het 

grootst zijn. 

• Insteken op de fundamentele risico’s 

(zorginstellingen, bedrijven, discotheken). 

 

d) Gezamenlijke risicobeheersing, één 

beleid, één werkwijze 

 

• Het bestuur wil dit verder uitgewerkt zien.  

• Gezamenlijke aansturing en kaders, maar 

behoud de lokale verbinding d.m.v. mensen 

die met de voeten in de klei staan.  

• Behoud de verbinding met gemeenten en 

partners. 
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Incidentbestrijding 

Het bestuur onderschrijft de richting die vanuit het 

deelproject incidentbestrijding is voorgesteld. We 

kunnen de voorstellen verder uitwerken. Deze 

concrete voorstellen zullen we ter besluitvorming aan 

het bestuur voorleggen. 

 

a) Brandweerposten zijn de basis binnen 

regionale kaders 

 

• Het bestuur onderschrijft dit principe. 

• Kortere lijnen, meer verantwoordelijkheden 

voor posten, gezamenlijke kaders 

in 1 organisatie met lokaal maatwerk.  

• Posten hoeven niet allemaal hetzelfde te 

zijn. 

 

b) Risico gestuurde slagkracht3  

 

• Het bestuur onderschrijft het principe om 

slagkracht af te stemmen op de risico’s. 

• Risico gestuurde slagkracht vanuit 

regionaal perspectief.  

• Ruimte bieden voor andere inrichting. 

• Dit moet nog verder uitgewerkt worden. 

 

c) Uitrukken op maat 

 

• Het bestuur is het eens met variabele 

voertuigbezetting als mogelijkheid / keuze voor de 

posten (SIV, TS4, TS6).  

• Binnen regionale kaders (bijvoorbeeld 

vakbekwaamheid, veiligheid, opschaling, slagkracht). 

 

d) Informatie gestuurde incidentbestrijding 

 

• Er is draagvlak voor het principe van een 

informatie gestuurde incidentbestrijding met het 

oog op effectieve brandbestrijding en veilig 

optreden. 

• Dit dient nader te worden uitgewerkt. Neem 

daarbij de ervaringen van andere kolommen en de 

ervaringen van het systeem van Twente mee. 

 

e) Brandweer informatiecentrum 

 

• Het achterliggende idee om informatie beschikbaar 

te maken voor de repressieve dienst wordt 

ondersteund, het bestuur wil op dit moment geen 

grootschalig informatiecentrum met 24/7 

bemensing.  

• Kijk naar samenwerking met de andere kolommen  

en op schaal van Oost vijf. 

                                           
3 Het binnen een bepaalde tijd met voldoende mensen en voertuigen een incident bestrijden, wordt ‘slagkracht’ 
genoemd. 
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Samenvatting  

 
Aanleiding 
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen rond het brandweervak vragen 
aanpassingen van de brandweer. Voor veel burgers en bestuurders is veiligheid één van de 
belangrijkste prioriteiten. Het bestuur van de brandweer in Noord- en Oost-Gelderland heeft 
daarom de opdracht gegeven om de brandweer gereed te maken voor de toekomst.  
 
Doel MOED 

MOED biedt voorstellen om te komen tot een Optimale, Effectieve, Doelmatige 
brandweerorganisatie1. Met MOED zorgen we ervoor dat de brandweer inspeelt op alle 
ontwikkelingen en ook in de toekomst betrouwbaar en zichtbaar blijft voor de burger. 

 
Innovatie en draagvlak 
MOED biedt een unieke kans om naar onze eigen brandweer te kijken en vooral om deze 
nog beter te maken. MOED is gestart met de vraag: Waarvoor is de brandweer op aarde? 
Het projectteam MOED vindt het belangrijk om de kennis van de werkvloer in te zetten. Het 
betrekken van veel collega’s heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van voorstellen 
waarvoor draagvlak is. Hierdoor is echter een aantal innovatieve ideeën niet uitgewerkt.  
 
Voorstellen MOED 
Op basis van de visieplaat en uitgangspuntennotitie liggen voorstellen voor om de 
brandweer toekomstbestendig te maken. Conform de uitgangspunten staan bij de 

brandweer de primaire processen risicobeheersing en incidentbestrijding centraal. Daarnaast 
zijn ondersteunende processen nodig om de primaire processen mogelijk te maken. 
 

 Risicobeheersing  
Het projectteam MOED wil de brandveiligheid en zelfredzaamheid in de samenleving 
bevorderen. De brandweer VNOG beschikt volgens die visie over een krachtige 

adviesorganisatie. Het voorstel bestaat uit vier ontwikkelrichtingen: 
a) Verbreden inzet brandweerposten met taken brandveilig leven 
b) Informatiegestuurde risicobeheersing 
c) Risicogericht in plaats van regelgericht werken 
d) Gezamenlijke risicobeheersing: één beleid, één werkwijze 

 
 Incidentbestrijding  

Het projectteam MOED heeft een innovatief, toekomstbestendig operationeel model voor 
incidentbestrijding voor ogen. Dit model gaat uit van het principe ‘gezamenlijkheid waar 
nodig, zelfstandigheid waar mogelijk’. Het model bestaat uit vier ontwikkelrichtingen:  

a) Klein binnen groot: de brandweerposten zijn de basis, lokaal maatwerk binnen één 
professionele organisatie  

b) Vanuit risicogestuurde slagkracht naar een regionaal materieelspreidingsplan 
c) Uitrukken op maat 

d) Informatiegestuurde brandweerzorg met een Brandweer Informatie Centrum 
 

 Ondersteunende processen  
Ondersteunende processen zijn nodig om de primaire processen mogelijk te maken. 
Het projectteam MOED stelt een model voor waarin dit uitgangspunt tot recht komt: 
ondersteunende processen efficiënt en dienstbaar aan de primaire processen 
risicobeheersing en incidentbestrijding inrichten. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen: 

a) Brandweergerelateerde processen met gezamenlijke kaders, lokale uitvoering 

                                         
1 De afkorting MOED staat voor Masterplan voor een Optimale, Effectieve, Doelmatige brandweerorganisatie 
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b) Bedrijfsvoeringstaken eenvoudig en efficiënt (regionaal) 
c) Besturings- en beheersingsprocessen eenvoudig en effectief (regionaal) 

 
 Aanvullende voorstellen  

Het bestuur heeft op diverse momenten aandachtspunten voor het project MOED benoemd. 
Ook van collega’s heeft het projectteam input gekregen. Naast de voorstellen op 
risicobeheersing, incidentbestrijding en ondersteunende processen worden aanvullende 
voorstellen en beelden voorgelegd die betrekking hebben op het concern, ondersteuning, 
leiding en vergoedingen. Ook staat beschreven welke risico’s er op ons af komen. 

 
 Financieel verdeelmodel 

De opdracht voor MOED is om op regionale schaal uitspraken te doen over de 
brandweerzorg in relatie tot de kosten. De huidige financiering van de brandweer is 
historisch verklaarbaar vanuit de lokale context. Daarbij zijn er (grote) verschillen in de 
bijdragen die gemeenten aan brandweerzorg uitgeven. Gezien de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor één brandweer wordt een voorstel gedaan voor een nieuw 
verdeelmodel; een verdeelmodel dat recht doet aan de risico’s in een gemeente. Dit past bij 
een brandweerorganisatie die inzet van mensen en middelen op die risico’s baseert. 

Bestuurlijke discussiepunten 
Op verzoek van het dagelijks bestuur ligt er geen uitgewerkt ambtelijk advies, maar een 
voorstel op basis waarvan het bestuur de discussie kan voeren. Tijdens de bestuurlijke 
vergaderingen licht het projectteam de voorstellen toe. Ook wordt een verdieping gemaakt en 
per voorstel gekeken naar de randvoorwaarden van het bestuur: kwaliteit, doelmatigheid en 

innovatie. Gezien het grote belang van (vrijwillige) medewerkers in onze organisatie heeft het 
projectteam MOED de randvoorwaarde ‘draagvlak’ toegevoegd.  
 
MOED: de toekomst van de brandweer VNOG  
De inhoudelijke voorstellen leiden tot een brandweer met de volgende kenmerken: 

 Risico gerichte brandweerzorg: Een brandweer waarin capaciteit wordt ingezet op 
basis van de risico’s. 

 Informatie gestuurde brandweerzorg: Een brandweer die informatie beschikbaar 
maakt en maximaal benut.  

 Gezamenlijke kaders met lokaal maatwerk: Een brandweer waarin posten 
verantwoordelijk zijn voor de inzet bij brand en ongevallen én brandveiligheid.  

 Een doelmatige brandweer: Een brandweer die slim is georganiseerd, met minder 
kosten en minder versnippering in bestuur, beleid en management. 

 Een rechtvaardige en transparante financiering van de brandweer: Een brandweer die 

gefinancierd wordt op basis van de risico’s. 
 
De voorstellen MOED voor risicobeheersing en incidentbestrijding zijn gericht op een kwalitatief 
goede en toekomstbestendige brandweer met gemotiveerde medewerkers. Veel van deze 
voorstellen vergen een investering van mensen en middelen. De voorstellen voor de 
ondersteunende processen zijn er op gericht om de ondersteunende processen slimmer en 
efficiënter te organiseren. Deze voorstellen kunnen een  besparing opleveren.  
 
Een deel van de voorstellen MOED kan alleen worden uitgewerkt / geïmplementeerd nadat het 
bestuur fundamentele keuzes heeft gemaakt. Deze keuzes hebben betrekking op de financiële 
resultaten van MOED en de organisatievorm. 
 
Op 3 april bespreken de 22 burgemeesters van de brandweer in Noord- en Oost-Gelderland de 
voorstellen MOED. Op basis van deze bestuurlijke overwegingen worden de voorstellen 

doorgeleid naar de 22 gemeenteraden. In september vindt verdere besluitvorming plaats.   
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MOED in onzekere tijden:  

Een visie op de toekomst van de brandweer VNOG 

1. Inleiding 

1.1. Introductie 

 
De brandweer is geboren uit de lokale gemeenschap; uit de behoefte om mensen en dieren 

te beschermen tegen brandgevaar of te helpen als er iets mis gaat. Sommige posten doen 
dit al 225 jaar lang, zoals post Vorden. Elke brandweerpost is anders, omdat de lokale 
gemeenschap anders is. Elke brandweerpost is ondertussen ook hetzelfde, omdat posten 
aan dezelfde landelijke eisen moeten voldoen. De brandweerregio verbindt deze twee 
werelden. De regio heeft daarnaast een belangrijke taak bij het organiseren van 
brandweerzorg die de lokale behoefte en capaciteit te boven gaat. Brandweereenheden 
moeten dan goed samenwerken, dezelfde procedures hanteren, met elkaars materieel om 

kunnen gaan en gecoördineerd een incident bestrijden. Dit vereist voorbereiding, een 
meldkamer en operationele leiding. Ook heeft de brandweerregio een belangrijke taak bij 
het adviseren over veiligheid, bijvoorbeeld bij bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dit zijn 
complexe adviezen waarvoor lokaal de kennis niet aanwezig is. Door dit gezamenlijk te 
organiseren wordt de kennis beschikbaar en betaalbaar. 
 
Wat mag dat kosten? Dat is een bestuurlijke vraag. Op dit moment is de brandweer VNOG 

bijna de goedkoopste van de 25 brandweerorganisaties (zie ook bijlage 1, hoofdstuk 5.1). 
Tegelijkertijd betalen gemeenten meer voor de brandweer dan ze er voor ontvangen vanuit 
het rijk. Kan het goedkoper? Natuurlijk, het kan goedkoper. Kan het ook beter? Natuurlijk, 
het kan beter. Kan het goedkoper en beter? Ja, dat kan ook. Maar dat vergt een nieuw 
perspectief op de totale organisatie. We moeten ons slimmer organiseren. Met MOED ligt er 
een voorstel om te komen tot een optimale, effectieve, doelmatige brandweer.  

1.2. Innovatieve ideeën en draagvlak  

 

MOED biedt een unieke kans om naar onze eigen brandweer te kijken en vooral om deze 
nog beter te maken. De visiegroep MOED heeft zich in mei 2013 gebogen over de vraag: 
Waarvoor is de brandweer op aarde? Als er geen brandweer VNOG bestond, hoe zou de 
organisatie er dan idealiter uitzien? Het resultaat hiervan is vastgelegd in een visieplaat en 

een uitgangspuntennotitie (zie hoofdstuk 2.1).  
 
De visiegroep MOED heeft innovatieve ideeën onderzocht en gekeken naar ontwikkelingen in 
andere regio’s en landen. Hoewel de essentie van brandbestrijding nog grotendeels hetzelfde 
is, zijn er wel degelijk vernieuwingen mogelijk. Zo verschuift bijvoorbeeld landelijk de 
aandacht meer naar de voorkant van de veiligheidsketen en is variabele voertuigbezetting 
gebruikelijk in de landen om ons heen. De visiegroep heeft ook kritisch gekeken of taken 

goed en slim worden aangepakt. Tegenwoordig is er bijvoorbeeld een wereld van informatie 
beschikbaar die slechts beperkt wordt benut. In het vervolg van het project MOED zijn deze 
inzichten verder uitgewerkt. 
  
Het projectteam MOED vindt het belangrijk om de kennis van de werkvloer in te zetten. We 
hebben daarom medewerkers zo veel mogelijk betrokken bij het maken van de voorstellen 
en het toetsen van ideeën. Deze werkwijze heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van 

voorstellen waarvoor draagvlak is. Hierdoor is echter een aantal innovatieve ideeën niet 
verder uitgewerkt. 
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Inzetten aanwezige kennis & expertise  
In mei 2013 hebben we de uitgangspunten voor MOED getoetst bij onze collega’s. De input 
uit deze zeven bijeenkomsten is gebruikt bij het uitwerken van de voorstellen. In een 
volgend stadium hebben opnieuw collega’s meegedacht over de plannen en in de maanden 

januari tot en met maart 2014 ging MOED op reis. In 20 bijeenkomsten zochten we zowel 
beroeps als vrijwillige collega’s op, waaronder postcommandanten in specifieke 
bijeenkomsten over incidentbestrijding. Ook zochten we afstemming met ketenpartners, 
bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten vanuit risicobeheersing voor gemeenten en 
Regionale Uitvoeringsdiensten. 
 
 

Eerste innovatieve resultaten MOED: 
Effectieve bluswatervoorziening en terugdringen loze meldingen 
 
Twee onderdelen zijn aan het begin van het project MOED gestart en verder uitgewerkt 
(na instemming door het algemeen bestuur in de vergadering van 30 maart  en 26 juni 
2013): 
 

A) Effectieve bluswatervoorziening 
 

De gemeenten in de VNOG betaalde behoorlijke bedragen per jaar voor het onderhoud van  

brandkranen. Veel brandkranen - met name in de buitengebieden van de VNOG – leveren 
echter onvoldoende water om effectief mee te kunnen blussen. Vanuit MOED is gekeken 
welke financiële voordelen er te behalen zijn door alleen nog te betalen voor functionele en 
wenselijke brandkranen. Eind maart 2014 worden de eerste nieuwe / aangepaste contracten 
met Vitens getekend (met uitzondering van Apeldoorn die al eerder een aangepast contract 
heeft afgesloten). In het vervolg wordt gekeken naar mogelijke innovatieve oplossingen voor 
de bluswatervoorziening. Het uiteindelijke doel is één beleid met bluswater voeren op een 

manier dat de knelpunten in de huidige bluswatervoorziening worden opgelost. 
 

B) Terugdringen loze meldingen 
 

Ondanks diverse maatregelen was het nog niet gelukt om de nodeloze uitrukken van 
de brandweer te verminderen. De CBS cijfers geven aan dat in 2012 de brandweer in 
Nederland 56.000 keer is uitgerukt naar een automatische brandmelding. Hiervan is in meer 
dan 95% van de gevallen geen sprake van brand. Dit is maatschappelijk onaanvaardbaar en 
kost veel geld. Vanuit MOED is daarom actief ingezet op het  terugdringen van het aantal 
nodeloze uitrukken van de brandweer VNOG. De implementatie van het beleid is 
ondertussen gestart. Op 3 maart jl. is gestart met contrabellen (om te controleren of er 
daadwerkelijk brand is of dat het een loze melding betreft). De eerste weken hebben geleid 
tot aanzienlijk minder uitrukken. Het resultaat is een veiliger omgeving, minder belasting 
van de brandweer en minder uitgaven. 
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1.3. Leeswijzer 

 
In de volgende hoofdstukken staat een weergave van de aanleiding en het doel van het 
project MOED (1), de opdracht van het bestuur (2), de voorstellen op de onderdelen 
risicobeheersing, incidentbestrijding, ondersteunende processen en het verdeelmodel (3).  

Op verzoek van het dagelijks bestuur ligt er geen uitgewerkt ambtelijk advies, maar zijn 
voorstellen uitgewerkt op basis waarvan het bestuur discussie kan voeren (4). 
 
Deze notitie voor het bestuur bevat alleen de hooflijnen van de voorstellen. De vier 
hoofdonderdelen zijn uitgewerkt in vier aparte notities. De context, verbanden tussen 
voorstellen en gevolgen van de voorstellen worden toegelicht tijdens de bestuurlijke 

vergaderingen en de bijeenkomsten ‘voorstellen & plannen’ voor medewerkers.  
 
In bijlage 1 (hoofdstuk 5.1) staan vragen en antwoorden die spelen rond MOED en die 
betrekking hebben op de voorstellen. Vragen die onder andere voortkomen uit 
bijeenkomsten, zoals: Is de brandweer VNOG duur? Wat doen ze op het concern? Moet 
iedere vrijwilliger verplicht ‘Brandveilig Leven’-taken gaan verrichten? Is variabele 
voertuigbezetting een bezuiniging?  
 
Het bestuur heeft de opdracht gegeven om externe deskundigen mee te laten kijken bij het 
project MOED. Dit heeft plaatsgevonden tijdens de uitwerking. Ook is gevraagd wat zij van 
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de uiteindelijke voorstellen vinden. Deze reflectie wordt nog met u gedeeld. Een overzicht 
van de betrokken externe deskundigen staat in bijlage 2 (hoofdstuk 5.2).  

1.4. Aanleiding: de maatschappij en de brandweer in beweging 

 
De brandweer was tot voor kort gemeentelijk georganiseerd. Op basis van de Wet 
Veiligheidsregio’s is de brandweer per 1 januari 2014 verplicht op regionale schaal ingericht. 
Op eigen initiatief is de VNOG al vanaf 2011 gestart met deze regionalisering door middel 
van clustervorming: samenwerking in brandweerclusters van 3 of 4 gemeenten om tot de 
regionalisering te komen. Het algemeen bestuur van de VNOG bestaat uit de burgemeesters 
van de 22 gemeenten. Dit bestuur draagt zorg voor één regionale brandweerorganisatie.  

Op dit moment bestaat de brandweerorganisatie uit zes clusters en een concern (de 
Europaweg). Het concern zorgt onder meer voor coördinatie, samenwerking (bijvoorbeeld bij 
bovenlokale incidenten), complexe advisering (bijvoorbeeld over gevaarlijke stoffen), 
regionale planvorming en grootschalige oefeningen. Andere taken van de veiligheidsregio die 
op het concern worden uitgevoerd, zoals de voorbereiding op de rampenbestrijding en de 
geneeskundige hulpverlening in de regio, vallen buiten de scope van MOED. De 
basisbrandweerzorg wordt uitgevoerd in de clusters. De clusters worden bestuurlijk 
aangestuurd door een bestuurscommissie, bestaande uit de burgemeesters van de 
betrokken gemeenten.  
 
De brandweer VNOG biedt veiligheid en zorg voor burgers. Nederland kent jaarlijks 
gemiddeld zo’n 6.000 woningbranden (16 per dag) met gemiddeld 600 gewonden. Jaarlijks 
vallen er ongeveer 40-50 doden door brand in Nederland.2 Burgers zien de brandweer al 
jarenlang als de meest betrouwbare beroepsgroep. Zo heeft 93 procent van de bevolking 
vertrouwen in de brandweer, tegenover bijvoorbeeld 76 procent in leraren, 52 procent in 
meteorologen, 14 procent in autoverkopers en 12 procent in politici.3 De brandweer 
verandert echter, omdat de maatschappij verandert en omdat het brandweervak verandert.  
 
De wettelijke eisen die worden gesteld aan de brandweer worden steeds hoger. Het betreft 
de breedte van het brandweervak, opkomsttijden, maar ook opleidingseisen en 

trainingsuren. Bovendien veranderen de verwachtingen van burgers: bij een 112-hulpvraag 
willen burgers steeds sneller worden geholpen, terwijl burgers ook zelfredzamer zijn 
geworden. Ook de wereld om ons heen verandert. Er zijn technologische ontwikkelingen 
waardoor meer mogelijk is. Er zijn demografische ontwikkelingen die impact hebben op de 
beschikbaarheid van vrijwilligers in relatie tot de bezetting van de tankauto’s. Ook zijn er 
economische ontwikkelingen: veel gemeenten maken moeilijke keuzes, zoals het opheffen 
van bibliotheken en het sluiten van zwembaden. Deze ontwikkelingen raken ook de 

brandweer. 

1.5. Doel MOED 

 

Tegen deze achtergrond blijft voor veel burgers en bestuurders veiligheid één van de 
belangrijkste prioriteiten. Het bestuur van de brandweer VNOG vindt de kwaliteit van de 
brandweer belangrijk en heeft daarom in maart 2013 d.m.v. het project MOED4 de opdracht 

gegeven om de brandweer gereed te maken voor de toekomst. MOED biedt voorstellen om 
te komen tot een Optimale, Effectieve, Doelmatige brandweerorganisatie. Met MOED zorgen 
we ervoor dat de brandweer inspeelt op de ontwikkelingen en ook in de toekomst garant 
staat voor de veiligheid in onze regio. 

                                         
2 Bron: Brandweeracademie en Brandweer Nederland, persbericht 31-12-2013 
3 Bron: The Brands You Trust; Reader's Digest European Trusted Brands Survey 2009 en 2012 
4 MOED staat voor Masterplan voor een Optimale, Effectieve, Doelmatige brandweer organisatie  



12 
 

2. Bestuursopdracht MOED 

2.1. Vastgestelde visieplaat en uitgangspuntennotitie MOED 

 

Nadat het Algemeen Bestuur van de VNOG (AB) in maart 2013 de opdracht had gegeven om 
de brandweer gereed te maken voor de toekomst heeft ze op 25 september 2013 in Ruurlo 
de voortgang van het project MOED besproken. Op basis hiervan is invulling gegeven aan de 
bestuursopdracht. In de vergadering van 30 oktober 2013 heeft het algemeen bestuur 
ingestemd met de visieplaat en uitgangspuntennotitie ‘Brandweer VNOG in 2015’:  

Het bestuur omarmt de visie MOED waarin de twee primaire processen van de brandweer 

centraal staan: incidentbestrijding en risicobeheersing. Deze processen worden ondersteund 
door de ondersteunende processen. De uitgangspunten zijn hieronder weergegeven in de 
visieplaat en tekstkaders.  
 

  

Brandweer VNOG in 2015 (uit de vastgestelde uitgangspuntennotitie) 
 
De brandweer VNOG is een herkenbare overheidsorganisatie die veiligheid en zorg biedt 
voor burgers. In aanvulling op de landelijke kernwaarden daadkrachtig, deskundig 
en behulpzaam zijn voor de brandweer VNOG betrouwbaarheid en zichtbaarheid 
belangrijk. Onze focus ligt op integrale brandweerzorg vanuit twee primaire processen: 
incidentbestrijding en risicobeheersing. Met incidentbestrijding biedt de brandweer directe 
spoedeisende hulp bij brand en ongevallen: de 112-hulpvraag. Met risicobeheersing 
werken we aan het voorkomen en beperken van brand. 
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Uitgangspunten MOED (uit de vastgestelde uitgangspuntennotitie) 
 
De VNOG beslaat een groot gebied met 22 gemeenten met allemaal hun eigen kenmerken 
zoals oude binnensteden, plattelandsgebieden, bos, heide, zorginstellingen, ziekenhuizen, 
industrie, verkeer, landbouw. De brandweer VNOG zoekt verbinding voor een gezamenlijke 
(in)richting. De risico’s in ons gebied zijn het uitgangspunt. We streven naar één 
regionaal basiskwaliteitsniveau. We vinden het van belang om maatwerk te leveren en 
lokale verschillen te erkennen met eenheid in de uitvoering. We zijn niet bang voor 
verschillen, zolang we die kunnen uitleggen en er gezamenlijk voor kiezen.  
 

De brandweer VNOG staat dichtbij de burger. De 56 brandweerposten zijn de basis, 
vanuit daar zetten 1500 vrijwilligers en 300 beroepsmedewerkers zich met hart en 
ziel in voor de veiligheid van de burger.  
 
We willen maatwerk leveren: simpel doen wat simpel kan en complexe taken in 
gezamenlijkheid. Maar ook niet meer mensen of middelen inzetten dan nodig. We kijken 
kritisch naar management en ondersteuning. We kijken of het mogelijk is om variabel met 

voertuigbezetting om te gaan. We streven naar meer efficiëntie door bijvoorbeeld 
gezamenlijk materiaal in te (gaan) kopen en regionaal naar materieel spreiding en 
bluswatervoorziening te kijken. 
 



14 
 

2.2. Opdracht van het bestuur 30 oktober 2013 

 

Het AB heeft op 30 oktober het volgende besluit genomen: 

1. MOED uit te werken op basis van de uitgangspunten a tot en met f: 
a) Op basis van de risico’s (risicoprofiel) in ons gebied nemen we een standpunt in over 

de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse moet zijn (dekking) en de hoeveelheid 
mensen en materieel ingezet moet worden om het incident te bestrijden (slagkracht).  

b) Regionaal kijken naar het basisniveau van brandweerzorg: om op regionale schaal 
uitspraken te kunnen doen over de prestaties van de brandweer in relatie tot de 
kosten stellen we een basiskwaliteitsniveau vast. Dit geldt zowel voor de twee 
primaire processen als voor de ondersteunende processen. 

c) Maatschappelijke hulpverlening én maatschappelijke dienstverlening bieden we aan 
op basis van de lokale behoefte en voor zover we dit kunnen leveren met onze 
mensen en ons materieel. Hierin hebben onze brandweerposten ruimte om af te 
stemmen op lokale wensen. Maatschappelijke dienstverlening kent een aantal 
voorwaarden: wij bieden dit graag wanneer er geen commercieel belang is en 
wanneer we geen negatieve publiciteit voorzien.  

d) Uitwerking van de visie kan leiden tot een structuurwijziging. Vorm volgt de inhoud. 
Dus als de uitwerking van MOED er is, zal dit een organisatorische doorvertaling 
krijgen.  

e) Er wordt countervailing power ingezet als tegenkracht in de projectorganisatie. Dit 
om te bevorderen dat bij oplossingsrichtingen buiten de gebruikelijke kaders wordt 
gedacht, zowel op inhoud als op organisatievorm. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 

van ervaringen van andere regio’s.  
f) Het bestuur vraagt aandacht voor het verandertraject en investering in draagvlak. De 

medewerkers moeten worden meegenomen in het proces. Dit geldt zowel voor de 
beroepsmedewerkers als vrijwilligers. De consultatierondes in het voortraject zijn 
daarvan een goed voorbeeld. 

2. De besluitvorming over de uitwerking van MOED vindt op regionaal niveau plaats,  
waarbij de kennis en expertise die binnen concern en clusters aanwezig is wordt ingezet.  

3. De uitwerking van de deelprojecten zal financieel door vertaald dienen te worden 
(tekenen en rekenen). Op deze manier kan beter inzicht gegeven worden in de 
financiële gevolgen van MOED. 

2.3. Randvoorwaarden MOED 

 

De uitkomst van het project MOED is een toekomstbestendige brandweer. Het bestuur heeft 

hier een aantal randvoorwaarden aan verbonden:  
o kwaliteit (inhoud) 
o doelmatigheid, efficiëntie (in totaal goedkoper dan huidige organisatie) 
o out of the box, innovatie (vernieuwend, buiten de ambtelijke rationaliteit) 

2.4. Aandachtspunten MOED 

 
Het bestuur heeft in verschillende vergaderingen de volgende aandachtspunten aangegeven: 

o MOED gaat over de gehele organisatie, er moet kritisch naar het concern worden 
gekeken 

o communicatie, communicatie, communicatie 
o het informeren en betrekken van medewerkers (ook vrijwilligers), draagvlak op de 

werkvloer is belangrijk 

o het informeren van gemeenteraden 
o het betrekken van de buitenwereld, externe partners  
o centraal staan de toekomst en de kwaliteit van de brandweer 
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3. Voorstellen MOED 

 
De uitgangspuntennotitie plaatst de twee primaire processen risicobeheersing en 
incidentbestrijding centraal. Daarnaast zijn er ondersteunende processen nodig om de 
primaire processen mogelijk te maken. In dit hoofdstuk staan voorstellen voor deze 
onderdelen met als doel de brandweer VNOG toekomstbestendig maken. Daarbij wordt de 
voorgestelde stip op de horizon geschetst door middel van een visie(plaat), een toelichting 
op de voorstellen en een overzicht waarin de bouwstenen in de tijd staan weergegeven. In 
dit hoofdstuk staat ook een voorstel voor het financiële verdeelmodel dat hier bij past. 
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3.1. Risicobeheersing 

 
Jaarlijks vallen er ongeveer 40-50 doden door brand in Nederland. Veel personen komen om 
het leven bij het koken (vlam in de pan) en als gevolg van haperende elektrische apparatuur 
zoals frituurpannen. Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en 
mensen steeds langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal branddoden de 
komende jaren zal stijgen.5 Risicobeheersing, zoals voorlichting over het belang van 
rookmelders en woningchecks, kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken 
van woningbranden. Daarnaast is de brandweer verantwoordelijk voor het geven van 
hoogwaardige adviezen over brandveiligheid in (complexe) gebouwen, in de natuur en bij 
transport.  

3.1.1. Visie(plaat) risicobeheersing 

 
Het projectteam MOED wil de brandveiligheid, externe veiligheid en zelfredzaamheid in de 
samenleving bevorderen. De brandweer VNOG beschikt volgens die visie over een krachtige 
adviesorganisatie die adviezen geeft daar waar de veiligheidswinst het grootst is en deze 
adviezen het meeste toevoegen aan de wettelijke taken van de gemeenten en provincie in 
het verzorgingsgebied. Het voorstel bestaat uit vier ontwikkelrichtingen: 
 

a) Verbreden inzet brandweerposten met taken brandveilig leven 
b) Informatiegestuurde risicobeheersing 
c) Risicogericht in plaats van regelgericht werken 
d) Gezamenlijke risicobeheersing: 1 beleid, 1 werkwijze 

  

                                         
5 Bron: Brandweeracademie en Brandweer Nederland, persbericht 31-12-2013 
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3.1.2. Voorstellen toekomstbestendig model risicobeheersing 

 
a) Verbreden inzet brandweerposten met taken brandveilig leven 

 
Huidige situatie  
Brandweerposten voeren hoofdzakelijk taken uit op het gebied van incidentbestrijding. 
 
Voorstel toekomstige situatie 
Brandweerposten werken actief mee aan risicobeheersing door lokaal afgebakende taken uit 
te voeren op het gebied van brandveilige samenleving. Concreet betekent dit dat 
brandweermedewerkers met repressieve ervaring vanuit de posten taken gaan verrichten 

zoals voorlichting en woningchecks. Zij kunnen daarbij een beroep doen op een pool van 
ondersteuners die voor de hele regio op afroep beschikbaar is. 

 
Meerwaarde 
In de VNOG zet een groot aantal brandweervrijwilligers en beroepsbrandweermensen hun 
kennis en ervaring op het gebied van brand, explosies en gevaarlijke stoffen nu vooral in 
voor het bestrijden van incidenten. Door vanuit de posten te werken aan brandveilig leven 
dragen we kennis over en bereiken we meer burgers, bedrijven en instellingen. Ook is de 
verwachte impact van een brandweermedewerker die uit eigen ervaring over de gevolgen 
van brand en brandbestrijding kan adviseren, groter dan die van iemand zonder die 
ervaring. Ook is de brandweer meer zichtbaar in de samenleving en makkelijker 
benaderbaar. Daarnaast versterkt het de verbinding tussen risicobeheersing en 
incidentbestrijding op de werkvloer.  

 
Uitvoering  
Brandbestrijding en hulpverlening is en blijft de hoofdtaak van brandweervrijwilligers en de 
beroepsbrandweermensen in de 24-uurs dienst. De brandweer VNOG ontwikkelt een 
regionale richtlijn voor de inzet van brandweerposten op het gebied van risicobeheersing. 
Het takenpakket van de posten wordt op die manier uitgebreid met een beperkt aantal 
afgebakende taken op het gebied van brandveiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan het 
geven van voorlichting op basisscholen en op jaarmarkten / braderieën, of het uitvoeren van 
woningchecks op brandveiligheid.  
 
Ter ondersteuning komt er een snel inzetbare groep collega’s, die beschikbaar zijn om zowel 
intern als extern te ondersteunen. Zij geven bijvoorbeeld op afspraak preventieve 
voorlichting of voorlichting na brand als vorm van nazorg aan burgers. Ook kunnen zij de 

post met raad en daad bijstaan bij het organiseren van voorlichtingsactiviteiten. 
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Niet iedereen op de brandweerpost heeft affiniteit met brandveiligheid of tijd voor extra 
taken naast de repressieve taak. Het takenpakket brandveiligheid dat speciaal voor de 
posten ontwikkeld wordt, zal daarom voldoende divers zijn en keuzemogelijkheden 
bevatten. Niet iedereen hoeft de taken verplicht uit te voeren, maar de post als geheel wordt 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken. Uit recente ervaringen in het programma 
brandveilig leven blijkt dat er voldoende belangstelling is en dat veel medewerkers het 
ervaren als een boeiende en motiverende aanvulling.  
 

b) Informatiegestuurde risicobeheersing 
 
Huidige situatie  
Informatie en gegevens over brandrisico’s en incidenten in het verzorgingsgebied worden 
beperkt verzameld, slecht bijgehouden en niet altijd uitgewisseld tussen risicobeheersing en 
incidentbestrijding. 

Voorstel toekomstige situatie 
Informatiegestuurde risicobeheersing door het monitoren van risico’s en incidenten op basis 
van risicoanalyses, brandonderzoeken en incidentevaluaties door één team. Door te weten 

waar de risico’s van brand en gevaarlijke stoffen het grootst zijn, kan de brandweer daar 
acteren, waar de meeste veiligheidswinst te behalen is. Ook is deze informatie nodig om de 
effectiviteit en veiligheid van en bij brandbestrijding te verhogen. Deze informatie wordt 
gekanaliseerd via het Brandweer Informatie Centrum (BIC, zie ook het voorstel bij 
incidentbestrijding) en geborgd in de opleiding- en oefenprogramma’s. 

 
Meerwaarde 
Dit voorstel leidt tot een actuele en gedegen informatiepositie van de brandweer ten 
behoeve van bestuurlijke verantwoording, hoogwaardige risicoadvisering, effectieve 
brandbestrijding én veilig optreden. Inclusief inzicht in maatschappelijke trends die van 
invloed zijn op risico’s van brand en het gedrag van mensen bij brand. Ook biedt het 
onderbouwing voor het regionaal risicoprofiel voor (natuur)brand en gevaarlijke stoffen.  

Het bundelen van versnipperde capaciteit voor risicoanalyse, Team Brand Onderzoek en 
incidentevaluatie in één team is efficiënt en leidt tot een betere afweging en inzet van de 
beperkte capaciteit. Voor zover bekend is deze manier van risicoanalyse en deze 
kennisbundeling van de voor- en achterkant van de veiligheidsketen landelijk gezien nieuw. 

Uitvoering  
Het team Monitoring van Risico’s en Incidenten (MRI-team) zorgt dat actuele risicoanalyses 
tijdig worden opgesteld en doorgegeven aan de risico-adviseurs en de collega’s van 
incidentbestrijding. Dit team maakt deel uit van het BIC (zie het voorstel bij 
incidentbestrijding). Het onderzoeken van het ontstaan en het verloop van branden geeft 
kennis en expertise zodat de brandweer in staat is om hoogwaardige adviezen te geven op 
het gebied van ontwerpen, bouwen, installeren en beheren van bouwwerken. Regelmatige 
analyse van trends, doelgroepen en slagkracht maakt tijdige bijsturing van beleid op het 
gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding mogelijk.  
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c) Risicogericht in plaats van regelgericht werken 
 
Huidige situatie  
De brandweer VNOG is op dit moment vooral toetser van brandveiligheidsregels en niet 

zozeer adviseur brandveiligheid. Zij heeft een toetsende rol in vergunningverleningstrajecten 
op het gebied van brandveiligheid en externe veiligheid. Daarnaast voert ze projecten uit op 
het gebied van brandveilig leven. 
 
Voorstel toekomstige situatie 
De brandweer VNOG gaat zich toeleggen op de taak van adviseur brandveiligheid, externe 
veiligheid en zelfredzaamheid op basis van risico’s en niet meer uitsluitend op de taak van 
toetser van regelgeving op deze terreinen. De bedrijfsbezoeken die daarbij uitgevoerd 
worden, krijgen ook dit karakter. De brandweer VNOG maakt deze keuze vanuit de 
wetenschap dat voldoen aan regelgeving geen garantie is voor veiligheid. Door deskundig 
advies te krijgen over brandveiligheid van brandweermensen kunnen burgers, bedrijven en 
instellingen zelf de keuze maken voor een brandveiliger situatie. De Wet veiligheidsregio’s 
(Wvr) dient daarbij als uitgangspunt. Het preventieactiviteitenplan (PREVAP)6 is niet langer 
bepalend, maar krijgt een ondersteunend karakter. 

 
 
Meerwaarde 
Door deze wijze van adviseren op basis van de Wvr in aanvulling op de bouw- en 
milieuregelgeving krijgen burgers, bedrijven en instellingen een kwalitatief beter advies 
vanuit de gezamenlijke kennis en kunde van gemeenten, omgevingsdiensten, provincie en 

veiligheidsregio. Brandveiligheid, externe veiligheid en zelfredzaamheid worden niet alleen 
bepaald door kenmerken van gebouwen of gebieden, maar juist ook door gebruik en 
menselijk handelen. Burgers, bedrijven en instellingen worden door deze manier van 
adviseren (vanuit risico’s) beter in staat gesteld om eigen verantwoordelijkheid te nemen, 
omdat risicobewustwording en kennis van veiligheid centraal staat.  
 
Deze wijze van advisering stelt ook het bevoegd gezag beter in staat om afwegingen te 
maken op die aspecten van brandveiligheid, externe veiligheid en zelfredzaamheid waar de 
bouw- en milieuregelgeving niet in voorziet. Voorbeelden zijn risico’s van brand in natuur- 
en recreatieterreinen of cultuurhistorische schade. De brandweer betrekt in deze advisering 
vanuit de risico’s ook de mogelijkheden om het brandweeroptreden zo goed en veilig 
mogelijk te kunnen doen. Dit vergt (vroegtijdige) betrokkenheid van de brandweer bij 
complexe risico’s (gebouwen, activiteiten en gebieden). 

                                         
6 PREVAP staat voor preventieactiviteitenplan. De handleiding gaat vooral in op de preventieactiviteiten in het kader 

van meldingen, vergunningverlening en controle en handhaving. Zo worden aanbevelingen gedaan voor de 
brandpreventieve prioriteit van verschillende situaties (gebruiksfuncties/gebouwtypen).  
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Door deze wijze van advisering geeft de brandweer invulling aan de adviestaak van het 
voorkomen en beperken van brand zoals bedoeld in de Wvr. Het voorstel past in de 
landelijke lijn en speelt in op de komende introductie van de private bouwplantoetsing. De 
komst van private bouwplantoetsing doet een extra beroep op een stevige advies- en 

informatiepositie van de brandweer als wettelijk adviseur van het bevoegd gezag.  
 
Uitvoering  
De brandweer VNOG geeft de komende vier jaar vorm aan deze koerswijziging samen met 
gemeenten, omgevingsdiensten en provincie. De eerste consultatieronde bij deze partners 
heeft positieve reacties opgeleverd om samen tot een nog beter advies vanuit de overheid te 
komen. De partners hebben de wens geuit om nauw betrokken te worden in dit 
verandertraject. De huidige gebruikscontroles worden geleidelijk omgezet naar 
bedrijfsadvisering bij risicovolle objecten en gebieden. 
 

d) Gezamenlijke risicobeheersing: één beleid, één werkwijze 
 
Huidige situatie  
Risico-advisering wordt op dit moment verzorgd door zeven teams: zes teams in de clusters7 

en één team op het concern8. Risicobeheersing is zowel de verantwoordelijkheid van 
bestuurscommissies (basisbrandweerzorg) als het dagelijks bestuur (regionale 
brandweerzorg). In de praktijk zijn basisbrandweerzorg en regionale brandweerzorg 
intensief met elkaar verweven waardoor dit onderscheid in verantwoordelijkheid niet altijd te 
maken is. Dit vergt uitgebreide interne afstemming. 

Voorstel toekomstige situatie 
Alle brandweertaken op het gebied van brandveiligheid, externe veiligheid en zelfredzaamheid 
worden uitgevoerd door één krachtige organisatie voor risicobeheersing, in plaats van zeven 
eenheden met afzonderlijk beleid. Er is één regionaal beleid voor advisering over complexe en 
urgente risico's met ruimte voor gemeentelijke prioriteiten. De lokale verankering blijft hierbij 
behouden. Het voorstel is dat er één organisatie voor risicobeheersing komt onder eenhoofdige 
leiding met gebiedsteams die een decentrale standplaats in de regio hebben. 

 

Meerwaarde 
Het is voor burgers, bedrijven en instellingen in de VNOG helder waar zij zich kunnen 
melden: er is één aanspreekpunt in plaats van zeven en zij krijgen één advies in plaats van 
meerdere adviezen. De brandweer krijgt op deze manier een stevige adviespositie in een 

krachtenveld van omgevingsdiensten en commerciële bedrijven. Het leidt tot kwalitatief 
betere adviezen, minder kwetsbaarheid in personele capaciteit en meer mogelijkheden voor 
specialisatie. Deze organisatie is ook efficiënt. De noodzaak om zeven afzonderlijke 
beleidsplannen op het gebied van risicobeheersing te ontwikkelen, uit te voeren, te 
evalueren en op elkaar af te stemmen vervalt. De beschikbare capaciteit wordt ingezet voor 
één gezamenlijk beleid.  

                                         
7 De clusters hebben de volgende taakvelden: Bouwbesluit, evenementen, bestemmingsplannen, natuurbranden en 
Brandveilig leven. 
8 Het concern heeft de volgende taakvelden: Brzo, Bevi, BTEV (transport), BEVB (buisleidingen), Vuurwerkbesluit, 
risicovolle evenementen en natuurbranden. 
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3.1.3. Bouwproces risicobeheersing 

De vormgeving van de nieuwe risicobeheersingsorganisatie omvat verschillende stappen en 
neemt vier jaar in beslag. Het volgende moet in ieder geval worden gedaan:  

- Integreren van risicobenadering met Brandveilig Leven in de huidige werkwijze 
- Brandweerposten actief betrekken bij risicobeheersing vanuit pilots Brandveilig Leven 
- Nieuw functiehuis voor risicobeheersing, gevolgd door scholing van mensen 
- Risico-informatiesturing inpassen in het Brandweer Informatie Centrum 
 
In het tijdspad staan de diverse bouwstenen weergegeven in de tijd.  
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3.2. Incidentbestrijding  

3.2.1. Visie(plaat) incidentbestrijding 

 

Het projectteam MOED heeft een innovatief, toekomstbestendig operationeel model voor 
incidentbestrijding voor ogen. Dit model gaat uit van het principe ‘gezamenlijkheid waar 
nodig, zelfstandigheid waar mogelijk’. Het model bestaat uit vier ontwikkelrichtingen: 
 

a) Klein binnen groot: de brandweerposten zijn de basis, lokaal maatwerk binnen één 
professionele organisatie 

b) Vanuit risicogestuurde slagkracht naar een regionaal materieel spreidingsplan 
c) Uitrukken op maat 
d) Informatiegestuurde brandweerzorg met een Brandweer Informatie Centrum 
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3.2.2. Voorstellen toekomstbestendig model incidentbestrijding 

 
a) Klein binnen groot: de brandweerposten zijn de basis, lokaal maatwerk 

binnen één professionele organisatie 
 
Huidige situatie  
Taken en verantwoordelijkheden per post zijn nu per cluster anders ingericht. Bovendien zijn 
brandweerposten op dit moment in hoge mate afhankelijk van ondersteuning vanuit het 
cluster en vanuit concern van de VNOG. Voor de hand liggende zaken als de 
salarisadministratie en de aankoop van groot materieel worden op regionaal niveau 
uitgevoerd. Eenvoudige zaken, zoals bijvoorbeeld de vervanging van een lamp van een 

voertuig, worden echter in sommige clusters ook regionaal (via de afdeling Materieel & 
Logistiek) geregeld. Dit is inefficiënt en doet afbreuk aan de lokale binding en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van een post (medewerkers op een post willen dit soort kleine 
zaken bij de lokale winkelier kopen).  
 
Voorstel toekomstige situatie 

In de principes klein binnen groot en gezamenlijkheid waar nodig, zelfstandigheid waar 
mogelijk is het fundament voor het toekomstbestendige operationele model van de 
brandweer VNOG gelegd. Een fundament bestaande uit één professionele en efficiënte 
organisatie voor incidentbestrijding met 56 zelforganiserende brandweerposten, die 
verankerd zijn in de lokale gemeenschap en daarin ook hun toegevoegde waarde hebben. 
De brandweerposten zijn de basis en zijn zelf verantwoordelijk voor brandweerzorg en 
paraatheid binnen heldere gezamenlijk vastgestelde regionale kaders.   

 

 
 
Vrijwilligers en beroepskrachten bestrijden incidenten vanuit de brandweerposten. Zij zijn de 
basis van de brandweerorganisatie van de VNOG. In dit voorstel worden de posten 
daadwerkelijk en nadrukkelijk als basis van de brandweerorganisatie gepositioneerd. Het 
voorstel is om de voor de hand liggende zaken, zoals de salarissen en de begroting, 
regionaal, gestandaardiseerd en eenduidig te organiseren. Niet alles wordt echter regionaal 
geregeld. Brandweerposten lossen met elkaar voorkomende problemen op en voor 
eenvoudige zaken krijgt de brandweerpost de verantwoordelijk terug. Het is hiervoor  
noodzakelijk om te investeren in de postcommandanten. Ook krijgt de post een beperkt 
eigen budget. Het zelforganiserend vermogen brengt verantwoordelijkheden voor de 
brandweerposten met zich mee. Ze zijn 24/7 paraat en organiseren dat zelf. Daarbij gaat 
het om operationeel inzetbaar materieel en voldoende beschikbaar personeel dat bovendien 
vakbekwaam is en blijft. Door middel van planvorming en preparatie is de brandweerpost 

bekend met haar verzorgingsgebied en haalt zij haar uitrukprestaties. In samenspraak met 
de gemeente wordt de invulling van maatschappelijke dienstverlening bepaald.  
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Meerwaarde 
Het voorstel biedt gezamenlijke kwaliteit op vooraf bepaalde zaken en lokaal maatwerk 
dichtbij de burger. De brandweerzorg en paraatheid worden georganiseerd op de posten, 
daar waar de meeste kennis is, hetgeen de kwaliteit verbetert. De verantwoordelijkheid 

neerleggen bij de posten bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel, de lokale binding en de 
eigen identiteit, zonder dat de posten solistisch worden. Deze aspecten betekenen meer 
gedragenheid van onderaf.  
 
Het voorstel leidt tot kortere lijnen vanwege minder management en eenduidige uitvoering 
van beleid met lokaal maatwerk. Uitvoerende posten met gezamenlijke efficiënte 
ondersteuning betekent: de werkvloer doet dat waarvoor ze is én de meeste expertise heeft 
en houdt zich niet onnodig bezig met bijkomende zaken. Vrijwilligheid blijft hierbij een groot 
goed. 
 
Het voorstel past binnen de huidige en toekomstige ontwikkelingen: het creëert een goede 
basis voor een groot deel van de organisatie. Deze basis past binnen eventuele toekomstige 
reorganisaties (mogelijke opschaling naar tien regio’s conform de politie). 
 

b) Vanuit risicogestuurde slagkracht een regionaal materieel spreidingsplan 
 
Huidige situatie  
Binnen de VNOG zijn 56 brandweerposten. Zij zorgen dat de brandweer overal in de regio 
snel aanwezig kan zijn en ze leveren brandweerzorg met behulp van materieel en personeel. 
De locatie van de posten, de hoeveelheid materieel en het bijbehorende personeel zijn 

vanuit de historie ontstaan en gebaseerd op de gemeentelijke grenzen en gemeentelijke 
risico’s.   
 
Voorstel toekomstige situatie 
De VNOG beschikt over een brandweer met voldoende mensen en middelen op de juiste 
plekken in de regio (daar waar de risico’s het grootst zijn), zodat incidenten adequaat 
kunnen worden bestreden.  

 
Brandweerzorg kan uitgedrukt worden in hulpvraag en hulpaanbod. Het aanbod bestaat uit 
materieel, personeel en brandweerposten die verspreid zijn over de regio en de dekking 
verzorgen. In geval van een incident is er vraag naar slagvaardig brandweeroptreden. Vraag 
en aanbod komen samen door uitvoering van de juiste brandweertaken, met de juiste 
mensen en middelen, met voldoende water / blusmiddelen en binnen acceptabele 
opkomsttijden. 
 
Omdat elke seconde telt, is de tijd waarmee het eerste voertuig van de brandweer ter 
plaatse komt belangrijk. Dit wordt uitgedrukt in het ‘dekkingspercentage’: dit is het 
percentage van de gevallen waarin het eerste brandweervoertuig na alarmering binnen de 
normtijd bij het incident arriveert. Voor de VNOG is dat percentage 54%. Het substantieel 
verhogen van dit percentage is in de VNOG moeilijk gezien de grote (rij)afstanden binnen 
onze regio.  

 
Bij grote incidenten is het zeer belangrijk om tijdig voldoende aanvullend personeel en 
materieel ter plaatse te hebben, om zo grote incidenten adequaat te beheersen en te 
bestrijden. Het binnen een bepaalde tijd met voldoende mensen en voertuigen een incident 
bestrijden, wordt ‘slagkracht’ genoemd.  
 

Veel brandweerregio’s zijn op zoek naar een maatstaf om de juiste slagkracht te kunnen 
berekenen.  De VNOG heeft recent een rekenmodel ontwikkeld waarmee ze in staat is om op 
basis van dynamische risicogegevens te bepalen hoeveel materieel en personeel in de regio 
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minimaal noodzakelijk zijn en op welke plekken in de regio deze het beste gepositioneerd 
kunnen worden. Dit instrument is uniek voor brandweer Nederland en wordt momenteel 
doorontwikkeld.  
 

In het rekenmodel zijn meer dan 440.000 objecten opgenomen, de verschillende soorten 
terrein (zoals bos en heide) en de grote transportaderen van weg en spoor. Deze gegevens 
zijn gecombineerd in het brandrisicoprofiel. Dit profiel is met de specialisten in het veld 
getoetst, zodat alle relevante risico’s daadwerkelijk zijn meegenomen. Hieraan zijn 
mogelijke incidentscenario’s gekoppeld. Op deze manier kan berekend worden welke 
hulpvragen de brandweer aan kan. Ook zeer grote incidenten (die reëel worden geacht) zijn 
in het model meegenomen.  
 
Om te bepalen of we voldoende mensen en middelen hebben om mogelijke incidenten in 
onze regio het hoofd te bieden, zijn in het model alle kazernes ingevoerd met het 
beschikbare materieel. Ook de kazernes en voertuigen van de aangrenzende regio’s zijn 
in het model opgenomen. De kazernes in Duitsland worden op een later moment 
toegevoegd. Met behulp van de resultaten van het model kan een 
‘materieelspreidingsplan’ worden opgesteld. Dit is een plan waarin de 

brandweervoertuigen op basis van de mogelijke incidentscenario’s zo efficiënt en effectief 
mogelijk over de regio zijn verdeeld.  
 
Kanttekening hierbij is dat voor slagkracht wordt uitgegaan van de TS6 (een tankautospuit 
met zes mensen). De uitkomsten stellen daarmee beperkingen aan het aantal posten dat 
met andere voertuigbezettingen zal kunnen uitrukken. Conform de opdracht van het bestuur 

wordt uitgegaan van de huidige 56 posten.  

Risicogestuurde slagkracht bestaat uit: 
 
 Een systematiek om van risico’s te komen tot een operationele slagkracht 
 Instrumenten om risico’s kwalitatief en kwantitatief te duiden voor relevante 

maatschappelijke thema’s met bijbehorende incidentscenario’s uit het regionale 
risicoprofiel 

 Het brandrisicoprofiel voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (de 
hulpvraag) 

 De risicogerelateerde operationele slagkracht voor de monodisciplinaire 
brandweerzorg binnen onze Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (match 
tussen de hulpvraag en het hulpaanbod) 

 
Meegenomen maatschappelijke thema’s: 
 
Het regionaal risicoprofiel omvat zeven maatschappelijke thema’s en is een 
multidisciplinair risicoprofiel. Er is gekozen voor maatschappelijke thema´s die een 
significante bijdrage vragen van de brandbestrijding- en/of hulpverleningscapaciteit 
van de brandweer: natuurlijke omgeving, gebouwde omgeving, technologische 
omgeving, verkeer en vervoer, sociaal maatschappelijke omgeving. 
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Uitkomst risicogestuurde slagkracht en vervolg 
De eerste uitkomsten van het model laten zien dat de brandweer VNOG voldoende 
slagkracht heeft. Dat wil zeggen: voldoende materieel en mankracht om mogelijke 
incidenten te bestrijden. 

Voor het verder specificeren van de uitkomsten vindt het projectteam het belangrijk om 
samen met medewerkers in de clusters vragen te beantwoorden als: Past het aanbod 
(materieel, personeel) bij de benodigde slagkracht? Kan er materieel weg? Staat het 
materieel op de juiste plekken? Tegelijkertijd worden de rekenmethodiek en gebruikte 
software in de komende maanden extern getoetst. Door deze aanpak wil het projectteam 
MOED in september een gedragen voorstel voor een materieelspreidingsplan aan het 
bestuur aanbieden.  
 

 
Visualisatie materieel spreidingsplan:  
Welk aanbod van materieel en personeel is nodig en waar?  

 
Meerwaarde 
De meerwaarde van risicogestuurde slagkracht is dat berekend wordt in hoeverre een 
gegarandeerde en afgewogen hoeveelheid materieel, personeel en water binnen een 

bepaalde tijdseenheid ter plaatse is. Het berekenen van slagkracht levert een beredeneerde 
onderbouwing op voor de inrichting van de repressieve organisatie. Aangegeven wordt hoe  
het materieel het best over de regio kan worden verspreid op basis van risico’s in plaats van 
op basis van gemeentegrenzen.  
 
Het materieelspreidingsplan zorgt ervoor dat het benodigde materieel ook op de juiste plek 
staat. Op deze manier sluiten het hulpaanbod van elk van de 56 posten en de hulpvraag 
vanuit de maatschappij op elkaar aan. Hiermee worden ook mogelijke efficiencyvoordelen 
van de schaalgrootte van de regio zichtbaar met betrekking tot het materieel. 
 
Het ontwikkelde rekenmodel is nieuw en uniek in Nederland. Het biedt continu inzicht in de 
risico's en bijbehorende slagkracht. 
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c) Uitruk op maat 
 

Huidige situatie  
De standaard voertuigbezetting van een tankautospuit bestaat uit zes brandweermensen, de 

zogenaamde TS6. Een aantal brandweerposten binnen de VNOG heeft in toenemende mate 
moeite om zes mensen beschikbaar te hebben, zeker tijdens kantoortijden. Dit leidt er soms 
toe dat brandweerposten tijdens kantoortijden buiten dienst worden gezet. Dat heeft 
gevolgen voor de dekking in het betreffende gebied.  
 
Op sommige posten kost het wachten op de vijfde of zesde man te veel kostbare minuten. 
In die gevallen wordt regelmatig met minder dan zes personen uitgerukt. Dit mag niet en 
kan gevaarlijk zijn. De brandweermensen zijn immers opgeleid en geoefend om met zes 
personen uit te rukken. Uitrukken met minder personen vereist aangepaste procedurs, 
materieel en het bijbehorende opleidings- en oefenprogramma.  
 
Voorstel toekomstige situatie 
Het bestuur staat brandweerposten die problemen hebben met de bezetting en / of met de 
opkomsttijden toe, om uit te rukken met minder dan de standaardbezetting. Op deze manier 

kan de lokale brandweerpost open blijven om zelf de eerste noodzakelijke hulp bieden aan 
de eigen gemeenschap.  
 
Binnen de regio wordt één voorbereidingsprogramma ontwikkeld ten behoeve van posten die 
met aangepaste bezetting willen uitrukken. Dit programma omvat onder meer het 
aanpassen van (meldkamer)processen en procedures, een risicoanalyse en extra trainingen 

voor de brandweermensen aangepast op de nieuwe bezetting. Het algemeen bestuur stelt 
dit programma met een afwegingskader regionaal vast. 
 

  
 

Meerwaarde 
Inspelen op de demografische ontwikkelingen houdt onze brandweer - die grotendeels 
afhankelijk is van vrijwilligers - levensvatbaar. Het garanderen van 24/7 brandweerzorg 
blijft mogelijk dankzij variabele voertuigbezetting en het voorkomen van het sluiten van 
posten. Variabele voertuigbezetting op maat levert vakmanschap, kwaliteit en innovatie op.  
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d) Informatiegestuurde brandweerzorg met Brandweer Informatie Centrum 
 
Huidige situatie  
Bij incidenten hebben brandweermedewerkers informatie nodig om een inschatting te 

kunnen maken van de situatie ter plaatse. Bijvoorbeeld de uitkomst van een recente milieu-
inspectie bij een object waarbij gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. Op dit moment is 
actuele en betrouwbare informatie niet altijd, minimaal of gefragmenteerd beschikbaar. 
Daarnaast heeft het gebruik van sociale media gevolgen. Foto’s van een brand of ander 
incident staan vaak eerder op internet dan dat de brandweer ter plaatse is. Bovendien komt 
de meldkamer op grotere afstand te staan van de eigen regio waardoor minder tijd, kennis 
en aandacht voor de uitrukkende eenheden beschikbaar zal zijn.  
 
Voorstel toekomstige situatie 
Eén informatieportaal dat alle beschikbare informatie bundelt en beschikbaar maakt, dat is 
de toekomst. Zo kan de bevelvoerder of Officier van Dienst actuele en accurate informatie, 
toegesneden op het specifieke incident, krijgen die hij9 nodig heeft op het moment dat het 
er toe doet. Deze informatie hoeft hij niet te halen, maar wordt aangereikt. Dit geeft ruimte 
aan professionals in het veld om hun taken optimaal uit te voeren en operationele eenheden 

vakbekwaam te houden. Diezelfde informatie wordt ook in de dagelijkse aansturing van de 
incidentbestrijdingsorganisatie gebruikt. Het Brandweer Informatie Centrum (BIC) is het 
knooppunt in deze informatievoorziening. Zowel de afdeling Risicobeheersing als 
Incidentbestrijding maken hier gebruik van, het BIC is de verbindende schakel tussen deze 
afdelingen. In geval van grootschalige incidenten gaat dit BIC over in een Multidisciplinair 
Informatie Centrum (MIC). 

  
Informatieportaal    Brandweer Informatie Centrum 

 
Het voorstel bestaat uit twee onderdelen:  

- Het inrichten van een informatieportaal om de grote hoeveelheid informatie uit diverse 
systemen eenvoudig beschikbaar te maken. Met ondersteuning van de huidige 
Operationele Informatie Voorziening capaciteit tijdens kantoortijden (informatie 
gestuurde incidentbestrijding). 

- Bemensing overdag of 24/7 om de bevelvoerder op straat en operationeel 
leidinggevenden real-time informatie te bieden (Brandweer Informatie Centrum). 
Incidenten houden zich immers niet aan kantoortijden. Een aantal operationele piketten 
in het veld kan gelijktijdig worden afgebouwd. 

 
Meerwaarde 
De meerwaarde van informatiegestuurde brandweerzorg is hoogwaardige ondersteuning, 
zowel in operationele situaties als tijdens dagelijkse bedrijfsvoering: incidentbestrijding, 
risicobeheersing en ook de ondersteunende processen kunnen optimaal gebruik maken van 
gebundelde gegevensdatabases.  
  

                                         
9 Waar hij staat kan ook zij worden gelezen. 
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3.2.3. Bouwproces incidentbestrijding 

  
Een nieuw toekomstbestendig operationeel model voor incidentbestrijding is niet van 
vandaag op morgen gerealiseerd. Dit neemt meerdere jaren in beslag. Het volgende moet in 
ieder geval gedaan worden:  
- De uitkomsten van risicogestuurde slagkracht vertalen in een materieelspreidingsplan. 
- Het regionale materieelspreidingsplan implementeren.   
- Regionale invoering van uitrukken op maat mogelijk maken, inclusief heldere afspraken 
over vakbekwaamheid en opschaling. 
- Een aangepast organisatiemodel voor incidentbestrijding, inclusief nieuwe verdeling taken 
en bevoegdheden postcommandanten. 

- Een ontwikkeltraject aanbieden voor postcommandanten. 
- De opzet en inrichting van een informatieportaal en Brandweer Informatie Centrum. 
 
In onderstaand tijdspad staan de diverse bouwstenen weergegeven in de tijd.  
 

 

Tijdpad MOED Incidentbestrijding 
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3.3. Ondersteunende processen 

3.3.1. Visie(plaat) ondersteunende processen 

 

Ondersteunende processen zijn nodig om de primaire processen mogelijk te maken. 
Het projectteam MOED heeft een model voor ondersteunende processen voor ogen waarin 
dit uitgangspunt tot recht komt: ondersteunende processen efficiënt en dienstbaar aan de 
primaire processen risicobeheersing en incidentbestrijding inrichten. De VNOG kent drie 
soorten ondersteunende processen: 
 
a) Brandweergerelateerde ondersteuningsprocessen leveren een directe inhoudelijke 
bijdrage aan risicobeheersing en incidentbestrijding. De processen zijn voorwaardelijk om 
het primaire proces goed uit te kunnen voeren. Voorbeelden zijn het onderhoud en beheer 
van de voertuigen en het opleiden en oefenen van het brandweerpersoneel.  
 
b) Bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen alle processen en medewerkers van de 
organisatie. Bedrijfsvoeringsprocessen worden ook wel PIOFACH10-taken genoemd. Het gaat 
hier onder meer om personeelsmanagement, salarisbetaling, financiën, post en archivering 
en facilitaire zaken.  
 
c) Besturings- en beheersingsprocessen betreft de processen die nodig zijn om de 
organisatie te sturen en zijn voornamelijk gericht op het bestuur en het management. Het 
betreft onder meer het adviseren van het bestuur, strategie- en beleidsontwikkeling en de 
planning- en control cyclus.  

  

                                         
10 PIOFACH staat voor Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting 
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3.3.2. Voorstel toekomstbestendig model ondersteunende processen 

 
Huidige situatie   
Op dit moment zijn de ondersteunende processen op zeven plaatsen binnen de VNOG 
georganiseerd. Dit is het gevolg van het gekozen bestuurlijke model. In een recente 
benchmark van Bureau Berenschot is de omvang van de ondersteunende processen van de 
VNOG vergeleken met vergelijkbare publieke organisaties. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de benchmark blijkt dat de omvang en de kosten van de ondersteunende processen van 
de VNOG niet uit de pas lopen ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Het huidige 
model is echter niet het meest efficiënte model: 
 

De zeven organisatorische eenheden hebben allemaal hun eigen ondersteunende processen: 
binnen elk cluster vinden brandweergerelateerde, bedrijfsvoeringsprocessen en bestuurs- en 
beheersingsprocessen plaats. Zo maakt bijvoorbeeld ieder cluster eigen opleidings- en 
oefenplannen voor het repressief personeel, plannen voor het onderhoud van de 
brandweervoertuigen, de bestuurscommissie wordt ondersteund en er worden jaarplannen 
en begrotingen op clusterniveau opgesteld. Ook op concernniveau zijn deze processen 
georganiseerd: er worden bijvoorbeeld verschillende sectorplannen opgesteld, centrale 

opleidings- en oefenplannen en regionale vervangingsschema’s voor de voertuigen.  
 
Voorstel toekomstige situatie ondersteunende processen algemeen 
In de huidige tijd komen andere vragen op ons af. Zo vereist regelgeving bijvoorbeeld dat 
de inkoop van materieel en materiaal gezamenlijk moet worden aanbesteed.  
 
Leidend voor de inrichting van de ondersteunende processen zijn de termen ‘dienstbaar’ en 

‘efficiënt’. Binnen gezamenlijk vastgestelde kaders zijn de producten, die door de  
ondersteunende processen worden geleverd, dienstbaar aan de primaire processen 
risicobeheersing en incidentbestrijding. Dit betekent bijvoorbeeld dat de producten van 
vakbekwaamheid bijdragen aan de geoefendheid van het repressief personeel. Als 
voorbeeld: de postcommandant weet wat zijn manschappen aan oefeningen nodig hebben 
en in overleg met een eenheid op regionaal niveau wordt een passend oefenprogramma 
aangeboden. Op regionaal niveau worden de wensen van de posten op grond van 
kwalitatieve en professionele criteria afgewogen.  
 

Benchmark Bureau Berenschot ondersteunende processen, januari 2014 
 
De gemiddelde omvang van de ondersteunde processen verschilt per sector: ministeries 
zitten gemiddeld op ca. 42%, gemeenten 36%, ZBO’s 29%, uitvoerende publieke 
organisaties 24% en agentschappen 23%. De gemiddelde omvang van de 
ondersteunende processen bij de VNOG ligt op 23%. Ten opzichte van de groep waarmee 
de VNOG is vergeleken - uitvoerende publieke organisaties, andere veiligheidsregio’s en 

ZBO’s - heeft de VNOG een fractie meer formatie voor ondersteunende processen dan de 
referentiegroep: ca. 23 % ten opzichte van ca. 22%. De VNOG blijkt relatief meer 
leidinggevenden, secretariële ondersteuning, personeelsconsulten en beleidsmedewerkers 
te hebben dan de vergelijkingsgroep. Ten opzichte van de referentiegroep heeft de VNOG 
zeer weinig ICT capaciteit. Ook m.b.t. juridische zaken en facilitaire zaken heeft de VNOG 
weinig capaciteit t.o.v. de referentiegroep. 
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Naast dienstbaar is het voorstel om de ondersteunende processen efficiënter te organiseren. 
Dat is mogelijk wanneer we deze processen niet meer zeven maal maar nog slechts één 
maal organiseren. Dat is efficiënter én een stuk goedkoper. De nieuwe organisatie kent in 
dat geval twee niveaus: het regionale niveau en lokale niveau. De ondersteuning van de 

lokale posten wordt geregeld op het regionale niveau, zodat de posten zich kunnen richten 
op het primaire proces en volledig klaar kunnen staan voor de maatschappij. 
 
Meerwaarde  
Een wijziging van de organisatie is nodig om te kunnen voldoen aan regelgeving 
(bijvoorbeeld met betrekking tot inkoop). 
 
Als gevolg van een nieuw besturingsmodel kan op ondersteunende processen aanzienlijk  
worden bespaard. Bovendien is een hogere kwaliteit mogelijk (specialisatie en bundeling van 
kennis). Het bundelen van de huidige cluster- en concerncapaciteit levert efficiency 
voordelen op; het uitvoeren van onderstaande voorstellen leidt tot minder benodigde 
capaciteit op de ondersteunende processen. Een gevolg van het wijzigen van de 
organisatievorm door het samengaan van concern en clusters is dat organisatie breed 
minder management nodig is.  

 
Bundeling van taken en capaciteit houdt in dat de aansturing van deze taken in één hand 
komt te liggen (in plaats van in zeven). Dit zegt niets over de locatie(s) waar de taken 
worden uitgevoerd. Dat wordt onder andere bepaald door het organisatiemodel en het 
gewenste niveau van dienstverlening.  
 

 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de voorstellen voor de drie ondersteunende processen.  
 

a) Brandweergerelateerde processen: regionale kaders, lokale uitvoering 
 

De brandweergerelateerde processen worden regionaal aangestuurd en gecoördineerd met 
lokale uitvoering. Op regionaal niveau worden de kaders en de kwaliteitsniveaus vastgesteld, 
waarbinnen de taken op lokaal niveau uitgevoerd worden. Cluster- en concerncapaciteit op 
het gebied van de ondersteunende processen wordt gebundeld en efficiënter en effectiever 
georganiseerd. Voor wat betreft materieelbeheer bijvoorbeeld betekent dit dat het 
gebruikersonderhoud van voertuigen op en door de posten plaatsvindt. Oefeningen vinden 
op de posten plaats en worden zoveel mogelijk aangepast aan de lokale behoeften. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld op basis van het risicoprofiel van het gebied en de kennis en 
vaardigheden van de brandweermedewerkers van de betreffende post. De lijn dat iedereen 
door dezelfde oefenmaterie wordt geleid, laten we los. De oefenmaterie wordt meer risico-
gerelateerd en afgestemd op de behoefte van de post en de brandweermedewerker. 
Daarnaast krijgen de posten een beperkt eigen budget om spullen aan te schaffen, zodat ze 

niet hoeven te wachten op besluitvorming hierover op regionaal niveau. 
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Meerwaarde  
Het wordt eenvoudiger om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van 
aanbestedingen. Daarnaast wordt dubbel werk voorkomen. Er wordt bijvoorbeeld nog maar 
één oefenplan opgesteld in plaats van zeven afzonderlijke plannen. Oefeningen worden 
toegespitst op de lokale situatie. Bundeling van capaciteit leidt tot een hoger 
kwaliteitsniveau.  
 

b) Bedrijfsvoeringstaken eenvoudig en efficiënt (regionaal) 
 

De bedrijfsvoeringstaken zoals financiën, personeelszaken en ICT worden op regionaal 

niveau geregeld en uitgevoerd.  
 

 
 
Meerwaarde  
Binnen bedrijfsvoering gaat op dit moment veel energie naar maatwerk en dubbel werk. Er 
worden bijvoorbeeld op zeven verschillende manieren zeven verschillende begrotingen 
opgesteld. Ook kleine zaken kosten veel tijd (en dus geld) en kunnen leiden tot verschillende 
contracten en afspraken. Standaardisatie maakt ruimte vrij voor specialisatie op 
noodzakelijke onderdelen zoals inkoop en het uitvoeren van werkzaamheden op dezelfde 

manier. Dit zorgt voor versimpeling van de interne organisatie en het verminderen van 
ballast. 
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c) Besturings- en beheersingsprocessen eenvoudig en effectief (regionaal) 
 

De besturings- en beheersingsprocessen worden op regionaal niveau uitgevoerd. De 
concern- en clustercapaciteit ten behoeve van bestuursondersteuning, -advisering en beleid 
wordt samengevoegd en efficiënt georganiseerd. Het projectteam stelt voor om een 
beleidspool in te richten die organisatie breed kan worden ingezet.  
 

 

  
 
 
Meerwaarde  
De capaciteit van clusters en concern wordt samengevoegd en opnieuw vormgegeven 
hetgeen efficiencyvoordelen oplevert; het leidt tot minder benodigde capaciteit. Het inrichten 
van een pool maakt flexibel inspelen op behoeften mogelijk.  
  

De motorkettingzaag 
 
De aankoop van een motorkettingzaag is een sprekend voorbeeld van de spanning tussen het 
voldoen aan regels aan de ene kant en praktisch blijven aan de andere kant:  
Er zijn posten die een motorkettingzaag graag bij de lokale ondernemer willen aanschaffen of 
laten repareren. Dit gaat sneller dan via de regio en is goed voor de lokale economie en 
binding. Als overheidsorganisatie zijn we echter gebonden aan wet- en regelgeving en moeten 
we rekening houden met drempelbedragen waar boven aankopen moeten worden 
aanbesteed. Wanneer 56 posten een motorkettingzaag aanschaffen, dan is de kans groot dat 
het totaal bedrag hoger is dan dit drempelbedrag. Vanuit MOED is het streven dat een post 

klein materieel en materiaal kan aanschaffen en onderhouden. Uitgangspunt is daarbij om zo 
veel als mogelijk tegemoet te komen aan lokale wensen. Daarvoor zijn echter wel 
gezamenlijke kaders en afspraken nodig, waarbij openheid en transparantie cruciaal zijn. 

Binnen die kaders wordt gezocht naar manieren om dit mogelijk te maken.  
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3.4. Financieel verdeelmodel 

 

Inleiding 
De opdracht voor MOED is om op regionale schaal uitspraken te doen over de 

brandweerzorg in relatie tot de kosten. Hieronder staat een beknopte weergave van deze 
kosten (aanvullende informatie staat in hoofdstuk 5.1). 

Veiligheidsregio’s kennen een hybride financiering. De VNOG krijgt bijdragen van de 
deelnemende gemeenten en een bijdrage van het rijk. Daarnaast krijgt de VNOG inkomsten 
uit tarieven. De begroting van de VNOG heeft een bruto-omvang van ca. € 55 miljoen. 
Indien onderlinge verrekeningen voor de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO), de 
Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL) en het Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) 
worden gecorrigeerd, resteert een begroting van ongeveer € 48 miljoen. Naast een bijdrage 
voor de basisbrandweerzorg aan de clusters, dragen de gemeenten bij aan het 
geharmoniseerde deel van de begroting (ruim € 6 miljoen: 13%). Uit deze bijdrage worden 
de activiteiten van de brandweer, de GHOR en het Regionaal Veiligheidsbureau betaald. 

Langzamerhand zijn vrijwel alle Veiligheidsregio’s geregionaliseerd. De vorming van één 

begroting biedt de mogelijkheid om de grondslag voor verdeling van de kosten naar de 
gemeenten opnieuw te bezien. De VNOG onderzoekt binnen MOED mogelijkheden hiervoor 
voor wat betreft de brandweer (ruim 80% van de begroting van de VNOG).  

Huidige situatie    
De huidige financiering van de brandweer is historisch verklaarbaar vanuit de lokale context. 
Er zijn (grote) verschillen tussen de bijdragen die gemeenten aan brandweerzorg uitgeven. 
De bijdrage van de gemeenten bedraagt gemiddeld € 53, maar loopt uiteen van € 39 tot  
€ 72 per inwoner (zie ook hoofdstuk 5.1). De grote verschillen zijn slechts voor een deel te 
verklaren vanuit specifieke huisvestings- (Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem) en 
personeelslasten (Apeldoorn) die in de begroting zijn verwerkt. 

Vanuit 22 gemeentelijke brandweren zijn zeven brandweerorganisaties ontstaan die 
verschillend zijn georganiseerd en op verschillende manieren worden gefinancierd. Deze zes 

clusters en het concern hebben een aparte begroting waarin de activiteiten die zij verrichten, 
worden verantwoord. De grondslag voor de kostentoedeling naar gemeenten verschilt per 
cluster. Onderlinge vergelijking is nauwelijks mogelijk gezien de verschillen in budgetten, 
definities, taakstellingen en opbouw van de begrotingen. Dit maakt de discussie over 
verandering en bezuiniging op de totale begroting gecompliceerd. De grote diversiteit aan 
verdeelsystemen voor de clusters komt de transparantie voor bestuurders en gemeenten 

niet ten goede. In onderstaande tabel staat per cluster beschreven op welke wijze de 
bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt bepaald: 

Cluster Verdeelmodel 

BWAO Historische cijfers (na gelijktrekken kwaliteit niveau gemeenten) 

BAW OOV gemeentefonds (nieuw beleid) 
Historische cijfers (loonsom vrijwilligers en materieel) 

Bijdrage per inwoner (clusterorganisatie) 
Vast bedrag (huisvestingskosten per medewerker) 

IJsselstreek Verhoudingen OOV gemeentefonds (ingroei tot 2016) 

Veluwe Noord Bijdrage per inwoner 

Veluwe West Bijdrage per inwoner voor kosten bedrijfsbureau 
Overige kosten specifiek toegerekend naar gemeenten 

EVA Bijdrage per inwoner voor management cluster 
Overige kosten specifiek toegerekend naar gemeenten 
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Mogelijkheden toekomstbestendig verdeelmodel 
Er zijn diverse mogelijkheden voor een nieuw model. Een nieuw verdeelmodel dient 
tegemoet te komen aan: 

1. Een rechtvaardige verdeling: de voorstellen van MOED gaan uit van risico 
gerelateerde brandweerzorg. Hier past een verdeelmodel bij dat recht doet aan de 
risico’s in een gemeente.  

2. Een transparante verdeling: te doorzien door bestuurders en gemeenten. 
3. Een verdeling die administratief eenvoudig is. 

Wanneer de mogelijkheden worden bekeken op basis van de bovenstaande criteria, dan 
ontstaat het volgende overzicht: 

Verdeelmodel Rechtvaardigheid Transparantie Administratieve 
eenvoud 

Bijdrage per 
inwoner 

   -- ++ ++ 

Huidige verdeling 

clusters 

+ -- -- 

Brandweerdeel OOV ++ ++ + 

Specials / plus 
pakketten 

-- +- -- 

 
Een enkelvoudige maatstaf doet geen recht aan de eisen. Ook het zelf ontwikkelen van een 
nieuwe meervoudige systematiek wordt niet reëel geacht. Op basis van de gestelde criteria 

ligt de systematiek van de Algemene Uitkering of de BDuR het meest voor de hand. Het 
cluster Openbare Orde en Veiligheid van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds 
bevat een aparte bijdrage aan de gemeenten voor de brandweertaken. Deze systematiek is 
meervoudig en kosten georiënteerd en sluit aan bij de risico gerelateerde voorstellen in 
MOED. De gemeenten kennen en werken met deze systematiek. Periodieke circulaires 
bepalen de ontwikkeling van maatstaven, de maatstafbedragen en de uitkeringsfactor. 

Indien deze systematiek wordt gehanteerd, is continue voor de gemeenten helder welke 
bijdrage zij leveren aan de VNOG. Voor de VNOG betekent dit dat nieuwe ontwikkelingen 
binnen de financiële kaders opgelost zullen moeten worden (de hoogte van de bijdragen van 
de gemeenten aan de VNOG worden één keer bepaald en volgen daarna de index van het 
gemeentefonds, er is geen sprake meer van verhoging of verlaging van inwonerbijdragen). 
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Voorstel toekomstige situatie financieel verdeelmodel 
Het projectteam MOED stelt - vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor één 
brandweer - voor om over te gaan op een nieuw verdeelmodel. Een verdeelmodel dat recht 
doet aan de risico’s in een gemeente. Dit past bij een brandweerorganisatie die inzet van 

mensen en middelen op die risico’s baseert. Het voorstel bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1. Het hanteren van het brandweerdeel van het cluster OOV van de algemene uitkering  
van het gemeentefonds als basis voor het verdeelmodel van de VNOG. 

2. In eerste aanleg de kosten van de huisvesting niet mee te nemen in het 
verdeelmodel. 

3. De kosten samenhangende met FLO overgangsrecht en tweede loopbaanbeleid die 
specifiek toe te rekenen zijn aan gemeenten buiten het verdeelmodel verrekenen. 

4. Onderzoeken in hoeverre de kapitaallasten voor materieel zouden moeten leiden tot 
aanpassingen op de omvang van de begroting van de VNOG in meerjarig perspectief. 

5. Afhankelijk van het uiteindelijke kostenniveau van de VNOG na verwerking van de 
consequenties van MOED de verhouding tussen de onder 1 genoemde systematiek en 
het totale uitgavenniveau11 bepalen.  

6. In het model worden zowel de lasten voor brandweer als ook die voor het RVB en de 
GHOR meegenomen. Deze organisatieonderdelen ontvangen een aandeel uit de 
bijdrage van de gemeenten op basis van de bijdrage per inwoner in de concept 
begroting 2015. 

7. Kennisnemen van de herverdeeleffecten  (zie onderstaande tabel) en bekijken of 
tegemoet dient te worden gekomen aan de herverdeeleffecten (wel of niet of deels of 

in de tijd). 
8. De algemene uitkering niet na calculeren, maar de saldi jaarlijks afwikkelen op een 

saldireserve. Deze reserve wordt gemaximeerd op een nog te bepalen percentage 
van de begroting van de VNOG. De bijdrage van de gemeenten aan de VNOG wordt 
vastgesteld op basis van de septembercirculaire van het begrotingsjaar.  

Meerwaarde 

Een nieuw verdeelmodel leidt tot een rechtvaardiger, transparanter en administratief 
eenvoudigere verdeling: de complexe financiering en begrotingsopbouw vergt veel tijd (en 
dus geld) van de ondersteuning, het management, het bestuur en de deelnemende 
gemeenten. De (controle op) de planning & control-cyclus is ingewikkeld en foutgevoelig.  
Het is ook inefficiënt: 20% van de begroting van 55 miljoen betreft interne verschuivingen 
tussen begrotingsonderdelen binnen de VNOG. De grote diversiteit aan verdeelsystemen 
voor de clusters komt de transparantie voor bestuurders en gemeenten niet ten goede. 

Met zeven aparte eenheden met verschillende ambtelijke en bestuurlijke bazen is de 
discussie over verandering en bezuiniging ingewikkeld. Een nieuw verdeelmodel is 
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de opdracht om (in totaal) tot besparing te komen.  

Een nieuw verdeelmodel op basis van risico’s past bij een brandweerorganisatie die inzet van 
mensen en middelen op die risico’s baseert. Een eerlijk financieringsmodel kan worden 

gehanteerd door iedere gemeente in te laten brengen wat op basis van de lokale risico’s 
verwacht mag worden. Daar staat een gezamenlijk bepaald kwaliteitsniveau tegenover.  

Herverdeeleffecten 
In de onderstaande tabel staan de herverdeeleffecten. Een + staat hierbij voor bijbetalen en 
een – voor terug krijgen / minder betalen. Dit betreft de herverdeeleffecten op basis van 
de omvang van het huidige beleid.  

                                         
11 Minus BDUR en de inkomsten uit tarieven RBS en de kosten van huisvesting. 
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Wanneer het bestuur besluit om de voorstellen MOED uit te laten werken, heeft dit gevolgen 
voor de begroting en daarmee ook voor de herverdeeleffecten.12 

De onderstaande effecten zijn het verschil tussen een toerekening van de huidige bijdrage 

die gemeenten leveren aan de VNOG en een verdeling van de totale bijdrage van de 
gemeenten naar rato van het aandeel brandweer in het cluster OOV. Beide zijn gecorrigeerd 
voor de in de begroting verwerkte (lokale) huisvestingskosten én de FLO-overgangsrecht 
gerelateerde kosten.13 

De toepassing van het verdeelmodel op basis van brandweerdeel cluster OOV leidt tot een 
herschikking van middelen van € 1,439 miljoen. Er zijn 12 gemeenten die ten opzichte van 
de huidige verdeling voordeel zouden hebben. 

 

                                         
12 De invulling van de huisvestingskosten, het verrekenen van financiële gevolgen m.b.t. het overkomen FLO-

gerelateerde kosten en het onderzoeken van het omgaan met de kapitaallasten van het overgedragen materieel 
door de gemeenten aan de clusters dient nog verder te worden uitgewerkt / verkend. 

13 Op basis van input van de financieel ambtenaren is het overzicht met de herverdeeleffecten gecorrigeerd voor de 

FLO-overgangsrecht gerelateerde kosten. In de tabel voor het DB was dit nog niet het geval. Dit verklaart de 
verschillen in herverdeeleffecten tussen dit overzicht en het overzicht in het DB voorstel.  
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3.5. Aanvullende voorstellen  

 
Het bestuur heeft een aantal aandachtspunten voor het project MOED benoemd (zie ook 
2.4). Ook van medewerkers heeft het projectteam input gekregen. Naast de voorstellen op 
risicobeheersing, incidentbestrijding en ondersteunende processen worden daarom 
aanvullende voorstellen voorgelegd ten aanzien van het concern, ondersteuning, leiding en 
vergoedingen.  
 

 
I. Verzekeringen kritisch bekijken   

 
De VNOG heeft een aanzienlijke verzekeringsportefeuille. Deze dekt diverse risico’s af, zoals 
risico’s met betrekking tot ongevallen, materieel, wagenpark en brandrisico. De premie-
omvang is dan ook hoog. Samen met andere veiligheidsregio’s wordt reeds naar manieren 
gezocht om de verzekeringsportefeuille professioneel onder te brengen. Het advies is om 
kritisch en integraal een beeld te vormen van de noodzaak om risico’s af te dekken. Hierdoor 
kan worden bespaard op premies. 

II. Uitbesteden Regionaal Opleidingsinstituut  
 
De VNOG heeft een eigen opleidingsinstituut dat brandweeropleidingen verzorgt tot en met 
het niveau van bevelvoerder. De wachttijd voor bepaalde opleidingen is soms lang 

(bijvoorbeeld omdat er niet voldoende cursisten zijn). In het landelijk project Kwaliteit 
Brandweeronderwijs wordt gestreefd naar een landelijke organisatie met zes decentrale 
vestigingen. Het opleidingsinstituut zal daarbij samen met de BOGO (Brandweeropleidingen 
Gelderland en Overijssel) een van de zes decentrale vestigingen vormen. De landelijke 
samenvoeging zal nog enige tijd vergen. 
Voorgesteld wordt om te onderzoeken of en hoe de fusie van het opleidingsinstituut VNOG 
en de BOGO eerder kan plaatsvinden. De verwachting is dat dit budgetneutraal zal 
plaatsvinden. Wel zullen de kosten per af te nemen opleiding naar verwachting dalen, omdat 
de cursusprijzen van de BOGO lager liggen dan de prijzen van het opleidingsinstituut van de 
VNOG. Daarnaast zal de vaste formatie van de VNOG aan de Europaweg dalen.  

 
III. Onderzoek Huisvesting 
 
Het projectteam MOED stelt voor om te onderzoeken of de beschikbare kantoorruimte 

efficiënter kan worden benut. De afgelopen periode is een aantal nieuwe kazernes geopend. 
Hierdoor is in Harderwijk, Doetinchem en Apeldoorn extra werkruimte beschikbaar gekomen. 
Een snelle inventarisatie heeft opgeleverd dat in de nieuwe kazernes tussen de 40 en 50 
werkplekken te creëren zijn. Wellicht zou hierdoor de 5e etage aan de Europaweg kunnen 
worden afgestoten. Onderzocht moet worden of er in de gemeentelijke kazernes voldoende 
ruimte is om alle medewerkers van de 5e etage te huisvesten en welke alternatieven 
mogelijk zijn.  
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Daarnaast wordt voorgesteld kritisch te kijken naar de financiering van de 4e etage van de 
Europaweg. Deze wordt ook gebruikt door de politie en de gemeentelijke kolom, maar 
uitsluitend betaald door de VNOG. Bij het onderzoek naar alternatieve huisvesting is 
aandacht nodig voor de gevolgen voor de multidisciplinaire samenwerking. Door de 

gezamenlijke huisvesting met de politie en de meldkamer zijn de lijnen kort. Tenslotte wordt 
voorgesteld om te onderzoeken of het regionale materieel dat in de opslagloods in Wenum 
Wiesel staat, in de regio kan worden opgeslagen en of het mogelijk is om de opslagloods af 
te stoten. 
 
IV. Eenduidige functies en inschaling 
 
De clustervorming in de VNOG is van onderaf gebeurd. Dit heeft tot gevolg dat elk cluster op 
eigen wijze de organisatie heeft ingedeeld. De gekozen functies en bijbehorende inschaling 
verschillen hierdoor per organisatieonderdeel. Wanneer het project MOED leidt tot een 
reorganisatie naar één brandweer met dezelfde uitgangspunten, dan zal de inhoud en 
inschaling voor dezelfde functie gelijk gemaakt worden. De VNOG zal hierbij de systematiek 
van HR 21 volgen. Op basis van ‘oude afspraken’ vanuit sociaal plannen en regels vanuit de 
vroegere gemeenten zijn er medewerkers die bovenop hun functieschaal een salarisgarantie 

of uitloopschaal hebben. Bovendien zijn er medewerkers die de komende jaren recht hebben 
op plaatsing in een uitloopschaal. Een besparing op de personeelslasten na reorganisatie 
wordt sneller bereikt als in het sociaal plan de mogelijkheid wordt geboden tot het afbouwen 
van bovenschaligheid.  
 

V. Eenduidig beleid en uitvoering dienstauto's 

 
Rond dienstauto’s zijn twee categorieën relevant: 
 
Piket: 
Voor medewerkers met een brandweer piket (zoals RROL officieren) geldt dat zij tijdens hun 
dienst in het piketgebied verblijven en het dienstvoertuig altijd bij zich hebben. Hierdoor zijn 
zij in staat om op tijd uit te rukken. Binnen de VNOG zijn duidelijke afspraken voor het 
gebruik van deze dienstauto’s. 
 
Niet piket: 
Er zijn ook medewerkers zonder piket die een dienstvoertuig tot hun beschikking hebben op 
basis van individuele afspraken. Op dit punt is er geen eenduidig beleid wie wel of niet de 
beschikking heeft over een dienstvoertuig. Deze voertuigen zitten zowel in de 
geharmoniseerde als in de clusterbegrotingen. Op dit punt kan een verbeterslag worden 

gemaakt. 
 
VI. Terugbrengen opkomstvergoeding van uur naar half uur  

 
De vergoedingen voor alle vrijwilligers14 in dienst van de VNOG zijn geregeld in de 
vergoedingsregeling VNOG. Als vrijwilligers worden gealarmeerd, maar bij aankomst op de  

kazerne niet hoeven uit te rukken, krijgen zij een vergoeding van een uur. Dit staat los van 
de vergoeding van daadwerkelijk gewerkte uren, maar betreft een vergoeding voor opkomst  
(die is bedoeld ter compensatie van het verlies aan inkomsten bij de hoofdwerkgever).  
 
De opkomstvergoeding zou kunnen worden teruggebracht naar een half uur. Dit levert een  
besparing op. Dit is ingebracht door vrijwilligers zelf als mogelijke manier om te besparen. 
Andere vrijwilligers willen dit juist niet (blijkt uit input uit bijeenkomsten MOED en 
ontvangen brieven).  

                                         
14 Zie ook bijlage 5.1. voor meer informatie. 
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Voor de regionalisering is gewerkt aan één aanvullende rechtspositie voor 
brandweervrijwilligers. De gemeenten binnen de VNOG hadden allemaal hun eigen 
regelingen voor brandweervrijwilligers. De opkomstvergoeding varieerde van een half uur 

tot een uur. Na overleg is destijds gekozen voor een uurvergoeding. Het wijzigen van de 
opkomstvergoeding is een onderhandelpunt voor het Georganiseerd Overleg en wijziging 
van deze voorwaarde zal niet zonder slag of stoot plaatsvinden. Bovendien kan dit leiden tot 
ontevredenheid en demotivatie onder vrijwilligers. 
 
VII. Kritisch kijken naar piketten  

 
Als incidenten groter worden, wordt de complexiteit onevenredig groter en groeit de 
noodzaak om sturing aan de hulpverlening te geven. De frequentie van grote incidenten is 
echter zo laag dat deze functies in piketten zijn ondergebracht in plaats van in een fulltime 
betrekking. In een piket heeft iemand de verplichting om bij alarmering binnen een bepaalde 
tijd op een locatie te kunnen zijn. Tegenover deze beschikbaarheid staat een vergoeding.  
Door de minister is een aantal kernfuncties binnen de brandweer en voor de 
rampenbestrijding aangewezen als noodzakelijk. De inspectie verwacht hiervan dat de 

beschikbaarheid bij een ramp is gegarandeerd, zodat de hulpverlening zo snel mogelijk kan 
worden opgestart.  
 
Het projectteam MOED heeft met collega’s van de werkvloer gesproken. Het beeld is dat 
mogelijk niet alle piketten even noodzakelijk zijn. Het aantal incidenten waarbij operationeel 
leidinggevenden een kritieke toegevoegde waarde hebben is beperkt.  

 
Beide werelden zijn te verenigen door het onderzoeken van schaalvergroting op enkele 
gebieden en het onderzoeken van efficiëntere combinaties bij andere piketten: 
- piket Operationeel Leider samen met IJsselland of Gelderland-Midden vormgeven 
- combineren piket Hoofd Officier van Dienst met piket Algemeen Commandant Brandweer 
- in combinatie met het voorstel Brandweer Informatie Centrum (BIC) (hoofdstuk 3.2) naar 
minder OVD-piketten. 

 
VIII. Landelijke specialismen 

 
Op dit moment worden landelijk afspraken gemaakt over de voorbereiding op zestien types 
incidenten die weinig voorkomen en specifieke kennis en inzet vereisen. Dit project heet 
Specialisme Op Maat (SOM). De VNOG is hierbij nauw betrokken. 
Landelijk zal dit brandweer-breed een efficiëntere manier zijn om op deze incidenten 
voorbereid te zijn. Voor de VNOG zijn de consequenties nog niet helder. Op een enkel gebied 
zoals incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) zijn de beelden wel helder en wordt een 
vermindering van de oefenbelasting en een kleine besparing verwacht. Zodra op deze 
onderdelen meer duidelijkheid komt, volgen inhoudelijke voorstellen. 
 
IX. Kritisch kijken naar externe inhuur en flexibele schil 

 

De organisatie kan en moet zich niet organiseren op piekbelasting. Het kan daarom 
voorkomen dat extra capaciteit moet worden ingehuurd om deze piekbelasting op te vangen. 
Daarnaast beschikt de organisatie niet over alle specialismen die soms nodig zijn. Het in de 
formatie opnemen van alle soorten van specialismen is een inefficiënte oplossing.  
Voor specialisten die slechts incidenteel worden ingezet, blijft inhuur verstandiger. Hiervoor 
zijn in de organisatie middelen beschikbaar. Deze staan in de begroting onder de noemer: 

inhuur derden, advieskosten, juridische kosten e.d. Deze posten zitten op verschillende 
plekken in de begroting. Een integrale afweging voor de aanwending van deze middelen is 
op dit moment niet mogelijk. De posten vallen onder de autonomie van de verschillende 
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organisatieonderdelen. Geadviseerd wordt dit overzicht integraal te beschouwen om zo een 
integrale afweging mogelijk te maken.  
 

X. Bevorderen van mobiliteit  

 
De organisatie van de brandweer VNOG is het resultaat van fusies van drie regionale 
brandweren, de fusie van brandweerorganisaties van gemeenten en de regionalisering 
(vorming van de clusters). Op dit moment zijn plannen in voorbereiding die beogen de 
mobiliteit te bevorderen door middel van: 

- stimuleren leeftijdsmobiliteit 
- maatregelen voor het terugdringen en beperken van de bovenformativiteit 
- opstellen van een sociaal plan om te anticiperen op het risico van bovenschaligheid 

 
De medewerkers van de VNOG hebben een rechtspositieregeling op basis van de CAR/UWO. 
In de huidige situatie is er een bovenschaligheid van ca. 3% op de totale loonsom van € 29 
miljoen. Dat wil zeggen ca. € 800.000 per jaar. Bovenschaligheid houdt in dat medewerkers 
op een hogere schaal uitbetaald worden dan de functieschaal waarin zij geplaatst zijn. 

Wanneer MOED leidt tot een reorganisatie, is de verwachting dat de bovenschaligheid zal 
toenemen, omdat waarschijnlijk niet alle medewerkers geplaatst kunnen worden op hun 
huidige functieniveau. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen hoog zijn.  

Het bevorderen van mobiliteit gaat gepaard met zowel incidentele als structurele15 financiële 
uitgaven. De maatregelen leveren echter structureel een besparing op de personeelslasten. 
Deze voordelen kunnen naar voren worden gehaald met extra maatregelen. Deze kosten de 
eerste jaren geld (substantiële incidentele uitgaven), maar leveren over een periode van vijf 
jaar voordelen op.  

3.6. Risico’s: wat komt er op ons af? 

 
In de komende periode komen de volgende ontwikkelingen met mogelijk grote financiële 

gevolgen op de VNOG af:   

- De vorming van landelijke meldkamer organisatie: op dit moment is de 
meldkamerfunctie met IJsselland gezamenlijk georganiseerd in de Meldkamer Oost 
Nederland (MON). De vorming tot een Landelijke Meldkamer heeft nog onduidelijke 
risico’s. 

- In de kadernota is de organisatie van de gemeentelijke kolom nog niet uitgewerkt in 
afwachting van een notitie van de gemeentelijke coördinerend functionaris. 
Incidenteel is al meerdere keren budget vrijgemaakt. Structureel ontbreekt dit. 

- Onder verantwoordelijkheid van het Veiligheidsberaad is in de afgelopen periode 
diverse malen een claim gelegd op de BDuR gelden. De VNOG heeft in de meeste 
gevallen geen beleidsruimte. De financiële consequenties zijn substantieel en vormen 
daarmee een risico. 

- Ook de BTW-compensatie kan beschouwd worden als een risico. Deze wordt door het 

rijk onttrokken aan het BTW-compensatiefonds en via de BDuR uitgekeerd aan de 
Veiligheidsregio’s. De omvang is al enkele jaren onderwerp van discussie. In het 
kader van de herijking van het Gemeentefonds bestaat een risico dat het bedrag 
lager wordt. 

- In de voorgaande paragraaf staat het risico van bovenschaligheid reeds beschreven. 
Verminderen van bovenschaligheid vergt de eerste jaren geld, maar kan over een 
periode van vijf jaar voordelen opleveren. 

                                         
15 Mobiliteit zou onderdeel moeten uitmaken van het reguliere HRM-beleid, wat gepaard gaat met structurele 
financiële uitgaven. 
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4. Bestuurlijke discussiepunten  

 
Op verzoek van het dagelijks bestuur ligt er geen uitgewerkt ambtelijk advies, maar een 
voorstel op basis waarvan het bestuur de discussie kan voeren. Tijdens de vergaderingen van 
het dagelijks bestuur op 13 en 31 maart en het algemeen bestuur op 3 april licht het 
projectteam de voorstellen toe. Ook wordt een verdieping gemaakt en per voorstel gekeken 
naar de randvoorwaarden van het bestuur: kwaliteit, doelmatigheid en innovatie. Gezien het 
grote belang dat het bestuur aan de (vrijwillige) medewerkers van onze organisatie hecht, heeft 
het projectteam MOED de randvoorwaarde ‘draagvlak’ toegevoegd.  
 
Een overzicht van de voorstellen voor het bestuur 
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MOED: de toekomst van de brandweer VNOG  
De inhoudelijke voorstellen leiden tot een brandweer met de volgende kenmerken: 

 Risico gerichte brandweerzorg: Een brandweer waarin capaciteit wordt ingezet op 
basis van de risico’s. 

 Informatie gestuurde brandweerzorg: Een brandweer die informatie beschikbaar 
maakt en maximaal benut.  

 Gezamenlijke kaders met lokaal maatwerk: Een brandweer waarin posten 
verantwoordelijk zijn voor de inzet bij brand & ongevallen én brandveiligheid.  

 Een doelmatige brandweer: Een brandweer die slim is georganiseerd, met minder 
kosten en minder versnippering in bestuur, beleid en management. 

 Een rechtvaardige en transparante financiering van de brandweer: Een brandweer die 
gefinancierd wordt op basis van de risico’s. 

 
De voorstellen MOED voor risicobeheersing en incidentbestrijding zijn gericht op een kwalitatief 
goede en toekomstbestendige brandweer met gemotiveerde medewerkers. Veel van deze 
voorstellen vergen een investering van mensen en middelen. De voorstellen voor de 
ondersteunende processen zijn er op gericht om de ondersteunende processen slimmer en 
efficiënter te organiseren. Deze voorstellen kunnen een besparing opleveren.  

 
Bestuurlijke discussiepunten 
Een deel van de voorstellen MOED kan alleen worden uitgewerkt / geïmplementeerd nadat het 
bestuur fundamentele keuzes heeft gemaakt. Op 3 april staan naast de inhoudelijke voorstellen 
de volgende twee discussiepunten centraal: 
 

1) Financiële resultaten  
Wat is de wens met betrekking tot een besparing op de omvang van de begroting van de 
VNOG? 
 

o Er staat nog een structurele taakstelling open van € 1,23 miljoen voor het  
geharmoniseerde deel van de begroting. Deze taakstelling kan alleen worden gerealiseerd door 
het maken van fundamentele keuzes. Bij de vaststelling van de Kadernota vorig jaar is besloten 

de taakstelling niet in te vullen, maar deze fundamentele keuzes te maken met MOED. Het 
projectteam MOED wil er op wijzen dat de eventuele besparingen van de voorstellen MOED 
eerst worden ingezet als dekking voor deze taakstelling. 

o Het bestuur wenst financiële resultaten te realiseren in 2015. Het implementeren van 
de voorstellen MOED die een besparing kunnen opleveren, vereisen een reorganisatie. Het 
projectteam MOED verwacht dat een reorganisatie een minimale doorlooptijd kent van een jaar 
na bestuurlijke besluitvorming. Eventuele opbrengsten kunnen in het jaar 2015 worden 
gerealiseerd wanneer op 3 april opdracht wordt gegeven tot het voorbereiden van een 
reorganisatie. 

 
2) Concern, clusters en bestuurscommissies 

Wat is de wens met betrekking tot het uitoefenen van bestuurlijke invloed op de 
brandweerorganisatie; wat is de gewenste rol van concern, clusters en bestuurscommissies? 
 

o Bij MOED staat de kwaliteit van de brandweer centraal. Er is geen opdracht gegeven  
voor het uitwerken van een organisatiemodel. Bepaalde voorstellen hebben echter een directe 
relatie met de bestuurlijke en ambtelijke organisatiestructuur. Tijdens de vergaderingen van 
het bestuur worden deze verbanden inzichtelijk gemaakt en toegelicht. 

o De huidige organisatie is tot stand gekomen als opmaat naar de regionalisering. De  
daarvoor ingestelde clusterstructuur en bestuurscommissies hebben hun plek gevonden in de 

huidige organisatiestructuur. Indien de organisatie wordt aangepast zal dit ook gevolgen 
hebben voor clusters en de rol van de  bestuurscommissies.  
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o Doorslaggevend voor het kunnen uitvoeren van bepaalde voorstellen is dat één  
organisatieonderdeel beleid maakt en besluiten neemt. Concreet betekent dit dat er een andere 
organisatiestructuur gevormd dient te worden waarin concern en clusters in elkaar overlopen. 
Vanuit concern vindt ondersteuning plaats aan de primaire processen. Wijzigingen hierin zijn 

alleen mogelijk wanneer de primaire processen en de ondersteuning daar aan anders worden 
vormgegeven. Lokale uitvoering sluit naadloos aan bij de voorstellen en is zelfs een van de 
kernpunten van MOED. Bestuurlijk overleg op schaal van drie of vier gemeenten kan ook 
behouden blijven. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de noodzaak om verbinding tussen 
brandweerposten en lokale / gemeentelijke schaal inhoud te geven. 
 
Vervolg 
Op 3 april bespreken de 22 burgemeesters van de brandweer in Noord- en Oost-Gelderland de 
voorstellen MOED. Op basis van deze bestuurlijke discussie worden de voorstellen doorgeleid 
naar de 22 gemeenteraden. In september vindt verdere besluitvorming plaats.   
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5. Bijlagen 

5.1. Vragen en antwoorden  

 

1. Hoe was de brandweer vroeger georganiseerd, waarom is dat veranderd en hoe 
is dat gegaan bij de brandweer VNOG? 
  

Van oudsher waren brandweerkorpsen onderdeel van gemeenten. Op beperkte schaal 
werden met name taken op het vlak van grootschalig optreden gezamenlijk uitgevoerd. De 
brandweerwet is in 2010 vervangen door de Wet veiligheidsregio’s. Daarmee werd een 
wettelijke basis gelegd voor de overdracht van de brandweertaken van de gemeenten naar 
de Veiligheidsregio. Op eigen initiatief is de VNOG vanaf 2011 gestart met deze 
regionalisering door middel van clustervorming: samenwerking  in brandweerclusters van 
drie of vier gemeenten om tot de regionalisering te komen. In de VNOG is er in zes clusters 
een aparte clusterbegroting waarop de activiteiten worden verantwoord die binnen dat 
cluster plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2014 is de regionalisering verplicht en draagt het 
bestuur van de VNOG zorg voor één regionale brandweerorganisatie. Per 1 januari 2014 

hebben de gemeenten binnen de VNOG de vrijwilligers, de medewerkers en het materieel 
ingebracht in de gezamenlijkheid.  
 

2. Is de brandweer duurder geworden en zo ja, waar komt dat door?  
 

De uitgaven voor het cluster openbare orde en veiligheid in het gemeentefonds zijn de 
afgelopen jaren toegenomen. Volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Advies 
herijking Openbare Orde en Veiligheid, 2007) heeft dit te maken met feit dat het thema 
openbare orde en veiligheid als prioriteit was benoemd. Daarnaast wordt het vermoeden 
uitgesproken dat de oorzaak ligt bij de toegenomen aandacht voor veiligheid, preventie en 
handhaving (Enschede, Volendam) en meer cameratoezicht op straat.  
Ook de uitgaven voor de brandweer zijn toegenomen. Volgens de commissie Mans kan dit 
deels worden verklaard door de professionalisering van de brandweer en rampenbestrijding 
(Rapport commissie Mans, juni 2010). Het Cebeon schrijft de toename van de uitgaven 

tussen 2001 en 2005 toe aan: 
o Extra uitgaven aan vrijwilligers (18 miljoen) 
o Extra uitgaven aan beroepspersoneel (117 miljoen) 
o Extra overige uitgaven zoals huisvesting, kantoorkosten, materieel en materiaal (68 

miljoen) 
De extra personeelskosten, zowel voor vrijwilligers als voor beroepspersoneel hangen samen 
met de professionalisering en kwaliteitsbevordering van de brandweer (Raad voor de 
financiële verhoudingen, advies herijking Openbare Orde en Veiligheid, 2007). 
 
Vanwege de regionalisering zijn de kosten van de brandweer de afgelopen jaren inzichtelijk 
geworden in een totale begroting waarin ook personeel en materieel wordt opgenomen. 
Deze kosten waren eerder versleuteld over de gemeenten en daardoor niet direct te 
herleiden tot de brandweer.  

  Uitgaven door gemeenten aan brandweer en rampenbestrijding, 2005-
2012, bron: CBS brandweerstatistiek 2012 

 

Jaar  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale uitgaven x mln 
euro 

724 819 913 1017 1094 1125 1102  1126 

Gemiddeld per inwoner x euro 44 50 56 62 66 68 66 67 
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3. Is de brandweer VNOG duur t.o.v. andere brandweerregio’s in Nederland? 
 
Een inwoner van Nederland in één van de 25 regio’s geeft gemiddeld € 67,30 uit aan de 
brandweer. Een inwoner van Noord- en Oost-Gelderland geeft gemiddeld € 58,40 euro uit 

aan de brandweer. Daarmee behoort de Brandweer VNOG tot de vijf goedkoopste regio’s 
van Nederland (bron: CBS Brandweerstatistiek 2012). 
 

 
 
  

Veiligheidsregio aboluut

2010 2011 2012 2012

Amsterdam-Amstelland 98,1 87,5 91,0 88,3

Gooi- en Vechtstreek 84,2 77,9 82,6 20,2

Zuid-Holland-Zuid 76,1 72,8 81,1 39,2

Kennemerland 86,7 85,5 80,7 42,4

Zaanstreek-Waterland 81,0 76,6 79,0 25,5

Haaglanden 75,1 76,0 78,8 81,8

Zeeland 74,1 76,1 76,4 29,1

Rotterdam-Rijnmond 77,9 73,8 76,1 96,2

Ijsselland 72,3 69,2 68,9 35,2

Utrecht 74,1 71,6 68,9 85,2

Gelderland-Zuid 65,7 65,1 68,1 36,5

Twente 67,1 68,4 67,7 42,2

Hollands Midden 62,3 66,0 66,5 51,0

Noord-Holland-Noord 66,7 67,3 66,4 42,9

Groningen 62,7 63,2 65,1 37,8

Limburg-Zuid 59,4 60,7 61,7 37,5

Gelderland-Midden 61,5 59,0 61,6 40,8

Drenthe 58,3 59,1 61,0 29,9

Limburg-Noord 63,4 58,6 60,2 31,1

Midden- en West-Brabant 55,3 57,3 58,5 63,2

Noord- en Oost-Gelderland 58,0 55,3 58,4 47,4

Flevoland 55,9 56,4 55,0 21,7

Brabant-Zuidoost 56,6 54,1 54,4 40,4

Fryslãn 48,1 49,2 46,9 30,4

Brabant-Noord 53,2 44,1 46,8 30,0

Gemiddeld / Totaal 67,9 66,2 67,3 1.125,9    

per inwoner
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4. Is de brandweer VNOG duurder geworden de afgelopen jaren? 
 
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Ieder cluster heeft zijn eigen route 
gevolgd naar regionalisatie. Pas per 1 januari 2014 zijn alle taken overgedragen aan de 

VNOG en is er sprake van brandweer VNOG. Beschikbare informatie komt van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek: in onderstaande tabel is de ontwikkeling van de uitgaven en het 
saldo van functie 12016 in begrotingen weergegeven van de VNOG-gemeenten (functie 120 
uit het besluit begroting en verantwoording). 
 

 
 
Onderstaand is goed te zien dat na een aanvankelijke toename van de brandweer 
begrotingen in de gemeenten sprake is van een stabilisatie en zelfs een daling.  

De jaarschijf 2014 is gebaseerd op voorlopige cijfers. Indien op individueel gemeentelijk 
niveau wordt gekeken is soms sprake van grote fluctuaties. In de vergelijking in deze notitie 

worden daarom de cijfers uit de begroting 2013 als referentie gehanteerd. 

 
Verloop uitgaven VNOG op begroting en rekeningbasis 2008 – 2013 
 

 
 
  

                                         
16 Functie 120, Brandweer en rampenbestrijding:  

Tot deze functie behoren de baten en lasten die samenhangen met de reguliere uitoefening van de taken van de 

brandweer en de baten en lasten verband houdende met het beperken en bestrijden van rampen en zware 
ongevallen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. 

 

uitgaven saldo uitgaven saldo

2008 43.348              41.664              42.199              41.215              

2009 47.955              46.248              44.145              43.117              

2010 49.231              46.988              49.900              48.799              

2011 48.031              44.813              49.048              47.547              

2012 48.654              47.427              

2013 48.963              47.260              

jaar Begroting functie 120Rekening functie 120
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Verloop van de inwonerbijdrage van het geharmoniseerde deel van de VNOG-

begroting weergegeven in de periode 2008 – 2015 

 

5. Hoe zien de inkomsten van de VNOG er uit? 
 

Onderverdeling inkomsten VNOG 

 
 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Begrotingssaldo (a) -518 -518 -518 -518 -518

Bezuinigingen

Scenario 1 645 645 645 645 645

Correctie kapitaallasten GHOR -42 -42 -42 -42

Scenario 2 50 100 150 216

Scenario 3 297 297 297 297

Niet benut uit scenario 3 -287 -287 -287 -287

Totaal bezuiniging 645 950 1000 1050 1116

Saldo na bezuinigingen 127 432 482 532 598

Totaal inw onersbijdrage ghor en 

brandw eer
Absoluut 5.982.413 6.957.305 6.488.572 6.665.220 6.233.220 6.183.866 6.029.220 5.963.220

Per inw oner a.g.v. f inanciële heroriëntatie € 6,85 € 7,96 € 8,03 € 8,22 € 7,69 € 7,63 € 7,56 € 7,48

Begrotingsbehandeling 2013

- loon- en prijscompensatie € 0,40 € 0,40 € 0,40

- amendement € -0,23 € -0,23 € -0,23

Per inw oner na AB begroting 2013 € 7,80 € 7,73 € 7,65

Begroting 2014

- prijscompensatie 2,5% € 0,10 € 0,10

Per inw oner voorstel € 7,83 € 7,75

Absoluut 6.321.725 6.357.028 6.294.264

Aantal inw oners 873.209 874.101 808.527 810.854 810.854 810.938 811.881 811.881
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6. Hoe zien de uitgaven van de VNOG er uit? 
 

Onderverdeling uitgaven VNOG totaal 

 
 
Onderverdeling kapitaallasten VNOG 

 

Personeelsgerelateerde kosten per organisatieonderdeel 

 

Personeels-
lasten 
57% 

Kapitaal 
lasten 
11% 

Exploitatie 
lasten 
32% 

Kostencategoriën begroting 
2014 

Concern 
brandweer 

22% 

Concern 
GHOR/RVB 

0% 
Clusters 

78% 

Kapitaallasten onderverdeeld 
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7. Waaruit bestaat het concern van de VNOG? 

 
De VNOG bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:  

o GHOR 
o Multidisciplinaire samenwerking (Regionaal Veiligheidsbureau, RVB) 
o Brandweerzorg, inclusief het Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) en het Regionaal 

Brandmeldsysteem (RBS)  
o Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning  

De VNOG is gehuisvest in het gebouw van de politie aan de Europaweg. De GHOR en het 

RVB zitten op de 4e verdieping. Op de 4e verdieping is ook het Regionaal Operationeel 
Centrum (ook wel Multidisciplinair Actiecentrum) ingericht. Brandweerzorg en Bestuurs- en 
Bedrijfsondersteuning zitten op de 5e verdieping. De Meldkamer Oost Nederland (MON) is 
gevestigd op de 3e verdieping (bestaat uit brandweer, politie en de ambulancedienst).  
 
De sector Brandweerzorg  bestaat uit 31 fte, plus 10 fte voor RBS, deelname RVB en ROI. 
Bestuur en Bedrijfsvoering bestaat uit 48 fte, de sector Multidisciplinaire samenwerking (het 

Regionaal Veiligheidsbureau) uit 7 fte en de GHOR uit 8 fte.   

De GHOR en het RVB maken geen onderdeel uit van de bestuursopdracht MOED. 
 

8. Wat doet het concern m.b.t. de brandweer? 
 
Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning 

Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning verzorgt onder andere de PIOFACH taken (Personeel, 
Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting) voor de gehele 
organisatie (1500 vrijwilligers en 300 beroeps). Een deel van deze werkzaamheden wordt 
via een DVO bekostigd. De afspraken hierover zijn drie jaar geleden door een stuurgroep 
van gemeentesecretarissen uit de VNOG tegen het licht gehouden. De conclusie luidde dat 
de afspraken en bedragen in vergelijking met de gemeentelijke overheid redelijk tot zelfs 
laag zijn. Vanuit Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning wordt verder de advisering en 

ondersteuning voor het bestuur (DB, AB, Veiligheidsberaad) en directie (bijvoorbeeld Raad 
van Brandweercommandanten, directeuren veiligheidsregio) geleverd. 

Brandweerzorg 
In de huidige organisatievorm zijn de clusters verantwoordelijk voor de basisbrandweerzorg 
van de gemeenten van het cluster. Een deel van de werkzaamheden van de primaire 

processen incidentbestrijding en risicobeheersing en een deel van de ondersteunende 
processen wordt uitgevoerd door de sector Brandweerzorg. 
 
* Sector Brandweerzorg- risicobeheersing 
Risicobeheersing werkt voor alle 22 gemeenten in de VNOG en de Provincie Gelderland. Ze 
geeft adviezen op bestemmingsplannen en milieuvergunningen vanuit externe veiligheid. Op 
het gebied van de BRZO-wetgeving -die betrekking heeft op de meest risicovolle bedrijven- 
worden inspecties uitgevoerd, adviezen gegeven en bedrijfsbrandweer-aanwijzingen 
beoordeeld. De sector voorziet de gemeenten en provincie van advies over 
vuurwerkopslagen en –verkooppunten volgens het Vuurwerkbesluit.  
Op het thema natuurbrand wordt samen met natuurorganisaties en de recreatiesector de 
kans op brand en schade geprobeerd te verkleinen door het risicobewustzijn van mensen in 
de natuur te bevorderen.  
 

Samen met de GHOR, politie en andere partners geeft ze het regionaal risicoprofiel inhoud 
met als doel beter voorbereid te zijn op grotere incidenten. Deze taken vormen aanvullende 
expertise op de risicobeheersing die in de clusters aanwezig is.  
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Daarnaast voert de sector brandonderzoek uit in alle 22 gemeentes. Het doel daarvan is 
leren, zodat de adviezen van risicobeheersing daarmee kwalitatief beter worden.  
 

Verder heeft de sector een centrale rol binnen de VNOG voor de uitvoering van 1e- en 2e-
lijns nazorg voor repressief personeel dat te maken krijgt met ingrijpende gebeurtenissen.  
 
Voor de externe veiligheid en BRZO wordt intensief samengewerkt op schaal Oost 5. Vanuit 
het concern wordt ook de afstemming tussen risicobeheersers in de regio gecoördineerd en 
wordt een bijdrage geleverd aan en invloed uitgeoefend in landelijke netwerken. 
 
* Sector Brandweerzorg- incidentbestrijding 
Op het gebied van incidentbestrijding staan de operationeel leidinggevenden (RROL) op de 
loonlijst en worden de oefeningen voor deze groep hier voorbereid en gecoördineerd. Ook de 
voertuigen, kleding en andere spullen voor deze functies worden vanuit de sector 
aangeschaft en onderhouden.  

Specifiek aandachtspunt zijn de voorbereidingen op natuurbrand, een van de regio’s 

grootste risico’s, waar vanuit het concern tijd en energie in wordt gestoken.  

Verder draagt de sector zorg voor alle bovenlokale en landelijke taken die niet onder de 
basisbrandweer vallen. Het gaat dan om (inter)regionale bijstand, Grootschalig Optreden 
(meer dan 3 tankautospuiten), Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen, CBRNe, operationele 
logistiek, grensoverschrijdende samenwerking, Waarschuwing en Verkenning / 
meetplanorganisatie, Incidentmanagement snelwegen etc. 

* Sector Brandweerzorg- ondersteunende processen 
Vanuit incidentbestrijding wordt ondersteuning gecoördineerd die gekoppeld is aan 
incidenten. Daarbij kan gedacht worden aan Restdekking, Protocolkaarten, werkinstructies, 
Regionaal Dekkingsplan, Randapparatuur, C2000, luchtverkenning, meldkamerzaken, 
waterwinsystematiek, warme ARBO etc. 

Het Regionaal Brandmeldsysteem verzorgt de aansluitingen van de automatische 
brandmeldinstallaties die verplicht op de MON zijn aangesloten. 

Het vakbekwaam worden (opleiden) wordt door het Regionaal Opleidingsinstituut verzorgd 
en het vakbekwaam blijven (oefenen) focust voornamelijk op kwaliteit van instructeurs, het 
oefenen van grootschalig optreden en de geoefendheid van de operationeel leidinggevenden.  
 
Vanuit het concern wordt aan de hele regio ondersteuning geboden voor operationele 
informatievoorziening. Ook verzorgt ze de beschikbaarheid van alle operationele informatie 
tijdens incidenten en coördineert ze de inzet van de operationele informatiemanagers, 
Plotters en Loggers. 
 
De operationele afstemming met andere regio’s, de meldkamer en Duitsland vergt steeds 
meer tijd. Deze brugfunctie wordt vanuit concern vervuld evenals de coördinatie op de 

blusheli’s, coördinatie van brandonderzoek en coördinatie van de luchtverkenning. 
 
Wat opvalt bij de brandweer ondersteunende processen is dat de kapitaalslasten voor het 
concerndeel brandweer hoog zijn (zie vraag 6). Bij de sector brandweerzorg (materieel en 
logistiek) staat materieel op de begroting dat in de clusters op kazernes staat, maar waar 
het concern voor verantwoordelijk is17.  Het gaat hier om watertransportsystemen, mobiele 

overlegruimtes, decontaminatie eenheden etc. Ter illustratie: half maart 2014 zijn eenheden 

                                         
17 Vanuit de verantwoordelijkheid voor grootschalig optreden. 
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van de VNOG ter ondersteuning ingezet voor de nucleaire top (NSS) in Den Haag. De 
voorbereiding en coördinatie van deze bijstand wordt vanuit concern georganiseerd. Veel 
van deze zaken worden overigens ook ingezet voor de basisbrandweerzorg. 
 

9. Wat zijn vanuit MOED de voorstellen m.b.t. het concern? 
 
De voorstellen voor risicobeheersing hebben gevolgen voor het concern. Met één organisatie 
risicobeheersing wordt de expertise die nu aanwezig is op het concern gebundeld met de 
expertise in de clusters. Deze expertise wordt verdeeld over een aantal teams in de regio. 
Hierdoor blijft er minder formatie over aan de Europaweg. 
 
Vanuit het concern vindt onder andere ondersteuning plaats aan de primaire processen. 
Wijzigingen hierin zijn alleen mogelijk wanneer de ondersteuning aan de primaire processen 
anders wordt vormgegeven. Concreet betekent dit dat er een andere organisatiestructuur 
gevormd dient te worden waarin concern en clusters in elkaar overlopen. In hoofdstuk 3.3 
worden voorstellen gedaan met betrekking tot de brandweergerelateerde ondersteunende 
processen, de bedrijfsvoeringstaken en de besturings- en beheersingsprocessen. Het 
uitvoeren van deze voorstellen leidt tot minder benodigde capaciteit. 

 
De voorstellen voor de brandweer ondersteunende processen hebben bijvoorbeeld gevolgen 
voor het concern omdat bepaalde werkzaamheden die nu vanuit het concern worden 
verricht, dichter bij de werkvloer zullen gaan plaatsvinden. Hierdoor blijft er minder formatie 
over aan de Europaweg.  
 

Een ander gevolg van het wijzigen van de organisatievorm door het samengaan van concern 
en clusters is dat organisatie breed minder management nodig is. 
 
In hoofdstuk 3.5 stelt het projectteam MOED voor om te onderzoeken of het Regionaal 
Opleidingsinstituut kan worden uitbesteed (fusie met de BOGO18).  
 
Ook stelt het projectteam voor om te kijken of de beschikbare kantoorruimte efficiënter kan 

worden benut. Een mogelijkheid is om werkplekken te creëren op kazernes en de 5e 
verdieping aan de Europaweg te verlaten. 

 
10.  Hoe zien de inkomsten en uitgaven per cluster en gemeente eruit? 

 
De onderstaande tabellen tonen aan dat de bijdrage per inwoner binnen de VNOG als 
geheel, maar ook binnen en tussen de clusters aanzienlijk verschillen.  

 

 
 

  

                                         
18 Brandweeropleidingen Gelderland en Overijssel 

Kanttekening 

Bij de diverse cijfers dient als kanttekening geplaatst te worden dat de cijfers voor een 
deel een momentopname betreffen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat enkele kosten 
binnen de clusterbegroting van jaar tot jaar fluctueren. Hierbij valt te denken aan de 
FLO-gerelateerde kosten van Apeldoorn en de kapitaallasten voor bijvoorbeeld de 
clusters Veluwe Noord en Veluwe West. 
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Bijdrage clusters aan VNOG (absoluut en per inwoner) 201419 

  

Bijdrage per gemeente aan VNOG (absoluut en per inwoner)20 

  
 
 

                                         
19 Exclusief overgedragen panden vanwege BTW-herziening. 
20 Exclusief lasten overgedragen panden i.v.m. BTW-herziening. 

gemeente aantal 

inwoners

 Totaal  Per 

inwoner 

Achterhoek Oost

Aalten 27.305 1.383.601      51                    

Berkelland 44.911 2.022.806      45                    

Oost Gelre 30.005 1.416.009      47                    

Winterswijk 28.946 1.193.137      41                    

Achterhoek West

Bronckhorst 37.441 2.067.088      55                    

Doetinchem 56.252 3.022.960      54                    

Montferland 35.043 1.671.049      48                    

Oude Ijsselstreek 39.839 1.910.131      48                    

EVA

Apeldoorn 156.961 11.336.536   72                    

Epe 32.519 1.275.727      39                    

Voorst 23.719 1.105.158      47                    

Ijsselstreek

Brummen 21.327 853.895         40                    

Lochem 33.263 1.480.470      45                    

Zutphen 47.144 2.762.007      59                    

Veluwe Noord

Elburg 22.313 1.051.106      47                    

Hattem 11.762 544.576         46                    

Heerde 18.300 866.061         47                    

Oldebroek 22.659 1.045.412      46                    

Veluwe West

Ermelo 26.127 1.257.543      48                    

Harderwijk 45.429 2.204.466      49                    

Nunspeet 26.609 1.438.951      54                    

Putten 23.860 1.059.248      44                    

811.734 42.967.939   53                    
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In het volgende overzicht staat de bijdrage die per gemeente wordt ontvangen uit de 
algemene uitkering cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) brandweerdeel. 

Ontvangen bijdrage per gemeente uit de algemene uitkering cluster OOV 

brandweerdeel 

 

11. Verandering en bezuiniging bij de brandweer VNOG lijkt moeilijk te gaan, 
waardoor komt dat? 

 
De brandweer VNOG bestaat op dit moment uit zes clusters met zes bestuurscommissies die 
besluitvormend en beleidsvormend over de basisbrandweerzorg in hun cluster gaan. De 
huidige financiering van de brandweer is historisch verklaarbaar vanuit de lokale context. 

Daarbij zijn er (grote) verschillen in de bijdragen die gemeenten aan brandweerzorg 
uitgeven. Alle zes brandweerclusters zijn verschillend georganiseerd. Deze clusters en het 
concern hebben een aparte begroting waarop de activiteiten worden verantwoord die binnen 
dat cluster / concern plaatsvinden. Vergelijking is moeilijk omdat er verscheidenheid is in 
budget, definities, taakstellingen en opbouw van de begrotingen. Met zes aparte eenheden 
met zes ambtelijke en bestuurlijke bazen is de discussie over verandering en bezuiniging 
ingewikkeld. Veranderingen op veel beleidsterreinen in een cluster hebben consequenties 
voor de hele regio. Bovendien is het met zeven verschillende begrotingen moeilijk om voor 
het geheel tot resultaat te komen, terwijl 80 procent van het volume in brandweerzorg zit.  

gemeente Inwoners

aantal inwoners  Totaal  Per 

inwoner 

Hattem 11.762 502.704           43             

Heerde 18.300 782.986           43             

Oude Ijsselstreek 39.839 1.704.770       43             

Putten 23.860 1.022.362       43             

Montferland 35.043 1.511.694       43             

Brummen 21.327 920.183           43             

Bronckhorst 37.441 1.626.662       43             

Oldebroek 22.659 1.013.926       45             

Nunspeet 26.609 1.197.360       45             

Epe 32.519 1.480.680       46             

Aalten 27.305 1.244.899       46             

Harderwijk 45.429 2.082.404       46             

Elburg 22.313 1.033.934       46             

Berkelland 44.911 2.105.615       47             

Oost Gelre 30.005 1.414.993       47             

Voorst 23.719 1.135.443       48             

Doetinchem 56.252 2.716.726       48             

Lochem 33.263 1.632.244       49             

Winterswijk 28.946 1.504.900       52             

Zutphen 47.144 2.464.445       52             

Ermelo 26.127 1.446.912       55             

Apeldoorn 156.961 8.715.237       56             

811.734 39.261.077     48

 Algemene uitkering 

2013 
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12.  Wat zijn de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en welke 
taakstellingen bestaan er nog? 
 

Clusters 

Binnen de VNOG kennen de clusters grote financiële autonomie. Dit heeft tot gevolg dat 
clusters op verschillende manieren omgaan met bezuinigingen en taakstellingen. In 
onderstaande tabel zijn uit de Kadernota 2015 – 2018 de ontwikkelingen in de clusters 
weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de ontwikkelingen die leiden tot 
financiële consequenties en de wijze waarop hiervoor dekking wordt gevonden. Hieruit blijkt 
welke taakstelling, nog te vinden dekking of bezuinigingsopgaven voor de clusters bestaan. 

 

Geharmoniseerde deel 

Voor het geharmoniseerde deel van de begroting bestaat voor 2015 een taakstelling van 
ruim € 1,2 miljoen. Hierin is een component opgenomen vanuit de financiële heroriëntatie 
(onderdeel van scenario 121). Daarin was op basis van ervaringsgegevens voorgesteld de 
onderuitputting op de personeelskosten, die incidenteel ontstaat, voor € 0,3 miljoen 
structureel als dekking te benutten. De onderuitputting is vanaf dat moment echter beperkt 
gebleven. Lopende het begrotingsjaar wordt alsnog incidenteel dekking gezocht hiervoor. 

Voorgesteld is om met ingang van 2015 structurele dekking te zoeken.  

Concreet betekent dit dat er nog een structurele taakstelling open staat van € 1,23 miljoen 
voor het geharmoniseerde deel van de begroting. Deze taakstelling kan alleen worden 
gerealiseerd door het maken van fundamentele keuzes. Bij de vaststelling van de Kadernota 
vorig jaar is besloten de taakstelling niet in te vullen, maar deze fundamentele keuzes te 
maken met MOED. Het projectteam MOED wil er op wijzen dat de eventuele besparingen 

van de voorstellen MOED eerst worden ingezet als dekking voor deze taakstelling.  

 
 

 

                                         
21 Toelichting m.b.t. concern: Scenario 1: efficiency korting van 10%, een structurele onder uitputting, verhoging 

RBS, terugdringen van kst bovenformatief, managementtaakstellingen. Scenario 2: reductie topstructuur.  
Scenario 3: OGS, waterongevallen. Loon- en prijsindex enige jaren (2009-2011) binnen de begroting opgevangen. 
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13.  Hoe is de VNOG georganiseerd t.o.v. de andere regio’s in Oost Vijf? 
 

Overzicht 
oost vijf 

NOG IJsselland Twente Gld Midden Gld Zuid 

Aantal 
inwoners  

870.000   450.000 627.000  650.000  530.000 

Aantal 
gemeenten 

22 11 14 16 18 

Opper-
vlakte 

2755 km2 1695 km2 1632 km2 1181 km2 1040 km2 

Aantal 

kazernes 

56 37 31 42 36 

Aantal 
mede-
werkers 

1500 vrijwilligers 
300 beroeps 

800 
vrijwilligers 
150 beroeps 

800 
vrijwilligers 
250 beroeps 

800 
vrijwilligers 
250 beroeps 

800 vrijwilligers 
200 beroeps 

Bestuurlijke 
besluitvorm

ing 

AB met 6 
bestuurscommis

sies. AB bepaalt 
regionaal beleid 
(opgeschaald) 
en bedrijfs-
voering, via 
regeling op de 
bestuurscommis

sies gaan de 6 
clusters  over 
zowel beleid als 
uitvoering 
basisbrandweer-
zorg. 

Het AB stelt 
inhoudelijke 

en financiële 
kaders vast. 
Burgemeester 
(of het 
college) heeft 
via het AB 
zeggenschap 

over de 
inhoudelijke 
en financiële 
kaders in de 
eigen 
gemeente. 

14 Twentse 
gemeenten 

hebben 
gezamenlijk de 
regie over de 
brandweer in 
Twente. De 
gemeenten 
bepalen 

gezamenlijk 
het beleid en 
het beheer. De 
brandweer 
voert uit.  
 
 

AB en DB 
Dienstverlenin

g per 
gemeente 
bepaald, 
afspraken in 
individuele 
dienstverlenin
gsovereenkom

sten. 

Het AB stelt 
hoofdlijnen 

beleid en 
financiële 
kaders vast. Elk 
lid legt binnen 
gemeenteraad 
verantwoording 
af. Geen 

bestuurlijke 
commissies. DB 
is agenda 
commissie, 
geen eigen 
bevoegdheden. 

Model Geografisch 
gestuurd: 
besluitvorming 
en uitvoering in 
6 clusters. Deze 
clusters zijn 
verschillend 
ingericht. 
Daarnaast 
bestuur en 
bedrijfsvoering. 
 

Proces 
gestuurd op 
de vier 
Hoofd 
processen: 
repressie, 
risico-
beheersing, 
vakbekwaam-
heid en 
beheer & 
techniek. 
Daarnaast 

bedrijfs-
voering.  
 
 

Proces- en 
taakgestuurd 
op: risico-
beheersing en 
incidenten-
bestrijding, 
waarbij 
operationele 
voorbereiding 
als 
ondersteunend 
primair proces. 
Alle overige 

processen 
(bedrijfs-
voering) zijn 
eveneens 
ondersteunend 

Proces 
gestuurd op 
incident-
bestrijding, 
operationele 
voorbereiding 
en risico-
beheersing. 
Daarnaast 
ondersteunen
de en 
besturende 
processen. 

 
 
 
 

Geografisch 
gestuurd op 
uitvoering in 8 
clusters en 2 
centrale 
afdelingen: 
operationele 
voorbereiding 
en risico-
beheersing. 
 
 

Kosten per 
inwoner 

€ 58,40 € 68,40 € 67,70 € 61,50 € 68,10 
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14.  Krijgen vrijwilligers bij de brandweer betaald? Wat is het verschil 
Tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermedewerkers? 

 
Ja, vrijwilligers worden betaald voor hun werkzaamheden voor de brandweer. Ze krijgen 

betaald voor inzetten en tevens voor oefen- en vergaderuren. Ook als zij naar de kazerne 
komen maar niet hoeven uit te rukken, krijgen ze een vergoeding. Dit wordt de 
‘opkomstvergoeding’ genoemd. Vrijwilligers hebben dezelfde opleidingen afgerond als 
beroeps. Om genoeg ervaring op te doen, oefenen vrijwilligers gemiddeld één avond per 
week. Het verschil tussen vrijwilligers en beroeps zit in de hoofdwerkgever: de brandweer is 
de hoofdwerkgever voor beroeps, maar niet voor vrijwilligers. Om deze redenen worden 
vrijwilligers ook wel parttime professionals genoemd. 

15.  Waarom heeft Apeldoorn 24-uursdienst met beroeps? 
 

Post centrum van Apeldoorn is afgelopen jaar totaal 1052 keer uitgerukt in haar 
verzorgingsgebied. Dit aantal is een te hoge belasting voor vrijwilligers. Daarom wordt de post 
bemenst door beroepsbrandweermannen die 24 uur per dag op de kazerne gereed staan om uit 
te rukken. Als zij niet uitrukken, nemen ze deel aan trainingen of oefeningen of verrichten ze 

andere werkzaamheden zoals onderhoud aan voertuigen of preventiewerkzaamheden. Ter 
vergelijking: de post Voorst rukte in 2013 49 keer uit en de post Vaassen 154 keer. De uitruk in 
deze posten wordt wel verricht door vrijwilligers.  
 

16.  Welke vormen van paraatheid zijn er? En waarom worden sommige 
brandweermedewerkers via een pager gealarmeerd en zitten anderen op de kazerne?  

 
Er zijn vier profielen voor het organiseren van paraatheid voor de brandweer: een model van 
vrije instroom, een model op basis van consignatie, een model van gekazerneerde personen 
en een model van 24-uurs beroeps. In de praktijk zijn hier ook varianten en gemengde 
vormen van te vinden. De basis voor de organisatie van paraatheid bij de vrijwillige 
brandweer is het vrije instroom model (86%). In de grote steden is de basis het 24-uurs 
beroeps model.  

 
Vrije instroom profiel 
Dit profiel houdt in dat vrijwilligers d.m.v. een pager worden gealarmeerd. Vanuit hun 
verblijfplaats komen ze naar de kazerne, waarna ze uitrukken naar het incident. Het vrije 
instroom profiel kent de volgende varianten: 

 Volledig vrije instroom: alle vrijwilligers van een post worden opgeroepen in geval 
van een alarmering. 

 Gedeeltelijk vrije instroom op basis van groepensysteem: de post is verdeeld in 
meerdere groepen en iedere week wordt een andere groep gealarmeerd, zodat niet 
altijd iedereen op hoeft te komen bij een alarmering.  
 

Kenmerken van het vrije instroom profiel:  
- Het is relatief goedkoop: naast de vaste jaarvergoeding wordt alleen betaald bij een 
oproep of bij arbeid zoals het oefenen. 

- Het kost tijd om een complete voertuigbezetting op de kazerne te krijgen.  
- De opkomst is niet gegarandeerd. Er is een kans is dat er geen complete voertuigbezetting 
op de kazerne verschijnt.  
 
Consignatieprofiel 
Het consignatieprofiel betekent dat de voor de uitruk benodigde vrijwilligers vanaf hun 
verblijfplaats direct beschikbaar en inzetbaar zijn, want ze hebben dienst. Dit profiel lijkt op 
het vrije instroomprofiel met het grote verschil dat de beschikbaarheid van voldoende aantal 
functionarissen gegarandeerd is. 
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Kenmerken van het consignatieprofiel: 
- Dit profiel is duurder dan het vrije instroomprofiel, maar goedkoper dan kazernering. 
- Net als bij het vrije instroom profiel kost het tijd om vanuit de verblijfplaats naar de 
kazerne te komen. 

- De beschikbaarheid van personen is gegarandeerd, de opkomst is niet gegarandeerd. 
 

Een reden om te kiezen voor het consignatieprofiel is dat de beschikbaarheid van voldoende 
personeel d.m.v. het vrije instroom profiel niet meer gegarandeerd kan worden. Een tweede 
reden om te kiezen voor dit profiel is om de vrijwilligers te ontlasten zodat deze niet 
allemaal 365 dagen per jaar beschikbaar hoeven te zijn (de belasting wordt gelijkmatig 
verdeeld). 

 
Kazernering  
De essentie van het profiel van kazernering is dat de brandweermensen op de kazerne 
aanwezig zijn. Het profiel van kazernering kent meerdere varianten, hieronder de meest 
toegepaste vormen: 

 Kazernering met alleen vrijwilligers 
 Kazernering met vrijwilligers en beroeps 

 
De kazernering van vrijwilligers vindt in principe plaats in de avond, nacht en weekenden. 
De vrijwilliger verricht tijdens deze dienst geen andere activiteiten dan uitruk- en 
oefenwerkzaamheden. De uren die besteed worden aan werk, wacht- en slaap-activiteiten 
worden vergoed op basis van de uitgevoerde activiteit. De beroepsmedewerker die ook 
overdag gekazerneerd is, voert naast uitruk en oefenactiviteiten ook werkzaamheden uit in 

het kader van risicobeheersing, voertuigonderhoud of operationele voorbereiding.  
 

Kenmerken van het kazerneringsprofiel zijn: 
- Gegarandeerde bezetting van voertuigen in aantal en soort functies 
- Gegarandeerde uitruktijd 
- Kost het meeste geld. Kazernering is duurder dan het consignatieprofiel. Het rapport 
“Vrijwillig Dienen en Verdienen” van Berenschot uit 2011 stelt dat het kazerneringsprofiel 

eigenlijk gelijk getrokken zou moeten worden met het beroepsprofiel omdat in dit profiel 
eigenlijk als parttime beroeps wordt opgetreden. Alleen is de rechtspositie daar nog niet op 
ingericht. 
- Bij het kazerneringsmodel zijn er bovenop de reguliere kosten voor de stalling van 
voertuigen in de kazerne, kosten voor het verblijf van de personen op de kazerne, denk 
hierbij aan slaap- en eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen. 
 
De belangrijkste reden om te kiezen voor dit model is het gegarandeerd kunnen leveren van 
de brandweerzorg binnen de vastgestelde opkomsttijden. De noodzaak hiervoor is te vinden 
in de toename in aantallen en complexiteit van risico’s in grotere steden. Dit leidt tot 
verschillende zaken: het aantal uitrukken neemt toe en de beschikbaarheid van vrijwilligers 
die wonen en werken binnen een bepaalde straal rondom de kazerne is vaak onvoldoende. 
Of de vrijwilligers moeten dusdanig grote afstanden overbruggen dat de opkomsttijden niet 
meer gehaald worden. Door de complexe infrastructuur van de stad is een model waarbij 

iemand met een privé voertuig door de stad naar de kazerne moet rijden binnen de norm, 
niet altijd haalbaar.  
 
24-uurs beroeps model 
De reden voor kazernering van beroepspersoneel in de avond, nacht en weekenduren  is 
gerelateerd aan de grootte van (het takenpakket) van een post. De hoeveelheid aan taken 

bij grotere posten (met meerdere voertuigen en specialistische taken), vereist een 
aanzienlijke inspanning op het gebied van vakbekwaamheid (opleiden en oefenen). Een 
kleinere maar duurdere groep beroepspersoneel kan effectiever zijn dan werving en het 
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onderhouden van de vakbekwaamheid bij een grote groep vrijwilligers. Een andere reden 
kan ook zijn dat er onvoldoende vrijwilligers (in de omgeving van de post) zijn om de 
bezetting met gekazerneerde vrijwilligers rond te krijgen. 
 

17.  Wordt er geïnvesteerd in risicobeheersing ten koste van incidentbestrijding? 
 

Nee. Risicobeheersing en incidentbestrijding zijn de primaire processen van de brandweer 
VNOG. Vanuit MOED nemen we de primaire processen en de ondersteunende processen onder 
de loep om te kijken waar zaken slimmer, efficiënter, beter en doelmatiger ingericht kunnen 
worden. 
 

18.  Wordt er alleen bespaard of wordt er ook geïnvesteerd met MOED?  
 

Die keuze is aan het bestuur. Het doel van de voorstellen MOED is om de brandweer gereed te 
maken voor de toekomst. De brandweer kan slagvaardiger en slimmer worden ingericht. Een 
aantal voorstellen levert een besparing op en een aantal vraagt een investering. Tijdens de 
vergaderingen van de commissie MOED Middelen d.d. 6 maart, het dagelijks bestuur d.d. 13 
maart en het algemeen bestuur d.d. 3 april licht het projectteam dit nader toe. 

 
19.  Moeten alle brandweervrijwilligers actief worden in Brandveilig Leven? 

 
Nee, het uitvoeren van deze taken is niet verplicht voor alle medewerkers van de posten. De 
posten kunnen kiezen hoe ze deze taken oppakken, zij zijn verantwoordelijk voor de 
afgesproken uitvoering.  

 
20.  Is Brandveilig Leven een taakuitbreiding voor de posten? 

 
Ja, het takenpakket wordt uitgebreid met enkele afgebakende taken op het gebied van 
brandpreventieve voorlichting. Deze taken behoren nu niet tot het formele takenpakket van 
de posten.  

 

21.  Wat betekent dit voor de posten die nu al moeite hebben om vrijwilligers te 
werven? 
 
Elke post geeft geleidelijk zelf vorm aan de nieuwe taak van Brandveilig Leven. Dat geldt 
ook voor de posten die met moeite vrijwilligers kunnen aantrekken voor de hoofdtaak: 
brand- en ongevalsbestrijding. Zij krijgen de ruimte om prioriteit te geven aan dit knelpunt. 
Voor de taak Brandveilig Leven kunnen zij, zoals elke post, terugvallen op het 
ondersteuningsteam Brandveilig Leven dat regionaal beschikbaar is om posten zowel intern 
als extern te ondersteunen. Dit team geeft bijvoorbeeld op afspraak preventieve voorlichting 
of voorlichting na brand als vorm van nazorg aan burgers. Ook kan het team posten met 
raad en daad bijstaan. 

 
22.  Wat houdt informatiegestuurde risicobeheersing in?  

 

Dit houdt in dat de brandweer VNOG mensen en middelen optimaal gaat inzetten voor 
risicobeheersing op basis van informatieanalyses, die aangeven waar de meeste 
veiligheidswinst te behalen valt. Deze informatiesturing heeft ook doorwerking in andere 
terreinen van brandweerzorg, zoals opleiden, oefenen en incidentbestrijding. Dit geldt in het 
bijzonder voor de risico-informatie die van belang is voor het veilig optreden van 
hulpverleners.  
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23. Wat wordt er nu gedaan met gegevens over risico’s en incidenten? 
 

Ook nu verzamelt de brandweer VNOG gegevens over risico’s en incidenten: door het Team 
Brandonderzoek (TBO), binnen de advisering over risicovolle objecten, in het project 

Slagkracht, in het traject Scenariodenken. Wat ontbreekt is de systematische analyse van 
alle risico- en incidentgegevens die voorhanden zijn (gebiedsdekkende helicopterview). Ook 
het doorgeven van risico-informatie aan de andere schakels van de veiligheidsketen gebeurt 
niet systematisch.  

 
24.  Wat houdt risicogericht adviseren in? 

 
Dit houdt in dat de prioriteiten voor advisering worden bepaald door de urgentie van risico’s 
in plaats van deze af te leiden uit de regelgeving. De risicobenadering staat centraal: kijken 
naar brandveiligheid, externe veiligheid en zelfredzaamheid vanuit de risico’s van brand en 
gevaarlijke stoffen in gebouwen en gebieden. Dit vraagt omgevingsgericht kijken (360 
rond) naar alle facetten: ontwerp, totstandkoming, inrichting, organisatie en (wijzigingen in) 
gebruik.  
Eenvoudige risico’s worden zoveel mogelijk centraal in kaart gebracht. Voor risicobeheersing 

kan worden volstaan met algemene regels en adviezen.  
Complexe situaties vragen om maatwerk, waarin de brandweeradvisering cruciaal is. Door 
voorlichting, begeleiding en gerichte advisering worden burgers, bedrijven en instellingen 
beter in staat gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een (brand) veilige 
leefomgeving en deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.  

 

25.  Waarom stapt de brandweer af van regelgericht adviseren?  
 

De brandweer is in de loop der jaren vooral toetser van brandveiligheidsvoorschriften 
geworden en heeft haar deskundigheid ingezet op de regelgeving. Het voldoen aan regels is 
echter geen garantie voor veiligheid. De kracht en deskundigheid van de brandweer ligt juist 
in het risicogericht adviseren, ook over risicovolle situaties waar geen regels voor zijn. Deze 
omslag is nodig vanwege de terugtredende overheid, vermindering van regeldruk, het 
toenemend belang van eigen verantwoordelijkheid in de participatiesamenleving en de 
introductie van certificering van private partijen voor brandveiligheidstoetsing.  

 
26.  Wat betekent deze verandering in adviseren voor gemeenten en RUD’s en 

provincie? 
 
Met risico-expertise als basis voor gezag is de adviesrol van de brandweer VNOG effectiever 

(dan de rol van toetser). Dit biedt ruimte om complementair op te treden aan de bouw- en 
woningtoezichten en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s), die vooral deskundig zijn op het 
gebied van toetsing en handhaving. Door elkaar aan te vullen is het gezamenlijk optreden 
van gemeenten, brandweer en veiligheidsregio krachtiger. Daarmee zijn we voorbereid op 
de toekomst, waar regelgeving steeds meer overgaat van 'rule-based' naar 'performance-
based'. De concrete gevolgen van deze andere wijze van adviseren worden in de komende 
tijd samen met de gemeenten, RUD’s en provincie in beeld gebracht. De gesprekken 
hierover zijn al gestart. 
 

27.  Waarom is er één organisatie voor risicobeheersing nodig?  
 

De omschakeling van regelgericht naar risicogericht adviseren vergt maatwerk en 
specialisatie. Eén organisatie voor risicobeheersing biedt meer ruimte voor deze 
kwaliteitsverbetering door de personele capaciteit te bundelen. Met één organisatie voor 
risicobeheersing onder eenhoofdige leiding versterkt de brandweer VNOG haar adviespositie 
van Brandweer VNOG. Ook weten burgers, bedrijven en instellingen beter waar ze aan toe 
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zijn, omdat er één aanspreekpunt is voor risicobeheersing. Nu zijn er nog zeven organisatie-
eenheden die dat nu doen. Er is efficiëntievoordeel, doordat er minder schijven zijn die om 
afstemming vragen. Er is eveneens sprake van minder kwetsbaarheid in personele capaciteit 
(meer back-up in geval van uitval bij ziekte).  

 
28.  Wat betekent dit voor de lokale verankering van risicobeheersing?  

 
Deze wordt verstevigd. Het voorstel is dat er één organisatie voor risicobeheersing komt 
onder eenhoofdige leiding met gebiedsteams die een decentrale standplaats in de regio 
hebben. Deze teams werken met vaste aanspreekpunten voor de posten, gemeenten en 
partners in hun gebied. De posten worden ingezet voor taken op het gebied van Brandveilig 
Leven. Risico-adviseurs richten zich op de risico’s in de midden-categorie. Risicospecialisten 
worden ingeschakeld voor de advisering over risico’s die in de hoge categorie vallen. De 
risicospecialisten worden zoveel mogelijk geplaatst in het gebiedsteam waar hun 
risicospecialisme het meest voorkomt, maar hebben de gehele regio als werkgebied. 

 
29.  Risicogericht adviseren kan toch ook in de huidige organisatiestructuur?  

 

Dat is mogelijk. Er is ook al een basis gelegd voor risicogericht adviseren binnen de huidige 
organisatiestructuur. Dit gaat echter in een laag tempo. Dit komt doordat er momenteel 
zeven organisatie-eenheden zijn die daarin hun eigen prioriteiten bepalen. Ook vereist het 
veel afstemming. 
 

30.  Is er dan nog ruimte voor maatwerk voor gemeenten?  

 
Ja, er blijft ruimte voor maatwerk voor gemeenten. Eén organisatie voor risicobeheersing 
houdt in: één regionaal beleid voor advisering over complexe en urgente risico's met ruimte 
voor gemeentelijke prioriteiten in risicobeheersing. De gemeenten hebben ook invloed op 
het regionaal beleid risicobeheersing, omdat dit in overleg met gemeenten, RUD’s en 
provincies tot stand komt en vervolgens bestuurlijk bekrachtigd wordt door het bestuur van 
burgemeesters. Het gaat dan om regionaal eenduidig beleid voor elk van de 22 gemeenten 

in het verzorgingsgebied.  
 

31.  Gaan er posten dicht? 
 

Het algemeen bestuur heeft de 56 posten als uitgangspunt meegegeven. Het projectteam 
MOED doet daarom nu geen voorstellen voor het sluiten van posten.   
  

32.  Verdwijnt er materieel uit de posten?  
 

Dat is mogelijk. Binnen MOED wordt momenteel een slagkrachtonderzoek uitgevoerd. Daarmee 
kan een beargumenteerd en onderbouwd oordeel gegeven worden over de hoeveelheid en 
spreiding van het materieel. Een van de conclusies kan zijn dat niet al het materieel binnen de 
VNOG nodig is of dat het verplaatst of omgebouwd moet worden. 
 

33.  Is de huidige spreiding en de hoeveelheid van het materieel niet goed? 
 

Dat wordt op dit moment in het slagkrachtonderzoek onderzocht. Vroeger schaften de 
gemeenten naar eigen inzicht materieel aan voor hun brandweer binnen eigen 
gemeentegrenzen. Inmiddels is de brandweer geregionaliseerd. Het slagkrachtonderzoek 
beantwoordt de vraag in hoeverre op regionale schaal al het materieel voldoende, te weinig 

of te veel is en of het op de juiste plek staat.  
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34.  Wat is het verschil tussen uitrukken op maat en variabele voertuigbezetting? 
 

Er zijn geen duidelijke verschillen. Beide begrippen worden door elkaar gebruikt.  

35.  Moet elke post met TS4 uitrukken volgens het voorstel? Is variabele 
voertuigbezetting een bezuinigingsmaatregel? 
 
Nee. De standaardvoertuigbezetting blijft TS6. Met minder mensen uitrukken gebeurt nu al, 
alleen zijn de brandweermensen hier niet voor opgeleid.22 Ook is de alarmerings- en 
opschalingsprocedure hier niet op aangepast. Door o.a. een oefenprogramma aan te bieden 
en de procedures aan te passen, is de organisatie er goed op voorbereid.  

Variabele voertuigbezetting is bedoeld als een oplossing voor bezettingsproblemen en/of de 
opkomsttijden. Het is geen bezuinigingsmaatregel. Uitrukken op maat vergt juist een 
investering. 

36.  Is het voorstel om de incidentbestrijdingsorganisatie te veranderen? 
 

Ja. Taken en verantwoordelijkheden per post zijn nu per cluster anders ingericht. Het 
voorstel is om de principes klein binnen groot en gezamenlijkheid waar nodig, 
zelfstandigheid waar mogelijk leidend te maken. Meer nog dan nu worden brandweerposten 
gepositioneerd als de basis binnen gezamenlijk bepaalde kaders. 

37.  Hoezo worden de posten nog meer dan nu als basis gepositioneerd? Wat 
verandert in vergelijking met de huidige situatie?  
 
Incidentbestrijding wordt verricht vanuit de posten. Zij krijgen meer verantwoordelijkheden, 
wat hen in staat stelt zelforganiserend vermogen te ontwikkelen en te behouden. Zij moeten 
ook hun eigen paraatheid organiseren. Het gaat dan om personeel, materieel, geoefendheid, 
planvorming & preparatie en uitrukprestaties. Dit vergt investering in de 
postcommandanten. Ook is er ondersteuning vanuit het BIC. Verder is het streven om 
minder management en minder operationeel leidinggevenden te hebben.  

38.  Waarom hebben we een BIC nodig? 
 

Dit heeft meerdere redenen. De eerste reden is dat de operationeel leidinggevende 
(bevelvoerder, OvD, HOvD) slechts basale informatie tot zijn/haar beschikking heeft, terwijl 
er veel meer waardevolle informatie beschikbaar is. De meldkamer komt in de toekomst 
echter op grotere afstand te staan en zal niet in staat zijn die extra (op maat gesneden) 
informatie aan te leveren. 

De tweede reden is dat het BIC op afstand ook een aantal taken van een (H)OvD kan 
overnemen. Daardoor hoeft die (H)OvD niet altijd (direct) ter plaatse te komen. Hierdoor 
kan het aantal piketten verminderd worden. 

De derde reden is dat het BIC op maat gesneden informatie kan aanbieden. Hierdoor hoeft 

een bevelvoerder of (H)OvD niet meer onder het rijden informatie te zoeken in zijn/haar 
MDT. 

De vierde reden is dat het BIC een verbindende schakel is tussen Incidentbestrijding en 
Risicobeheersing. Over en weer kan informatie gedeeld worden, die naar behoefte ook direct 
in warme situaties gebruikt kan worden. 

                                         
22 Dit geldt niet voor de SIV pilot in de clusters Achterhoek West en IJsselstreek. 
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De vijfde reden is dat het BIC in de dagelijkse bedrijfsvoering ondersteuning kan bieden aan 
de brandweerposten. Die zullen, ook als ze zelforganiserend zijn, ondersteuning nodig 
hebben. Daarvoor kunnen ze bij het BIC terecht, dat als centraal loket fungeert. 

De zesde reden is dat het BIC in geval van een groot incident naadloos kan overgaan in een 
Multidisciplinair Informatiecentrum, waar nu nog een apart Regionaal Operationeel Team 
(ROT) opgestart moet worden. 

39.  Wordt het niet erg vol op de Europaweg als cluster- en concerncapaciteit  
worden gebundeld voor de ondersteunende processen? 
 
De medewerkers die nu werkzaam zijn op hetzelfde proces (bijv. vakbekwaam blijven) 
worden aangestuurd door zeven verschillende leidinggevenden. In de toekomst wordt de 
capaciteit gebundeld en aangestuurd door één leidinggevende. Alle medewerkers werken 
dan aan hetzelfde doel: het geoefend houden van het repressief brandweer personeel in de 
VNOG. De medewerkers vormen organisatorisch een eenheid maar zitten niet per definitie 
op één locatie. Zij zitten - net als nu - verspreid over de regio, dichtbij de posten om hen 
goed te kunnen ondersteunen. Bundeling van capaciteit betekent dus niet dat al het 

personeel vanuit Apeldoorn het werk verricht.  

5.2. Externe deskundigen 

 
Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid, Radboud Universiteit Nijmegen 
Peter Kievoet, adviseur organisatieontwikkeling, Ardis 
Rene Hagen, lector brandpreventie, Instituut Fysieke Veiligheid 

Rob Janssens, raadsgriffier gemeente Doetinchem, voormalig afdelingshoofd Control & 
Advies / concerncontroller gemeente Doetinchem 
Tijs van Lieshout, adviseur incidentbestrijding, voormalig directeur Falck Nederland en 
voormalig regionaal commandant Gelderland Zuid  
Ynso Suurenbroek, lector Brandveiligheid in de bouw, Hanzehogeschool Groningen 

5.3. Projectteam MOED  

 
Projectleider       Martin Slot  
Projectsecretaris      Katinka Oldenburger 
Communicatie      Erwin te Bokkel en Ilona Bol 
Administratieve ondersteuning   Monique Hulleman 
Deelprojectleider incidentbestrijding   Tijs van Lieshout  

Secretarissen incidentbestrijding    Thomas van Dijk en Renzo de Jonge 
Deelprojectleider risicobeheersing   Harriët Tomassen 
Secretaris risicobeheersing     Alette Smeenk 
Deelprojectleider ondersteunende processen  Ron Holleman  
Secretaris ondersteunende processen   Wilma Kleiboer 
Bestuurlijk draagvlak    Max Assies 
Financiële onderbouwing    Raymond Bergevoet 
Vanuit de ondernemingsraad   Bas Treffers  
Personeel & organisatie     Marion Latour 
Personeel & organisatie, incidentbestrijding  Michiel Verlinden 
Visualisatie      Jan-Jaap Rietjens - www.splintersite.nl 
 
5.4. Visiegroep MOED 
 

Martin Slot, Katinka Oldenburger, Erwin te Bokkel, Bas Treffers, Thomas van Dijk, Marije 
Storteboom, Mike Mulder, Nienke Janssen, Geurt Trip 

http://www.splintersite.nl/


Collegevoorstel

Voorstel

1. Kennis te nemen van de richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) over het project MOED.

2. Het presidium te verzoeken deze richtinggevende uitspraken ter bespreking aan de
gemeenteraad aan te bieden.

Toelichting

Inleiding
Het bestuur van de brandweer VNOG heeft opdracht gegeven voor het vormen van
een Optimale, Effectieve, Doelmatige brandweerorganisatie. Daartoe is het project
MOED gestart. MOED zorgt ervoor dat de brandweer inspeelt op maatschappelijke
ontwikkelingen en ook in de toekomst betrouwbaar en zichtbaar blijft voor de burger.

Op 3 april jl. heeft het algemeen bestuur richtinggevende uitspraken gedaan over de
verschillende thema’s die door het project zijn uitgewerkt. Het algemeen bestuur hecht
er aan de 22 gemeenteraden binnen de VNOG - vanuit hun verantwoordelijkheid voor het
vaststellen van de doelstellingen van de brandweerzorg - de gelegenheid te geven om op
deze uitspraken te reageren. Om die reden biedt het bestuur aan u haar richtinggevende
uitspraken aan met het verzoek deze naar eigen inzicht door te geleiden naar uw raad.

De vragen die de raad kunnen worden gesteld, luiden:
a) Kunt u zich vinden in de richtinggevende uitspraken die het bestuur heeft gedaan

voor het project MOED?
b) Welke input wilt u geven op deze richtinggevende uitspraken voor verdere

concretisering binnen het project?

De raad wordt gevraagd om uiterlijk 2 juli a.s. haar reactie aan het bestuur van de VNOG
kenbaar te maken. Zo kunnen deze reacties worden gedeeld in de vergadering van het
algemeen bestuur op 3 juli, om ze vervolgens mee te nemen in de besluitvorming over
de voorstellen van het project MOED in september. De besluitvorming over MOED heeft
naar verwachting financiële consequenties en daarmee consequenties voor de begroting
2015. Om die reden zullen ook deze besluiten aan uw raad worden voorgelegd met het
verzoek hierop een zienswijze te geven.

Beslispunten en onderbouwing
1. Kennis te nemen van de richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland over het project MOED.
Deze uitspraken luiden – samengevat - als volgt:

De brandweer van de VNOG is een organisatie:
 waar informatie optimaal beschikbaar is en benut wordt (informatie gestuurde

brandweer)
 waar capaciteit (mensen en materieel) wordt ingezet op basis van de belangrijkste

risico’s in het verzorgingsgebied
 waar posten verantwoordelijk zijn voor de inzet bij brand en ongevallen én

brandveiligheid binnen regionale kaders
 die zowel bestuurlijk als operationeel passend is vormgegeven
 die op termijn bekostigd wordt middels een risicogericht financieel verdeelmodel.

2. Het presidium te verzoeken de richtinggevende uitspraken ter bespreking aan de
gemeenteraad aan te bieden.
Het verzoek aan het presidium is om naar eigen inzicht de richtinggevende uitspraken van
het algemeen bestuur over MOED aan de gemeenteraad aan te bieden.
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