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 Ondetwerp aanbieden on|erp-pfogrammabegroting 201 1
 Geachte heec mevrouw.
 lngevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Flollands
 Midden behtlc,rl het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de taak en bevoegdheid van het Algemeen
 Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het jaar waan/oor
 deze geldt. De gemeenschappelijke regeling voorziet er in dat het Dagelijks Bestuur de ontwerp-
 programmabegroting aan de gemeenteraden aanbiedt. De on|em-pr|rammabegroting wordt. door de
 zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten, voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling
 van kosten algemeen vefkfijgbaar gesteld. Artikel 190. tkveede en derde lidï van de gemeentewet is van
 overeenkomstige toepassing. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na
 toezending bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de on|erp-programmabegroting naar voren
 brengen.
 Het Dagelijks Bestuur biedt u hierbij aan de on|erp-pr|ramma|grotlng 201 1 en de meerja|nramingen
 2012-2014. Gezien de geplande vergaderingen van het Algemeen Bestuur is de vaststelling van de
 programmabegroting 201 1 geagendeerd voor de openbare vergadering van 24 juni 201 0.
 lndien u uw zienswijze ten aanzien van de begroting kenbaar wilt maken. wordt u verzocht uw schri|elijke
 reactie uiterliik 14 iuni a.s. te zenden aan de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 Rooseveltstraat 4a, 2321 BM Leiden, ter attentie van afdeling Finance & Control. De ingekomen reacties
 worden gebundeld en via de podefeuillehoudef i|ebracht.
 Een exemplaar van de on|erwprogrammabœroting 201 1 en afschrift van deze brief zend ik aan de leden
 van het Algemeen Bestuur i.c. de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
 Hoogachtend
 Namens h t Dagelijks fs tuur,
 ) '
 H S N A ''
 secretari
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 Onderwerp Aanbieding on|erppr|rammabegroting 201 1
 |elieve bl conspondentie kenmerk en onderwerp velmelden
 Geachte heer mevrouw
 Bijgevoegd tfeft u een exemplaar van de on|erpprogrammabegroting 2011 alsmede een afschrift van de
 aanbiedingsbrief die vandaag naar de griffiers van de gem|nteraden is verzonden.
 Op dinsdag 25 mei 2010 wordt een bijeenkomst gepland voor de hoofden financiën de medewerkers
 openbare orde en veiligheid en de commandanten brandweer om een toelichting te geven op onderhavige
 programmabegroting.
 Ik v rtrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'fnformeerd.
 Me vriendelijke groet,
 M. van Dusseldorp
 Con roller a,i.
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Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 INLEIDING
 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 maart 2010 zjn de begrotingsuitgangspunten
 vastgesteld voor de begroting 201 1 en de meerjarenramingen 2012-2014.
 Met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten heeft het Algemeen bestuur besloten:
 het bestaand beleid, als verwoord in de Perspectiefnota 2010, te handhaven;
 de indexering voor 2011 vast te stellen op 0%.
 Behandeling en vaststelling
 Het proces vereist vaststelling van de programmabegroting in het Algemeen Bestuur op 24 juni 2010
 gezien het toezichtregime van de provincie. Het vereist voorts dat zo spoedig mogelijk na de
 vergadering van het Dagelijks Bestuur op 22 april 2010 de ontwerp-programmabegroting aan de
 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden wordt in verband met hel voldoen aan
 de termijn waarop zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De ingekomen reacties worden te zijner
 tijd separaat ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
 Zoals ook in het voorstel tot vaststelling van de begrotingsuitgangspunten is benadrukt geschiedt de
 vaststelling op 24 juni 2010 voor de huidige gemeenschappelijke regeling en de wettelijk opgedragen
 taken en in de veronderstelling dat alle gemeenteraden kunnen instemmen met wijziging van de
 gemeenschappelijke regeling en dat alle gemeenteraden, behoudens die van Katwijk, hun Iokale
 brandweerzorg overdragen.
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Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Flollands Midden
 LEES|IJZER
 Samenwerkingsverband van gemeenten en citeedgtel
 V
 De Regionale Brandweer en GHOR Hollands
 Midden is een samenwerkingsverband krachtens
 de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992.
 Na de vorming van de Zuidplas-gemeente en de
 met de voorgenomen gemeentelijke herindeling
 van Bodegraven/Reeuwijk telt het samenwerkings-
 verband op 1 januari 2011 25 gemeenten en ruim
 758.000 inwoners.
 Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke
 regeling in werking getreden. Het openbaar
 lichaam Regionale Brandweer en GHOR Hollands
 Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd
 in Leiden. Het openbaar Iichaam heeft in het
 werkgebied van de aangesloten gemeenten tot
 doel de belangen te behartigen van de aan de
 regeling deelnemende gemeenten op het terrein
 van brandweer, de geneeskundige hulpverlening
 bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding
 en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij
 zware ongevallen en rampen betrokken
 organisaties, instellingen en diensten. Dit doel is
 vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
 De uitoefening van de taken ligt nu met name verankerd in de Brandweerwet 1985 en de Wet
 geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De uitvoering van de taken geschiedt voorts
 rekening houdeod met de Iandelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en toezicht,
 versterking van multidisciplinaire rampenbestrijding als opmaat voor de veiligheidsregio, het
 verbeteren van het veiligheidsbewusàijn en versterking van brandweer- en GHoR-taken.
 Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur op 18 december 2009 besloten tot wijziging van de
 gemeenschappelijke regeling en deze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de
 deelnemende gemeenten. Met de wijziging is geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Wet
 veiligheidsregio's en de mogelijkheid van gemeenten om hun lokale brandweerzorg over te dragen
 aan de regionale brandweer. Deze thema's, namelijk het voldoen aan de eisen die de wet en de
 daarbij behorende kwaliteitsbesluiten stellen aan de veiligheidsregio's alsmede de overdracht van de
 lokale brandweerzorg, komen in deze begroting, zowel in beleidsmatige als in financiële zin,
 nadrukkelijk aan de orde.
 Waar de afkorting RB en GHOR HM in het vervolg wordt gebruikt staat deze voor de
 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen
 en Rampec Hollands Midden. In het vervo|g worden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur afgekort
 tot AB respectievelijk DB.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 103

1.1. Post In - 9789



Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 Programmabegroting RB en GHOR HM
 De RB en GHOR HM is gehouden zijn jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en
 Verantwoording provincies en gemeenten (Besluit BBV).
 Hierbij wordt de programmabegroting van de RB en GHOR HM voor 201 1 aangeboden. De
 programmabegroting 2011 kent een beleids- en een financiële begroting en het bevat een
 bijlagendeel.
 De beleidsbearotinn
 De beleidsbegroting bestaat uit vijf programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. Het
 programmaplan is opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van de RB en GHOR HM de
 veiligheidsketen weerspiegelen. Op basis van de financiële verordening vastgesteld door het AB op
 26 juni 2008, worden de activiteiten begroot en verantwoord naar lasten en baten in vijf programma's.
 Deze programma's zijn Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), GHOR,
 Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Ten aanzien van de programmabegroting stelt het AB per
 programma vast:
 a. het kader waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd,'
 b. de doelstelling en het beoogd resultaat;
 c. de voorgenomen activiteiten om de doelstelling te kunnen bereiken;
 d. de baten en de lasten.
 Vervolgens wordt in de verplichte paragrafen ingegaan op:
 . Weerstandsvermogen (reserves en voorzieningen, risico's)
 . Onderhoud kapitaalgoederen
 . Financiering
 . Bedrijfsvoering
 . Verbonden partijen
 De financiële bearotinçl
 De financiële begroting omvat een (meetarig) overzicht van baten en lasten voorzien van een
 toelichting een en ander naar analogie van de programma's volgens de beleidsbegroting.
 Hoofdstuk 1 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uiteenzetting van:
 . de programmabegroting 2010 als referentiekader
 . de toepassing van Ioon- en prijsbijstelling
 . het meerjarig overzicht van baten en Iaten;
 . waarderingsgrondslagen en de gronden waarop de meerjarenramingen zijn gebaseerd
 Hoofdstuk 2 van de financiële begroting omvat achtereenvolgens een uitwerking van met name:
 . de algemene financiële positie
 . de voorgenomen investeringen en financiering daarvan
 . stand en verloop van reserves, voorzieningen en beklemde middelen
 . inzicht in de omvang van de rijksbijdrage
 De biilaçwn bii de bearotinn
 De bijlagen bevatten de productenramingen en de gebruikelijke overzichten van de inwonerbijdragen.
 Deze laatste zijn, gespecificeerd per gemeente per jaarschijf en per programma.
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Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 Begrotingswijzigingen 2010
 In de programmabegroting 2011 zijn de ramingen 2010 opgenomen. Bij het aanbieden van de
 programmabegroting 2011 zijn nog geen begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2010 aan de orde
 geweest.
 Bestuurlijke rappodages 2010
 De realisatie van de doelstellingen wordt periodiek getoetst en de begroting op over- en
 onderuitpuding beoordeeld. De uitkomsten worden per kwartaal aan het bestuur gerappodeerd. De
 inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan biî de programma-indeling van de begroting.
 Financieel toezicht door Gedeputeerde Stalen
 Bij hel opstellen van de begroting 201 1 zijn de door het cossege van gedeputeerde stalen aangegeven
 criteria voor de bepaling van het toezichtregime in acht genomen:
 - deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de ontwerpbegroting;
 met vaststelling van de jaarrekening 2009 en de programmabegroting 201 1 in de openbare
 vergadering van het AB op donderdag 24 juni 2009 en verzending op vrijdag 25 juni 2009 wordt
 voldaan aan de eis van tijdige inzending;
 met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen en het duale stelsel is het overgangsrecht
 nog steeds van kracht;
 de financiële begroting is 'BBv-proof' waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de door het
 provinciebestuur aangedragen modellen;
 aan het aspect van rechtmatigheid is overeenkomstig de wens van het provinciebestuur in de
 paragraaf bedrijfsvoering aandacht besteed.
 bijzondere aandacht is besteed aan het beperken van en het treffen van maatregelen ter
 beheersing van risico's.
 Begrotingsuitgangspunten 2011
 In de afgelopen jaren betekende de vaststelling van de perspectiefnota de feitelijke start voor het
 nieuwe begrotingsproces. Het vaststellen van de perspectiefnota is verankerd in de door het AB
 vastgestelde financiële verordening. In de perspectiefnota wordt beoogd op hoofdlijnen een
 beslissingskader te bieden voor de begroting en de daarmee verbonden gevolgen voor de
 programma's in beleidsmatige en budgedaire zin.
 Op 18 december 2009 besloot het AB de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Hierbij is
 vastgesteld dat deze wijziging niet eerder in gaat dan 1 juli 2010. De gewijzigde gemeenschappelijke
 regeling is aangepast in het Iicht van de nieuwe Wet Veiligheidsregio's. De wet kent een belangrijke
 functie toe aan de instrumenten meerjarig beleidsplan en risicoprofiel. In de komende jaren ontstaat
 een belangrijke synergie tussen het wettelijk voorgeschreven meerjarige beleidsplan en de daarbij
 behorende financiële kaders voor de begroting en de meerjarenramingen. In die zin zal het door het
 AB vast te stellen beleidsplan worden voorzien van een financiële paragraaf, dat richting geeft aan die
 samenhang tussen beleidsmatige en budge|aire kaders voor de komende jaren.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 103

1.1. Post In - 9789



Programmabegroting 2011
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 In het beleidsplan en in de vast te stellen programmabegroting is de inbreng van de deelnemende
 gemeenten gewaarborgd. De jaarlijkse perspectiefnota komt hiermee in de toekomst te vervallen en
 de functie daarvan wordt ge'l'ntegreerd in het meerjarig beleidsplan.
 Omdat de Wet veiligheidsregio's nog niet in werking is getreden was het in formele zin nodig de
 perspectiefnota vast te stellen. In overleg met de podefeuillehouder is gekozen om deze nu
 'begrotingsuitgangspunlen' te noemen, de functie die er aan toegekend wordt is evenwel dezelfde.
 Concreet heeft het AB voor 2011 de volgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld:
 1 . beleids- en financiële kaders beqrotin;l 2010 iaarschiif 201 1 nehanteerd
 In het huidige regime - de nu vigerende gemeenschappelijke regeling en financiële verordening -
 gaat aan de programmabegroting 2011 vooraf de vaststelling van de perspectiefnota voor 201 1 . De
 laatst vastgestelde beleids- en financiële kaders zijn vastgesteld in de programmabegroting 2010.
 Voor de begrotingsuitgangspunten 201 1 wordt in beginsel aangehaakt bij deze kaders zoals ze in de
 jaarschijf 201 1 van de begroting 2010 waren vastgelegd.
 2. Eàroaramma brandweer
 Het programma brandweer wordt ingevuld in overeenstemming met het AB-besluit van 18 december
 2009.
 3. Dronramma GMK
 Het programma GMK vereist specifieke aandacht. In 2009 ontstond een aanzienlijk tekort. Hierop is
 bestuurlijk gerapporteerd en aangekondigd dat zowel de integrale beheerovereenkomst als ook de
 begroting van de GMK zouden worden herzien. Bij de herijking van de GMK-begroting is gebleken dat
 aan de uitvoering van het programma GMK substantiële en structurele meerkosten zijn verbonden. Dit
 tekort wordt tijdelijk opgelost met incidentele maatregeien. Wanneer de herziening van de integrale
 beheerovereenkomst is afgefond en de resultaten van een businesscase multidisciplinaire intake
 bekend zijn, wordt een structurele oplossing voorgesteld.
 4. oroqramma GHOR
 Het programma GHOR kent geen specifieke nieuwe voorstellen, behoudens mogelijk effecten die
 straks uit de Wet Veiligheidsregio's voortvloeien.
 5. nronramma Veiligheidsbureau
 Ten aanzien van het programma Veiligheidsbureau worden de huidige kaders gecontinueerd, inclusief
 de huidige verdeling van de kosten verdeeld over politie, brandweer en GHOR, ieder voor 1/3 deel.
 Met het oog op de vorming van de veiligheidsregio wordt in 2010 een separaat voorstel ingebracht om
 te komen lot de structurele inrichting van het Veiligheidsbureau.
 6. proqramma Oranie Kolom
 Met betrekking tot de Oranje Kolom dient nog structurele dekking te worden geboden voor de inzet
 van de functie van coördinerend functionaris. In de Wet veiligheidsregio's, artikel 36 Lcoördinerend
 functionaris), staat; ''Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de
 coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp
 of crisis'. Gezien de eis vanuit de wet en de nog bestaande onduidelijkheid over hoe deze in
 concurrentie is met de overige eisen, wordt voorgesteld de coördinerend gemeentesecretaris of
 coördinerend functionaris vanaf 2012 te dekken uit de verhoging van de rijksbijdrage. Als alle
 maatregelen duidelijk zijn nodig om te voldoen aan de eisen vanuit de wet en de Kwaliteits-AMvB's,
 kunnen bestuurlijke keuzen worden gemaakt en worden bezien of de dekking van de coördinerend
 functionaris structureel uit de verhoging van die rijksbijdrage kan worden gedekt.
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Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 7. hanteren van loon- en prilsindexen
 De te hanteren Ioon- en prijsindexen worden jaarlijks door het AB vastgesteld. Hierbij spelen de
 volgende aspecten een rol. Enerzijds een gewenste afstemming met de collega-gemeenschappelijke
 regelingen in het werkgebied van Hollands Midden. Onder verwijzing naar het eindrapport
 ontvlechtingsprotocol heeft u zich eerder uitgesproken dat voor de jaren vanaf 201 1 nieuw beleid
 wordt geformuleerd om tot één methodiek ter bepaling van de Ioon- en prijsontwikkeling te komen
 voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden. Hiertoe worden begin 2010, met
 het oog op de voorbereidingen van begrotingsopstellingen van gemeenschappelijke regelingen vanaf
 201 1, nadere voorstellen gedaan. Initiatieven daartoe worden genomen door een daartoe uit het DB
 aangewezen lid.
 Gezien het reeds in gang gezette begrotingsproces en het overleg dat met meerdere
 gemeenschappelijke regelingen moet worden gevoerd is tijdelijk een âbypass' vereist. Daarbij is aan
 zowel de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG), Politie Hollands
 Midden, de Nederlandse Zorgautoriteit en de controllers van Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden
 gevraagd welke indexen zij gaan hanteren. Deze variëren van een nullijn, 0,48% op basis van de
 meicirculaire 2009, tot een beperkte index voor Ionen en prijzen van 0,5% tot 2%. Naar de huidige
 macro-economische inzichten hanteert het Centraal Planbureau 1,25% voor gemiddelde
 contractlonen en 1 otl'o voor consumentenprijsindex (kerngegevens 2010).
 Het AB wenst de nullijn te hanteren maar realiseert zich dat mocht de ontwikkeling van de loon- en
 prijsstijgingen zich in opwaartse zin bewegen, en dit wordt opgelost binnen de exploitatie: dit dan is te
 beschouwen als een extra bezuinigingsrealisatie.
 8. allocatie structurele ri'lksbil'dragen BDVR
 Met het oog op de nieuwe kwaliteitseisen uit de Wet Veiligheidsregio's verstrekt het rijk door de Brede
 Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR) vanaf het jaar 201 0 aanvullende middelen. Daar tegenover
 staan verplichtingen! Een deel van dit geld is in de begroting 2010 geoormefkt op basis van initiële
 inschattingen. Deze oormerking wordt terug gedraaid. Besteding kan pas plaatsvinden nadat ùet AB
 een besluit heeft genomen op basis van gefundeerde voorstellen, waarin expliciet is geduid op welke
 wijze en wanneer de kwaliteitseisen worden bereikt.
 9. Motie 5% bezuinininqen nemeente Tevlinnen
 Bij brief van 16 december 2009 heeft het college van Teylingen het dagelijks bestuur van de regeling
 op de hoogte gesteld van de moties van de gemeenteraad van Teylingen, waarin alle
 gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingstaakstellingen van minimaal 5% wordt opgedragen.
 Achtergrond vormt de aangekondigde verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
 Hierdoor zijn omvangrijke ombuigingen bij gemeenten onvermijdelijk. Het signaal van de
 gemeenteraad van Teylingen is duidelijk. Soongelijke signalen komen ook uit andere gemeenten.
 De begroting van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit vijf afzonderlijke programma's.
 De nieuwe Brandweer Hollaods Midden heeft reeds bij de start een efficienc|aakste|ling gekregen
 van 5% over het totale brandweerbudget. Deze taakstelling wordt in drie jaarlijkse tranches bereikt.
 Het gaat om een taakstelling van ruim twee miljoen euro. De nieuwe brandweerorganisatie levert
 hiermee al een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke ombuigingen. Verder heeft de nieuwe
 Brandweer Hollands Midden de opdracht gekregen te starten met het onderzoeken van mogelijkheden
 om de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe brandweerorganisatie te dekken uit de uitkering voor de
 brandweerzorg uit het Gemeentefonds (Cebeon-norm). Deze uitkering uit het Gemeentefonds is
 ongeveer 17% Iager dan de totale huidige gemeentelijke brandweerbudgetten (cijfers 2009).
 Op dit moment wordt de nieuwe brandweerorganisatie opgebouwd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij
 zijn bovengenoemde taakstellingen. Uit de gemeentelijke brandweerbudgetten is ongeveer 22%
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Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 beschikbaar voor overheadkosten. Dit is een beperkt budget voor een startende organisatie. Gelet op
 de reeds afgesproken 5% taakstelling, de toekomstige taakstelling richting Cebeon-norm en het
 beperkte budget voor overheadkosten, is een verdere taakstelling binnen het programma Brandweer
 niet verantwoord.
 Voor de overige programma's binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling is duidelijk
 dat de organisatie voor belangrijke uitdagingen staat bij de invoering van de kwaliteitseisen uit de Wet
 Veiligheidsregio's. De financiële effecten hiervan zijn nog niet volledig te duiden. Verder is het
 programma Veiligheidsbureau zeer beperkt van omvang (2 fte) en is het programma Oranje Kolom
 (Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing) net opgestart. Om deze redenen wordt voorgesteld aan
 deze programma's geen bezuinigingstaakstelling op te dragen zoals bedoeld door de gemeente
 Teylingen en het huidige begrotingsniveau te handhaven.
 Behandeling
 De ontwerp-programmabegroting 201 1 is tot stand gekomen nadat het AB zich in door middel van de
 begrotingsuitgangspunten heeft uitgesproken over de gewenste bestuurlijke richting. Op grond van het
 bepaalde in de gemeenschappelijke regeling legt het DB de ontwerp-programmabegroting voor aan
 de deelnemende gemeenteraden. Dit gebeurt minimaal zes weken voorafgaande aan de vergadering
 van het AB. De ontwerp-programmabegroting wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering van het
 DB op 22 april 2010 aangeboden. De ingekomen reacties worden via de portefeuillehouder
 rechtstreeks in de vergadering van het AB ingebracht. De vaststelling van de programmabegroting
 201 1 is gepland in de openbare vergadering op 24 juni 2010.
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 STAPPEN OP WEG NAAR DE VEILIGHEIDSREGIO
 De negen basisniveaus volgens de Kabinetsvisie
 In juli 2006 wilde het kabinet de zogenoemde basisniveaus geregeld hebben. Samen vormen deze
 punten de minimale bestuurlijke en organisatorische infrastructuur voor de regio als eerste stap naar
 effectief functionerende veiligheidsregio's waar integraal aan veiligheidsvraagstukken wordt gewerkt.
 Deze basisniveaus zijn:
 verdere regionalisering van het beheer van de brandweer;
 integratie van de besturen van de regionale brandweer en GHOR;
 regionalisering van de beheersaspecten van de rampenbeheersing;
 verplichte bestuurlijke samenwerking van regionale brandweer en GHOR met politie;
 5. doorzettingsmacht van het regionaal hulpverleningsbestuur',
 6. versterken bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer'
 7. pro-actie en preventie (adviesrol regio);
 8. versterking GHOR;
 9. tinancieringssystematiek.
 Met de vorming van de gemeenschappelijke regeling werd voldaan aan de beoogde bestuurlijke
 integratie tussen regionale brandweer en GHOR. Daarnaast is een convenant gesloten met het
 Regionaal College van Politie Hollands Midden zodat ook deze beoogde samenwerking tot stand werd
 gebracht. Aansluitend werd een visiedocument bestuurljk vastgesteld en aan het ministerie van
 Binnenlandse Zaken en Koninkriîksre|aties (BZK) aangeboden.
 Basisvereisten Crisismanagement
 De rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland moet worden verbeterd. De norm waaraan
 moet worden voldaan is begin 2007 vastgelegd in de Basisvereisten Crisismanagement. Deze
 vereisten zijn onderverdeeld in vier verschillende processen:
 1 . melding & alarmering
 op- & afschaling
 Ieiding & coördinatie
 informatiemanagement
 De Wet Veiligheidsregio's stelt nadrukkelijk kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan het niveau van de
 crisisbeheersing waar veiligheidsregio's aan dienen te voldoen. De afgelopen jaren is door de RB en
 GHOR HM en haar partners sterk ingezet op het versterken van de multidisciplinaire
 coördinatiestructuren en processen. Dit heeft ondermeer geleid tot een nieuwe Gecoördineerde
 Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP) regeling, het operationaliseren van het nieuwe
 Regionaal Coordinatie Centrum (RCC), en de introductie en operationalisering van MultiTeam
 inmiddels opgevolgd door het netcentrisch werken met gebruikmaking van CEDRIC.
 De door de minister van BZK opgestelde Basisvereisten Crisismanagement stellen echter aanvullende
 eisen aan het stelsel van multidisciplinaire coördinatiemechanismen. Aangezien de basisvereisten
 nader worden aangescherpt is nog niet exact duidelijk welke gevolgen dit voor de regio Hollands
 Midden heeft.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 103

1.1. Post In - 9789



Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 Wel duidelijk is dat aanvullende inspanningen vereist zijn ten aanzien van de opkomsttijden van
 Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Beleidsteam en Regionaal
 Beleidsteam (RBT) en het operationeel maken van de secties informatievoorziening bij de
 afzonderlijke operationele staven.
 Dit zal ondermeer met zich meebrengen dat functionarissen gepiketteerd worden conform de
 Basisvereisten Crisismanagement. De kosten die samenhangen met het ERoT-piket bedragen naar
 verwachting op jaarbasis circa f 75.000. De kosten die samenhangen met de implementatie van de
 overige eisen zijn nog onbekend.
 Ter versterking van de operationele voorbereiding van de brandweer wordt ook voodgegaan met het
 opzetten van een informatie managementsysteem binnen de brandweerkolom voor de operationele
 informatievoorziening in de repressieve fase.
 Het gaat hierbij om het ontsluiten van specifieke interne en externe gegevensbronnen en het
 beschrijven en implementeren van operationele informatie-uitwisselingsprocessen. Voor deze functie
 dient binnen de organisatie van de regionale brandweer beleidscapaciteit op het gebied van
 operationele informatievoorziening gerealiseerd te worden. Hiervoor is een bedrag van circa f 70.000
 benodigd.
 Onderdeel van dit versterkingstraject is tevens de conversie van het rampencoördinatiesysteem
 Multil-eam naar CEDRIC. Het gebruik van een dergelijk systeem heeft inmiddels zijn nut meer dan
 bewezen, zowel bij oefeningen als tijdens daadwerkelijke inzetlen. Een dergelijk systeem is daarom bij
 een serieuze aanpak van de crisisbeheersing onontbeerlijk. Het ministerie van BZK heeft zich
 gecommitteerd aan de uitrol en implementatie van CEDRIC op landelijk niveau waarmee MultiTeam
 feitelijk een Iandelijk systeem wordt. Voor de RB en GHOR HM (en haar partners) betekent dit dat -
 ondanks de financiële ondersteuning door BZK - in de begroting ruimte dient te worden gemaakt voor
 de continuering van MuItiTeam/CEDRIC vanaf 2010. De beschikbare dekking uit de reserve
 Multil-eam Ioopt af. In deze begroting zijn de kosten van CEDRIC - groot f 113.000 - gedekt uit de
 rijksbiàdrage. Met de invoering van CEDRIC wordt voldaan aan een belangrijke voorwaarde van de
 basisvereisten crisismanagement, te weten het informaliemanagement.
 De afspraken in het Convenant
 Op 9 juli 2008 is het Convenant VRHM 2008-2009 ondertekend door de minister van BZK, mevrouw
 G. ter Horst, en de heer W.M. Cornelis namens het AB VRHM. Hierin verplichten partijen elkaar om
 de twee doelstellingen, namelijk het binnen twee jaar de rampenbestrijding en crisisbeheersing op
 orde te brengen en te komen tot professioneel georganiseerde veiligheidsregio's, te realiseren. In het
 convenant stonöen de volgende verptichtingen:
 rampenbestrlding en crisisbeheersing op orde
 Omdat in het convenant de concepttekst van het kwaliteitsbesluit is gevolgd, is de uitwerking in het
 toetsingskader van de lnspectie Openbare Orde en Veiligheid (lOOV) niet echt een probleem, al blijft
 er sprake van een concept kwaliteitsbesluit.
 opsle//en risicoprofiel voor 1 januari 20 10
 Aan dit traject wordt hard gewerkt vanuit een multidisciplinaire projectgroep. Focus is het risicoprofiel
 gereed te hebben voor bestuurlijke besluitvorming uiterlijk 1 oktober 2009. Niet genoemd in het
 convenant maar wel in de Wet vei|'lgheidsregio's zijn de planfiguren regionaal bekeidsplan en regionaal
 crisisplan.
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 informatl'evoorziening en ICT multidlàciplinair ingericht en gelbplementeerd voor velligheidsregioà en
 afzonderlijke veill'gheidspa|ners
 Het implementatietraject netcentrisch werken is in volle gang. Zoals gesteld wordt ter versterking van
 de operationele voorbereiding van de brandweer ook voo|gegaan met het opzetten van een
 informatie managementsysteem binnen de brandweerkolom voor de operationele informatie-
 voorziening in de repressieve fase.
 eenduidig multi- en monodisclplinalè opleidings- en oefenbeleidsplan afgestemd op het risicoprofiel
 Een nieuw beleidsplan opleiden, trainen en oefenen is in concept gereed. Dit is nog aangehouden
 vanwege discussie over de brede benadering van de ontwikkelingen binnen de VRHM. In de
 vergadering van het DB van 5 maart 2009 is ter besluitvorming aangeboden het oefenjaarplan 2009.
 De bevindingen nulmeting Ioov-ondefzoek 'mustidisciplinair opleiden en oefenen' zijn ontvangen.
 regionale brandweer
 Op 29 januari 2009 heeft het AB ingestemd met de resultaten van het vervolgonderzoek
 Regionalisering Brandweer Hollands Midden: Samen sterker dan alleenl De gemeenteraden, op die
 van Katwijk na, besloten tot regionalisering. Op 18 december 2009 besloot het AB tot wijziging van de
 gemeenschappelijke regeling, dat anticipeerde op de eisen uit de Wet veiligheidsregio's en dat de
 overdracht van de Iokale brandweedaken mogelijk formeel mogelijk maakt. Op dit aspect wordt in
 deze begroting in het programma brandweer nader ingegaan.
 GHOR
 De Harmonisatie Kwaliteitssystemen Zorginstellingen (HKZ) certificering wordt gecontinueerd en
 behoeft verder geen nadere uitwerking.
 De doelstellingen in de programmabegroting 2010
 In het kader van de geschetste ontwikkelingen rond de Wet veiligheidsregio's heeft het AB in de
 programmabegroting 201 0 de missie, visie en doelstellingen op de veiligheidsregio geformuleerd. De
 Veiligheidsdirectte zat vanuit de geformuteerde missie en visie de volgende doelstellingen behalen:
 verbeterinnen realiseren op het gebied van rampenbestri'|ding en crisisbeheersina',
 vaststellen van de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak',
 realiseren van een verdere in|qratie van meldkamerorocessen.
 Deze doelsteilinnen Mçlïnor) in het vçlsçiend hoofsstuk aan de orde.
 De parlementaire behandeling van de wet
 De Eerste Kamer heett dinsdag 9 februari 2010 met algemene stemmen de Wet veiligheidsregio's
 aangenomen. Daarmee is een Ianglopend wetgevingstraject bijna afgerond. De inspanningen die zijn
 geleverd om veiligheidsregio's tot stand te brengen, zijn niet voor niets geweest.
 De veiligheidregio's kunnen zich verheugen in brede steun van zowel de Eerste als de Tweede
 Kamer.
 Hoewel de exacte datum van inwerkingtreding van de wet en de besluiten nog niet kan worden
 vastgesteld, komt de daadwerkelijke invoering daarvan wel in het zicht. De Eerste Kamer heeft medio
 februari 2010 beslist over de behandeling van het voorstel van de Aanpassingwet veiligheidsregio's.
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 De Tweede kamer heeft op 2 februari met dat wetsvoorstel ingestemd. Naar verwachting kunnen
 binnen enkele maanden het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's in
 werking treden.
 Het Besluit veiligheidsregio's (de Kwaliteits-AMvB)
 Naast de wet is een ontwerp van het Besluit veiligheidsregio's, dat nadere regels aan de
 veiligheidsregio's en de brandweer stelt, ter consultatie naar de veiligheidspartners, gestuurd. Het
 besluit is gebaseerd op het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Zo zijn bijvoorbeeld de basisvereisten
 crisismanagement en de aanrijdtijden van de brandweer opgenomen. In het besluit wordt het
 basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie en taken van de regio's en de brandweerzorg moeten
 voldoen. De doelstelling van het besluit is het verzorgen van uniformiteit in de organisatie en de
 prestaties van de regio's. Uniformiteit is van belang voor het mogelijk maken van interregionale
 bijstand en bovenregionaal optreden.
 Het Besluit personeel veiligheidsregio's
 In het Besluit personeel veiligheidsregio's zijn de kwaliteitseisen vastgelegd die aan het personeel van
 de brandweer en de GHOR en de multidisciplinaire functies worden gesteld. Naast deze eisen vinden
 er vanuit het veld diverse ontwikkelingen plaats die relevant zijn. Vanuit de Projecten Kwaliteit
 Brandweerpersoneel en Vakbekwaamheid (GHOR) wordt er een nieuwe invulling gegevens aan een
 nieuw onderwijsstelsel. Het Besluit personeel veiligheidsregio's benoemt de verschillende functies en
 geefl per functie de kerntaken en de daarbij behorende competenties.
 De nieuwe rijksbijdrage
 Het ministerie van BZK heeft de (ongedeelde) rijksbijdrage substantieel verhoogd. Het AB is in die
 optiek het orgaan dat beslist over de aanwending. In de zogenoemde najaarscirculaire van BZKI is de
 bijdrage over de regio's verdeeld. Voor Hollands Midden is de bijdrage 2010 f 3.567.557 (2009 was
 ç 2.578.626). Op basis van deze circulaire bedraagt deze voor 201 1 en verder (afgerond) f 4,06
 miljoen structureel. De inzet van de rijksbijdrage dient evenwel te worden afgezet tegen de in deze
 begroting vermelde ontwikkelingen en verplichtingen.
 Vormgeving van de Veiligheidsregio Hollands Midden
 Naast de regionalisering van de brandweer en de hiervoor genoemde realisatie van doelstellingen zal
 ook de organisatorische inrichting van de Veiligheidsregio Hollands Midden nadrukkelijk vormgegeven
 moeten worden.
 1 Circulaire van 2 decembef 2009, kenmerk 2000-0000652698
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 -15-
 MlsslE, VISIE EN |OELSTELLING VEILIGHEIDSBEGIO HOLLANDS MIDDEN (VRHM)
 Algemeen
 In de programmabegroting 2010 zijn de missie, visie en doelstelling van de VRHM verwoord. Deze
 zijn onverkort van kracht voor 2011 en Iuiden als volgt:
 Missie
 De VRHM is volop in beweging. Samenwerking tussen de kolommen en partners wordt, zeker op
 operationeel niveau, gezocht. De missie wordt als volgt geformuleerd:
 Hollands Midden: samen sterk voor meer veiligheid!
 De veiligheidsregio Hollands Midden bundelt haar krachten gericht op het vergroten van de
 vei|igheid voor de inwoners van de (25) gemeenten in Hollands Midden.
 Vanuit deze missie moet de veiligheidsregio zich ontwikkelen tot een krachlig samenwerkingsverband
 waarin wordt gewerkt aan het verbeteren en professionaliseren van onder meer de rampenbestrijding
 en crisisbeheersing.
 De Wet veiligheidsregio's stelt andere eisen aan het bestuur van de veiligheidsregio en de hen
 toebedeelde taken en aan de taakuitoefening van de verschillende kolommen en partners daarbinnen.
 Nagestreefd moet worden een situatie waarbij sprake is van sterke kolommen, voldoende kwaliteit van
 zowel bestuurlijke als operationele Ieiding bij rampen en crisis als ook regie en sturing op de
 multidisciplinaire samenwerking. De veiligheidsregio wordt zo het 'dak' op het veiligheidshuis. De
 eigen verantwoordelijkheden en competenties van de verschillende kolommen/padners worden
 (hlerkend. Samenwerking in de veiligheidsregio gaat uiteindelijk om het (hlerkennen van de
 autonomie en zoeken naar de verbinding tussen de verschillende domeinen. Steeds moet de focus
 daarbij gericht zijn op het verlenen van service en ondersteunipg aan het (lokale) bevoegd gezag en
 het leveren van coördinatie en regie bij de vraagstukken waarmee zij op het terrein van
 rampenbestrijding crisisbeheersing en andere veiligheidsterreinen geconfronteerd worden.
 Visie (op veiligheid en organisatie)
 Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn belangrijk thema's in onze samenleving. Door internationalisering,
 terrorisme, pandemieën, klimaatverandering, dienen nieuwe veiligheidsvraagstukken zich aan.
 sommigen zijn nauw verwant met de rampenbestrijding en crisisbeheersing, anderen raken meer
 algemeen het thema veiligheid. Nederland heeft daarbij vanwege met name zijn bevolkingsdichtheid
 en waterpeil een kwetsbare infrastructuur. Deze ontwikke|ingen en de complexiteit daarvan vragen
 een andere aanpak. Daarbij zullen naast de lokale en regionale inspanningen ook nadrukkelijk de
 Iandelijke ontwikkelingen moeten worden gevolgd en betrokken. Samenwerking met (nieuwe) partners
 is bij deze andere aanpak onontbeerlijk. Door de toenemende complexiteit van de samenleving is het
 onmogelijk veiligheid en veiligheidsgevoel Iangs monodisciplinaire weg te bereiken.
 Muîtidisciplinariteit, het denken en handelen in samenhangende ketens, is onontbeerlijk.
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 De veiligheidsdirectie zal hierbij ten behoeve van het bestuur een adviserende en signalerende rol
 vervullen en daarbij de problematiek, net als bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing, steeds
 vanuit de gehele veiligheidsketen (proactie - preventie - preparatie - repressie - nazorg) benaderen.
 Voor hel tactisch en operationele niveau wordt hierdoor sturing en prioriteitstelling helder.
 Inhoudelijk richt de veiligheidsregio zich op de volgende thema'sz:
 * de samenwerking bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop
 * de instandhouding van een gemeenschappelijke regionale meldkamer
 * aspecten van integraal veiligheidsbeleid
 Zonder de aandacht op de eerste twee thema's (professionele verplichting') te verslappen zal de
 veiligheidsregio zich ook op het Iaatste thema (professionele ambitie') gaan richten.
 Ge'l'nspireerd vanuit de missie en de visie op veiligheid kenmerkt het optreden van de VRHM zich
 door:
 * slagvaardigheid door functionele en territoriale samenwerking
 * slagkracht in besturing en uitvoering
 * het benutten van schaalvoordeel, deskundigheid en specialisatie
 Doelstellingen
 De veiligheidsdirectie zal vanuit de geformuleerde missie en visie de volgende doelstellingen behalen:
 a. rampenbestri'ldinq en crisisbeheersinq
 Verbetervoorstellen zijn geformuleerd en in gang gezet op het terrein vanz
 1 . crisiscommunicatie
 2. opleiden, trainen en oefenen (nieuw meerjaren oefenbeleidsplan)
 3. informatievoorziening
 4. evaluatie van multidisciplinair optreden3
 Regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan (verplichting ingevolge Wet veiligheidsregio's)
 zijn ontwikkeld
 b.
 intearaal veilinheidsbeleid
 De veiligheidsdirectie zal een beperkt aantal thema's gebruiken om de meerwaarde van
 multidisciplinaire aanpak voor het Iokale bevoegd gezag en de afzonderlijke kolommen en
 partners vast te stellen. Voorstellen zijn geformuleerd voor de aanpak van:
 1. jeugd (& alcoholl; te denken valt aan: vroegtijdig schoolverlaten, radicale jongeren, veilig
 uitgaan
 2. milieu
 Sinds 2009 worden de uitkomsten van de uitgevoerde Iokale integrale veiligheidsmonitor
 (IVM) gebruikt bij de inhoudelijke keuze voor de aan te pakken onderwerpen.
 c. aemeenschanoelilke meldkamer
 Er zijn stappen gezet naar verdere integratie van meldkamerprocessen.
 2 ln het tussen de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer/GHoR en het Regionaal College politie Hollands Midden op 12
 tanuari 2006 afgesloten convenant wordt aangegeven dat de beide besturen zich gezamenljk buigen over deze thema's,
 ö deel uit van het nog lopende regionaal beheersplan c|sisbeheersing 2006-2009
 Deze onde|ergen maken
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 Ontwikkelingen
 Arl'stoteles
 In de financiële verordening is vastgelegd dal de geleverde prestaties worden gemeld, Dit
 veronderstelt dat duidelijk is welke prestatie-indicatoren graadmeter zijn voor het realiseren van het
 beleid met de beschikbaar gestelde middelen. De behoefte aan sturing op prestaties en kwaliteit wordt
 al jaren onderkend waarbij wordt gezocht naar instrumenten in de zin van productbegrotingen en een
 kwaliteitszorgsysteem. De veiligheidsregio's, het ministerie en de verschillende (belangenlorganisaties
 onderkenden de noodzaak van dergelijke instrumenten. Het ministerie, de NVBR en GHOR Nederland
 startten daarom met de ontwikkeling van één Iandelijk uniform model prestatiemeting én
 prestatieverantwoording binnen en voor alle veiligheidsregio's 'project Aristoteles' genaamd.
 Centraal staat de paraatheid en de meetbaarheid van prestaties te Ieveren door de hulpdiensten.
 Beoordeling vindt plaats op vier aspecten, te weten: de effectiviteit van inzet van personeel, materieel,
 de mate van geoefend zijn en de werking van (deel-) processen. Deze aspecten worden beoordeeld
 vanuit de hulpdiensten c.q. de in te zetten teams zoals RBT, ROT, COPI, GMK of gemeentel|jk
 actiecentrum. In het model wordt ook het multidiscipllnair optreden van andere 'Ieveranciers' van
 veiligheid verankerd, zoals waterschappen, openbaar ministerie en defensie. In de periodieke
 verantwoording wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd dashboard met een
 verkeerslichtbeoordeling. Staat het stoplicht op rood of oranje dan is er een sterke focus op het
 wegnemen van problemen en kwetsbaarheden. In de projectstappen is onderkend dat er sprake zal
 zijn van verschillende fases en dit tot stand komt vanuit een groeimodel.
 Het project stadte op 19 november 2008. Sindsdien zijn voor de vijf domeinen (brandweer, GHOR,
 meldkamer, crisisbeheersing & rampenbestrijding en bedrijfsvoering) prestatie-indicatoren ontwikkeld,
 getoetst en gesimuleerd in een fictieve veiligheidsregio. Na de simulatie zijn de indicatoren bijgesteld.
 De dashboards die daar uit voortkwamen worden straks gebruikt in de pilot in zeven pilotregio's.
 Tijdens de pilot wordt niet alleen gekeken naar de bruikbaarheid maar ook naar de implementatie-
 aspecten. De opgedane ervaring wordt verwerkt in een implementatieplan voor de Iandelijke uitrol die
 start in 201 0. Concreet gaat 'Aristoteles' bijdragen aan:
 - inzicht in het maken van keuzes bij het opstellen van jaarplannen en productbegrotingen',
 gfoei tot een handzaam instrument voor bestuurders en management om de prestaties te meten
 en daarop te sturen:
 eenduidigheid in producten en indicatoren waardoor onderlinge benchmark mogelijk is;
 inzicht voor het ministerie van BZK in de geleverde kwaliteit ter financiering van veiligheidsregio's.
 Vrijwel gelijktijdig met de eindrapportage Aristoteles is ook het rappod ''prestatie-indicatoren
 Brandweer'' van de IOOV beschikbaar gekomen. Dit rapport is de opvolging van een eerdere IOOV-
 rapportage ''Bestuursilke Aansturing Brandweerzorg''. Uit dat project bleek de behoefte aan een
 handreiking. Dit nieuwe rapport geeft daar invulling aan. In de handreiking is een groter aantal
 indicatoren opgenomen, dat deels kwalitatief en deels kwantitatief van aard is. Aristoteles is breder
 van opzet (niet alleen brandweer), maar kent bewust slechts een beperkt aantal indicatoren per
 discipline. Veiligheidsregio's kunnen het dashboard naar eigen inzicht uitbreiden met andere
 indicatoren. Daarvoor zijn in het eindrappod suggesties gedaan, o.a. op basis van het ''Aristoteles
 gedachtegoed'' en voorziene ontwikkelingen. De set van prestatie-indicatoren van de lnspectie OOV
 kan daarbij ook goed van pas komen. IOOV heeft overigens ook actief bijgedragen aan de
 ontwikkeling van Aristoteles.
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 lnmiddels is de eindrapportage van de ontwerpfase gereed inclusief sets van indicatoren voor de
 Veiligheidsdirectie en het Veiligheidsbestuur. Deze documenten worden ter definitieve vaststelling
 aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Met een bijdrage van BZK is de beoogde Iandelijke uitrol in
 2010 en 201 1 . Met de invoering van Aristoteles in de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt niet
 alleen voldaan aan het gestelde in de financiële verordening, maar naar verwachting zal een
 aanzienlijke verbetering te zien geven in de informatieverstrekking over de bedrijfsvoering van de
 gemeenschappelijke regeling.
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 Beleidsbegroting 2011
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 1. HET PROGRAMMAPLAN BRANDWEER
 De brandweer wil door de uitvoering van haar wettelijke en verworven taken op het gebied van
 brandveiligheid, brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding de maatschappij en haar
 burgers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. De taken van de regionale brandweer bestaan uit :
 . instandhouding van een alarmcentrale voor brandweermeldingen
 * opleiden
 . grootschalig multidisciplinair oefenen
 . monodisciplinair oefenen
 . coördinatie van specialistische brandweerzorg
 . coördinatie operationele Ieiding bij branden en rampen
 . adviseren van gemeenten
 @ waarschuwen van de bevolking bij rampen
 . opstellen organisatieplan
 . opstellen beheersplan
 1.1 Missie, visie en doelstellingen
 Door de gezamenlijke korpsen van de Brandweer Hollands Midden zijn de volgende missie, visie en
 organisatiedoelstellingen geformuleerd.
 Missie
 De brandweer staat voor het voorkomen en oplossen van door de burger gestelde 'rode' hulpvraag!
 De brandweer is met de uitvoering van haar we|elijke verworven en Iokale taken op het gebied van
 brandveiligheid, brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding de maatschappij en haar
 burgers optimaal ten dienste.
 Visie
 In 201 1 is de Brandweer Hollands Midden één gel'ntegreerde zelfstandige en professionele
 organisatie. Vanuit deze expertrol heeft zij de leidende rol op het terrein van fysieke veiligheid. Hierbij
 gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veiligheid van de mens en
 zijn omgeving op het gebied van brand, hulpverlening, natuurgeweld, infrastructuur en
 crisisbeheersing; bestuurlijke en operationele procesbeheersing maakt hiervan deel uit. Hierdoor is zij
 ook een onmisbare partner op het terrein van integrale veiligheid.
 Ornanisatiedoelstellinqen
 De brandweer wil haar missie en visie bereiken door:
 . de interne organisatie te professionaliseren
 .' de dienstverlening in en buiten de organisatie te verbeteren
 . de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen
 effectiever en efftciënter te gaan werken
 een financieel gezonde organisatie neer te zetten
 Bovenstaande organisatiedoelstellingen kunnen nader worden geconcretiseerd door ze als volgt in te
 vullen:
 het maken van een interne professionaliseringsslag maken door te weten wat iedereen doet en
 directie en medewerkers aan te spreken op de door hen geleverde prestaties en gedrag;
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 het verbeteren van de dienstverlening in en buiten de organisatie door meer oog te hebben voor
 (externe) ontwikkelingen, wensen en veranderingen,'
 het verhogen van de kwaliteit door sturing op jaarplannen, de bedrijfsprocessen in kaart te
 brengen en te weten wie waarvoor ingezet kan worden'
 het effectiever en efficiënter te gaan werken door de bedrijfsprocessen beter op elkaar aan te
 Iaten sluiten overlapping te voorkomen en minder te praten en meer te doen.
 het neerzetten van een financieel gezonde organisatie door de periodieke controle op de
 financiële administratie te intensiveren, tijdig te sturen op geconstateerde afwijkingen en als
 financiële afdeling sterker betrokken te zijn bij projecten/plannen met een financiële paragraaf.
 1.2 Ontwikkelingen
 Renionaliserinn brandweer
 Op 18 december 2009 stemde het AB in met de volgende documenten:
 gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
 inrichtingsplan op hoofdljnen Brandweer Hollands Midden
 eindrapportage ontvlechtingsprotocol
 De startbijdrage voor de brandweer maakt onderdeel uit van deze programmabegroting. In de bijlage
 zijn de stadbijdragen van de gemeenten opgenomen. Ten tijde van het opmaken van deze
 programmabegroting hebben 19 gemeenten ingestemd mel de gewijzigde gemeenschappelijke
 regeling en regionalisering van de brandweer.
 Leidend voor de nieuwe brandweerorganisatie in 201 1 is het inrichtingsplan op hoofdlijnen. Hieronder
 worden de belangrijkste elementen uit dit plan vermeld.
 Procesgestuurde organisatie
 De Brandweer Hollands Midden wordt een procesgestuurde organisatie. De primaire processen zijn
 de brandweerspecifieke processen risicobeheersing, operationele voorbereiding en
 incidentenbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt
 gezien voor risicobeheersing en incidentenbestrijding. Deze primaire processen vormen samen de
 veiligheidsketen: proactie, preventie preparatie| repressie en nazorg. Alle overige processen
 (bedrijfsvoeringstaken) in de nieuwe brandweerorganisatie zijn ondersteunend. Een en ander kan
 ge'l'llustreerd worden aan de hand van het volgende bedrijfsmodel:
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 Bedrijfsmodel
 Brandweer
 /
 . ' .y
 C . % - '
 V fxyy. . ( ) o
 De processen binnen de Brandweer Hollands Midden moeten Iogisch op elkaar aansluiten en
 samenwerking bevorderen (onderlinge afhankelijkheid). Daadwerkelijke resultaten in de nieuwe
 organisatie worden uitsluitend bereikt als processen goed zijn ontworpen, ingericht en op elkaar zijn
 afgestemd.
 Goede processen en goed procesmanagemept vraagt om het dblidelijk formuleren van de gewenste
 resultaten van het proces en de stappen die zorgen dat deze resultaten worden bereikt. Het
 functioneren en de prestalies van de processen worden ge-audit.
 Uitgangspunt bij het maken van de procesinrichting is dat de primaire processen altijd
 behoeftestellend zijn. Hierbij geldt een gedwongen winkelnering om de behoefte intern te Iaten
 realiseren. De organisatiestructuur van de Brandweer Hollands Midden wordt op basis van de
 processen ingericht en niet op basis van een gebiedsindeling op basis van activiteiten (bijvoorbeeld
 districten). Wel zijn er duidelijke aanspreekpunten voor het gemeentebestuur en de ambtelijke
 organisatie. Door deze inrichttngskeuze (proces in plaats van activiteiten) kan worden voldaan aan de
 eisen van betrouwbare veiligheidspadner.
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 Organisatiestructuur
 De organisatiestructuur van de Brandweer Hollands Midden is als procesgestuurde organisatie,
 ingericht op basis van de gedefinieerde processen. Hieronder is de voorgestelde topstructuur
 geschetst. Op basis van de verdere uitwerking van de processen zal deze topstructuur verder worden
 uitgebouwd.
 De Brandweer Hollands Midden kent vijf organisatieonderdelen: Risicobeheersing, Operationele
 Voorbereiding, Incidentenbestrijding, Middelen en het Stafbureau. (de organisatie- en functienamen
 zijn nog voorlopige werknamen):
 De hierboven vermelde organisatie is direct gerelateerd aan de processen waarbij de proces-
 eigenaren c.q. verantwoordelijken ook direct herkenbaar zijn. Bij de nadere uitwerking zal de
 organisatie-indeling concreter worden tot op het niveau van de medewerker.
 Besturing
 Besturen binnen de Brandweer Hollands Midden gaat over het realiseren van de opdracht van het
 bestuur. Daaronder vait het realiseren van de afgesproken ïesultaten binnen de afgesproken
 randvoorwaarden. Besturen betekent eenvoudig gezegd beleid vaststellen, besluiten nemen, zorgen
 dat middelen aanwezig zijn en vewolgens toezien dat de doelstellingen worden gerealiseerd.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 103

1.1. Post In - 9789



Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 De besturingsfilosofie van de Brandweer Hollands Midden is gebaseerd op het vertalen van de
 geformuleerde strategie in concrete doelstellingen en meetbare resultaten, om op die manier de
 strategie vast te houden en indien nodig bij te stellen of zelfs te herdefiniëren. Het cyclische proces
 van Plan-Do-check-Act is daarbij uitgangspunt. Elementen van besturen zijn de besluitvorming, de
 planning en controlecyclus en de sturingsprincipes. De Brandweer Hollands Midden kent de volgende
 sturingsprincipes:
 de organisatie maakt beteid, de regionaat commandant (rta advies managementteam) stelt vast
 de organisatie voert uit en Iegt verantwoording af. Afwjkingen worden tijdig gemeld en
 verrassingen zijn niet gewenst;
 er wordt gewerkt met een meerjarenplan (vierjaar) dat per jaar wordt vertaald in een jaarplan
 voor de organisatie;
 ieder organisatieonderdeel heeft een jaarplan dat wordt opgesteld in een afgesproken format. De
 regionaal commandant (na advies managemen|eam) stelt deze vast;
 de organisatieonderdelen voeren de afgesproken plannen uit en zijn binnen deze kaders
 resultaatveran|oordelijk,'
 binnen de gehele organisatie zijn processen en proceseigenaren dominant;
 de organisatieonderdelen werken indien nodig onderîing als klant, leverancief, opdrachtgever,
 opdrachtnemer en handelen overeenkomstig. Er is sprake van gedwongen winkelnering zonder
 onderlinge verrekening'
 projecten worden projectmatig aangepakt volgens een afgesproken methode;
 projecten zijn opgenomen in het jaarplan en kunnen na accordering van het jaarplan worden
 uitgevoerd. Projecten die gedurende het jaar ontstaan, vereisen goedkeuring van de regionaal
 commandant (na advies managementteaml',
 plannen en projecten krijgen schriftelijke evaluaties',
 iedere leidinggevende houdt rekening met het feit dat de regionaal commandant bestuurlijk
 verantwoordelijk is en biedt dan ook steeds tijdig informatie aan de regionaal commandant voor
 die gevallen die bestuurlijk gevoelig zijn of waarbij het imago van de organisatie in het geding is;
 iedere Ieidinggevende zorg voor actieve overdracht van informatie.
 Relatie gemeente
 De plaatsvervangend regionaal commandant, de directeur Risicobeheersing, de directeur
 Operationele Voorbereiding en de directeur Incidentenbestrijding (in hun rol als Iid van het
 managementteam) zijn brandweeraccountmanager voor de gemeentebesturen en/of de
 burgemeesters. Zij zijn integraal aanspreekbaar op brandweerzaken. Hiermee heeft het
 gemeentebesluur een duidelijk aanspreekpunt binnen de Brandweer Hollands Midden. De verdeling
 van de brandweeraccountmanagers over de gemeentebesturen vindt plaats op basis van de
 districtsindeling binnen de veiligheidsregio. Per district is er voor de gemeenten binnen dit district één
 brandweeraccountmanager die ook in deze functie deelneemt aan de vergaderingen van het
 districtscollege nieuwe still'. De brandweeraccountmanager zal, binnen de gestelde kaders,
 bestuursafspraken voorbereiden en zorg dragen voor een adequate uitvoering van deze afspraken
 binnen de processen van de brandweerorganisatie. Verder is de brandweeraccountmanager
 verantwoordelijk voor de goede doorgeleiding van de bestuurlijke vraag binnen de
 brandweerorganisatie en terugkoppeling daarover aan de gemeentebesturen en/of burgemeesters.
 De brandweeraccountmanager zet zich in voor een goede werkrelatie met zijn gemeentebesturen en
 heeft oog voor bestuurlijke dilemma's en geeft vanuit zijn vakdeskundigheid advies. Hij geeft tijdig
 bestuurtijk relevante informatie eq weet de juiste steun op het juiste moment te organ|seren. De
 brandweeraccountmanagers regelen onderling de vewanging.
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 Bij incidenten wordt de burgemeester ge'l'nformeerd via de meldkamer en/of de operationele leiding
 (officier van dienst, hoofdofficier van dienst of de commandant van dienst) volgens de afgesproken
 regeling.
 Voor contacten in het kader van vrijwilligersmanagement (betrokkenheid 'lief en leed') of informatie na
 repressief optreden van de kazerne (of post) in de eigen gemeente is de kazernecommandant het
 eerste aanspreekpunt voor de burgemeester.
 In het gemeentelijk beleidsteam wordt de brandweer veëegenwoordigd door de accountmanager of de
 kazernecommandant (of hun plaatsvervangers) binnen wiens werkgebied de betreffende gemeente
 gelegen is. Door deze keuze voor vaste brandweervedegenwoordigers kan er gezamenlijk
 gel'nvesteerd worden in het functioneren van het beleidsteam. Bijvoorbeeld door middel van samen
 opleiden en oefenen.
 Ook op ambtelijk niveau heeft de brandweerorganisatie op elk niveau (Ieidinggevend en medewerker)
 een vast aanspreekpunt voor de gemeente.
 Op basis van de bovenstaande algemene besturingsbeginselen zullen in de komende periode de
 besturing, de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden binnen de Brandweer Flollands
 Midden nader worden uitgewerkt.
 Personeel
 De bezetting van de huidige formatie vormt de starpormatie. Dit is het huidige personeel met een
 werkgarantie. Deze startformatie wordt uitgebreid met de benodigde formatie voor de bedrijfs-
 voeringprocessen, die nu nog grotendeels door de gemeenten worden uitgevoerd. Deze uitbreiding
 zal kritisch worden beoordeeld, mede in het kader van de efficiencyopdracht. De stadformatie en de
 uitbreiding voor de bedrijfsprocessen vormen de overgangsformatie van de Brandweer Hollands
 Midden. Rekening houdende met de efficiencyopdracht dient de voorlopige streefformatie voor de
 komende drie jaar van de nieuwe brandweerorganisatie vastgesteld te worden. De bezetting boven
 deze voorlopige streefformatie wordt bovenformatief ingevuld. Dit betekent dat deze formatie bij
 natuurlijk verloop niet automatisch wordt ingevuld. Hiermee kan invulling worden gegeven aan zowel
 de werkgarantie als de efficiencyopdracht.
 Huisvestina en Daraatheid
 Uitgangspunt voor het huisvestingsplan van de Brandweer Hollands Midden is het besluit van het AB
 van 29 januari 2009, om bij de start van de nieuwe brandweer uit te gaan van de bestaande
 kazerneconfiguratie. Bij de gemeentelijke besluitvorming is aandacht gevraagd voor het behoud van
 de lokale brandweerpost en het garanderen van de paraatheid van die posten waar nu dagdienst-
 personeel aanwezig is. De bestaande kazerneconfiguratie kent vier beroepskazernes (Alphen aan den
 Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden Zuid). Deze kazernes worden voor de eerste uitruk bemenst
 door repressief beroepspersoneel. Vanaf de overige 40 kazernes (of posten) wordt uitgerukt door
 repressief vrijwillig personeel. Tijdens kantoortijden is op een groot aantal kazernes (of posten)
 dagdienstpersoneel (bijv. preventisten of preparatisten) aanwezig om de uitruk door repressief
 vrijwillig personeel te ondersteunen en te kunnen garanderen. Zonder inzet van het dagdienst-
 personeel kan de uitruk van de brandweer tijdens kantoodijden niet overal worden gegarandeerd.
 Alhoewel het vanuit bedrijfsmatig opzicht wenselijk zou zijn om dagdienstpersoneel centraler (minder
 decentraal) te huisvesten (bijvoorbeeld als vier afdelingen), is het, gelet op de opkomsttijden van de
 brandweer, op dit moment niet mogelijk dit te realiseren. De schaalgroode van de Brandweer Hollands
 Midden maakt het mogelijk om ook op andere kazernes (of posten) waar momenteel geen
 dagdienstpersoneel aanwezig is en waar de opkomsdijden van de brandweer onder druk staan, de
 uitruk van de brandweer door repressief vrijwillig personeel te ondersteunen en te garanderen door
 het inzetten van dagdienstpersoneel.
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 Een aanvullende voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende kantoorruimte is op de betreffende
 kazerpe (of post), of dat er huisvestingsmogelijkheden zijn waarvandaan deze kazerne (of post) met
 dagdienstpersoneel kan worden ondersteund.
 Op dil moment wordt onderzocht op welke kazernes (of posten) tijdens kantoodijden dagdienst-
 personeel zal c.q. kan worden ingezet ter ondersteuning van de uitruk door repressief vrijwillig
 personeel. Uitgangspunt hierbij is wel dat wanneer er tijdig voldoende repressief vrijwillig personeel
 aanwezig is (bijvoorbeeld doordat bekend is wie opkomt), zij ook uitrukken en niet het aanwezige
 dagdienstpersoneel. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het gemotiveerd houden en de ervarenheid
 van het repressief vrijwillig personeel. Het spreekt voor zich dat bovenstaande regeling op een goede
 wijze wordt besproken met het repressief vrijwillig personeel van de betreffende kazerne (of post).
 Voor de huisvesting van het overige personeel van de Brandweer Hollands wordt een
 huisvestingsplan opgesteld op basis van de beschikbare kantoorruimte in de regio. Bij de huisvesting
 van het personeel wordt rekenirtg gehouden met de functionele relaties in een bepaald gebied.
 Uitgangspunt is dat het personeel qua afstand zo dicht mogelijk bij de functionele relaties wordt
 gehuisvest om zo het contact te vergemakkelijken. Uiteraard wordt hierbij wel gekeken naar een
 efficiënte bedrijfsvoering. Centralisering op enkele locaties in de regio is daarom noodzakelijk.
 Vrkwilligersmanagement
 Het AB oordeelde op 29 januari 2009 bepaald dat de Brandweer Hollands Midden werk moet maken
 van het verkrijgen, borgen en zo veel mogelijk behooden van repressief vrijwillig personeel. Deze
 opdracht wordt, zo blijkt ondermeer uit de behandeling van het regionaliseringvoorstel in de
 gemeenteraden, zwaar onderstreept door de gemeentebesturen.
 Het in stand houden van de vrijwillige brandweer vraagt om een strudurele en creatieve aanpak en
 organisatie. De vriâwillige brandweer draagt! in de rol van ambassadeur, in belangrijke mate bij aan het
 zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn van de brandweer in de maatschappij. Het vinden en binden van
 voldoende repressief vrijwillig personeel is de afgelopen jaren steeds moeizamer geworden door
 maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die worden gesteld aan het uitoefenen van het
 repressief brandweervak. Veel korpsen hebben, met wisselend succes, initiatieven genomen om
 voldoende repressief vrijwillig personeel te krilgen en te behouden. Ook voor de Brandweer Hollands
 Midden is dit een belangrijke uitdaging, met als inzet het kunnen garanderen van de brandweerzorg
 voor haar burgers.
 De on|ikkelinn van de digitale bereikbaarheidskaad (DBK)
 De digitale bereikbaarheidskaad beoogt te voorzien in een kwalitatieve informatievoorziening die
 straks bij wet wordt verondersteld. Een projectgroep van de Nederlandse vereniging voor
 Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) heeft op het congres Digitale Bereikbaarheidskaart de
 stand van zaken toegelicht en de koppeling met projecten van het ministerie VROM, zoals de
 Basisfegistraties Adressen en gebouwen (BAG) en de WABO (Wet Algemene Bepalingen
 Omgevingsrecht). Nog in de eerste helft van dit jaar gaat een proef draaien, waarin de DBK wordt
 getest. Enkele korpsen en Ieveranciers willen hieraan meewerken.
 Door de proef kunnen andere korpsen zien wat de toegevoegde waarde is. Hierdoor is de stap om
 aan te sluiten eenvoudiger te nemen. De proef is gebaseerd op de visie 'met één muisklik'. De DBK
 maakt het mogelijk om vanuit verschillende systemen in te Ioggen op digitale basisgegevens, die
 nodig zijn voor het bestrijden van een incident. De brandweer is binnenkort verplicht om gebruik te
 maken van de basisregistratkes, die dkgitaal beschikbaar worden gesteld. De NVBR heeft hierop
 ingespeeld door de ontwikkeling van de DBK. Door slim aan te sluiten op de basisregistraties en
 andere bronhouders is veel informatie straks met één muisklik beschikbaar. Hiermee kunnen korpsen
 straks veel sneller bereikbaarheidskaaden opstellen en altijd actuele kaarten op de tankautospuit
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 meegeven. Zelfs regio-overschrijdend zijn de kaarten beschikbaar. Dit is de belofte van de digitale
 bereikbaarheidskaart, die nu snel werkelijkheid aan het worden is. Ons uitgangspunt is dat de
 aanvullende kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage.
 Proiect 'Transparant worden, transparant ziin''
 De omgevingsdruk van de VRHM, en met name de druk op de overheidsfinanciën, zorgen efvoor dat
 er steeds vaker prioriteiten moeten worden gesteld.
 Om het bestuur doordachte/bewuste keuzes te kunnen Iaten maken is het zowel voor de
 brandweerorganisatie als voor de bestuurders en de gemeenteraden van groot beiang dat de VRFIM
 in hoog tempo haar organisatie kostentransparant weet te maken. Keuzes waarbij de consequenties
 voor opdrachtgever en opdrachtnemer niet helder zijn of niet worden geaccepteerd zijn ongezonde
 keuzes met risico zowel voor de uitvoeringsorganisatie als voor de relatie met haar bestuur.
 In 201 0 wil de organisatie uitgezocht hebben hoe de kosten aan de diverse producten en diensten
 toegerekend kunnen worden. Afgeleid hiervan wil de organisatie inzicht krijgen in de wijze waarop zij
 haar financiële, personele en middelenadministratie moet inrichten om deze gegevens Iater te kunnen
 genereren en in rapportages kunnen verwerken.
 Lanne termi'lnvisie van de brandweer
 Op 12 augustus 2008 heeft de Bestuurscommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad een concept
 position-paper uitgebracht waarin het richting wil geven aan de brandweerzorg in Nederland. Dit
 betreft een Iange termijnvisie met het oogmerk in Nederland te komen tot één visie op de brandweer.
 Overeengekomen is dat de bestuurscommissie en de NVBR trachten de trajecten 'lange termijnvisie
 brandweer' en de zogenoemde 'strategische reis' van de NVBR op elkaar te laten aansluiten.
 1.3 Lasten en baten van het programma Brandweer
 De programmabegroting 201 1 wordt ingevuld in overeenstemming met het AB-besluit van 18
 december 2009. In de eindrappodage ontvlechtingsprotocol is de stadbijdrage bepaald voor de
 periode 2010 tot en met 2012. In deze periode wordt een efficienc/aakstelling gerealiseerd van 5%
 op de brandweerbegroting. De directie heeft de opdracht gekregen om na de regionalisering een
 beleid te ontwikkelen waarmee op termijn de brandweerzorg moet worden geleverd tegen het bedrag
 wat gemeenten ontvangen voor brandweerzorg in de uitkering uit het gemeentefonds. Omdat op dit
 moment nog onvoldoende duidelijk is hoe dit kan worden bereikt is voor deze meerjarenraming het
 begrotingniveau van 2012 aangehouden voor de jaren 2013 en 2014.
 Begroting en meerjarenramingen
 ( bedragen zijn afgerond x f 1 .000)
 Programma Jaarrekening Begroting Begroting Raming Raming Raming
 Brandweer 2009 2010 2011 2012 2013 201 4
 Lasten 1 1.375 1 1 .71 7 48.524 47.767 47.767 47.767
 Baten 1 1 .213 1 1 .658 48.515 47.758 47.758 47.758
 Saldo -162 -59 -9 -9 -9 -9
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 Verschillen met vorige begrotingsjaar
 ( bedragen zijn afgerond x f 1.000)
 Programma product verschil positief/ Oorzaak
 Brandweer negatief
 Lasten diverse producten 36.315 positief vorming Brandweer Hollands
 Midden
 diverse producten 492 positief invulling eisen Wet VIR
 Baten inwonerbijdrage 39.878 positief aanpassing naar stadbijdrage 1 8
 december 2009
 inwone|ijdrage 74 negatief bijstellingen na 18 december 2009
 inwonerbijdrage 697 negatief ze tranche efficiencykoding
 rijksbijdragen 98 positief structurele doo|erking LPO 2009
 rijksbijdragen 492 positief hogere rijksbijdrage
 diverse producten -2.840 negatief eliminatie onderlinge
 doorbelastingen
 Totaal 50 positief
 Toelichting
 Bij de begrotingsuitgangspunten is vastgesteld dat het programma brandweer wordt ingevuld in
 overeenstemming met het AB-besluit van 18 december 2009. Ten tijde van het opmaken van deze
 ontwerp-programmabegroting hebben 19 gemeenten ingestemd met de wijziging van de
 gemeenschappelijke regeling en de regionalisering van de brandweer.
 De stadbijdrage is geraamd inclusief de 20 tranche van de te behalen efficiencykoding ad fr 697.000.
 Na 1 8 december 2009 meldden zich twee gemeenten die meenden dat na deze datum nog
 onjuistheden in de startbijdrage aanwezig waren. Deze onjuistheden zijn beoordeeld en hebben geleid
 tot een verlaging van de stadbijdrage voor een totaalbedrag van (afgerond) f 74.000.
 Eind 2008 is bij de resultaatbestemming een bestemmingsreserve ARBO gevormd voor maatregelen
 die zouden voortvloeien uit een gehouden risico inventarisatie en evaluatie. lnmiddels is gebleken dat
 de noodzakelijk maatregelen met een zeer beperkt budget konden worden opgelost. Om deze reden
 is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 voorgesteld deze resel've op te heffen. Om
 deze reden wordt nu ook de begroting hiervoor aangepast.
 Met het oog op de nieuwe kwaliteitseisen uit de Wet veiligheidsregio's verstrekt het rijk voor de BDVR
 vanaf het jaar 2010 aanvullende middelen. Voor 201 1 bedraagt de extra rijksbijdrage f 492.000.
 Besteding kan pas plaatsvinden nadat het AB een besluit heeft genomen op basis van gefundeerde
 voorstellen, waarin expliciet is geduid op welke wijze en wanneer de kwaliteitseisen worden bereikt.
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 2. HET PROGRAMMAPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER (GMK)
 2.1 Het beheer van de GMK
 De primaire doelstelling van de instandhouding van een meldkamer is vastgelegd in de Brandweerwet
 1985 en de Wet GHOR. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het openbaar Iichaam
 als taak heeft de instandhouding van een gemeenschappelijke regionale meldkamer die de meldingen
 verwerkt voor het ambulancevervoer, de brandweer, de politie en de geneeskundige hulpverlening bij
 zware ongevallen en rampen. In de regio Hollands Midden is een gecolokeerde gemeenschappelijke
 meldkamer gerealiseerd. De integrale beheerovereenkomst met bijbehorende service Ievel
 agreements (SLA), die de formele basis vormt voor het beheer en toezicht van de GMK, zijn in maart
 2007 vastgesteld door het AB. Met deze vaststelling is het beheer formeel opgedragen aan de Politie
 Hollands Midden en vervult de regionaal commandant brandweer de toezichthoudende rol. De
 inrichting van de GMK is in 2006 vormgegeven conform de systematiek van het lNlûmodel. De
 invulling van de toezichthoudende rol door de regionaal commandant is geregeld met het besluit van
 het DB van 14 december 2006.
 De GMK is hèt fysieke meld-, regel- en coördinatiecentrum voor alle spoedeisende vragen van
 burgers op het terrein van:
 openbare orde en veiligheid',
 brandweerzorg en rampenbestrijding;
 acute, spoedeisende medische en geneeskundige hulp, hetzij voor vragen van individuele aard
 (burger in nood), hetzij voor vragen met betrekking tot 'een verstoring van een geregelde
 voortgang maatschappelijk Ieven' (crises, calamiteiten en rampen), en
 bewaking paraatheid ambulancevoorziening.
 Daarnaast faciliteeë de GMK de niet spoedeisende ambulancezorg, het zogenaamde 'besteld
 vervoer'. De GMK heeft tenslotte een faciliterende en informerende taak aan het bestuur/de besturen
 in de veiligheidsregio. De GMK kent hiertoe een viertal kernfuncties, te weten intake, regie,
 informatievoorziening en opschaling.
 2.2 Missie, visie en doelstellingen
 Ten aanzien van de GMK zijn de volgende missie, visie en organisatiedoelstellingen geformuleerd.
 Missie
 De GMK en het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) dragen in goede onderlinge afstemming zorg
 voor afhandelingen van verzoeken in het kader van noodhulp en andere meldingen, alsmede voor
 coördinatie, communicatie en commandovoering, teneinde zorg te dragen voor een snelle en
 adequate hulpverlening, rampen- en crisisbestrijding,alsmede bestrijding van onveilige situaties
 binnen de kaders van het integraal veiligheidsbeleid. Centraal staat de acute hulp- en service-
 verlening. Daarbij heeft de acute hulpverlening de prioriteit. Serviceverlening vindt ook plaats indien
 geen sprake is van directe samenhang met de acute hulpverlening.
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 Visie en doelstellinqen
 De volgende visie is Ieidend voor de ontwikkeling van de GMK:
 het is de burger in ieder contact met de GMK duidelijk wie hem gaat helpen, alsmede wanneer en
 hoe. De burger hoeft niet te beslissen over de vraag wiens hulp hij of zij nodig heeft, De vraag van
 de klant staat centraal binnen de GMK. Nauwkeurige en professionele analyse Ieidt snel en
 accuraat tot de vettaling naar een passend aanbod van hulpverlening',
 de GMK ontwikkelt zich zodanig, dat voor iedere discipline een hoge mate van vertrouwen en
 tevredenheid ontstaat over de wijze waarop de GMK haar functies uitvoert. Daarboven is de GMK
 in staat door integratie van de betrokken meldkame/uncties meerwaarde te bereiken in het
 gezamenlijk hulpverleningsaanbod aan de burger in nood;
 de GMK is alert op de vete vefanderingen die plaatsvinden bij de betrokken disciptines en die van
 invloed zijn op hun meldkame/uncties, zoals die in de GMK zijn ondergebracht',
 de GMK ontwikkelt zich tot het kloppend hart van het gehele RCC. De GMK Iegt een betrouwbaar
 ftlndament voor het RCC om tijdens ramp- en crisissituaties adequaat te kunnen opschalen en te
 f|nctioneren',
 voor de bestuurder is de GMK een betrouwbare partner in de ondersteunîng bj de crisis- en
 rampenbestrijding. Te allen tijde wordt er voor gezorgd dat het de bestuurder helder is wat
 verwacht mag worden van de ingezette hulpverlening, waar de grenzen Iiggen en wat de
 resultaten zijn;
 de GMK werkt met professionele en tevreden medewerkers. Ze beschouwen zich primair als
 centraîisvteleèonist GMK. Naast competenties die van betrokkene een goede centraîisftelefonist
 maken zal ook sprake zijn van disciplinegebonden vakspeçialismen',
 de werkwijze van de GMK ontleent haar basis aan het feit dat er in de hulpverlening veel
 problemen zijn die niet op monodisciplinair niveau tot een adequate oplossing kunnen worden
 gebracht. De ''werkelijkheid'' d.w.z. het beroep dat de melder op de GMK doet in noodsituaties
 wordt centraat gesteld. Het op professionele wijze vertalen van die werkeiijkheid'' is de
 kernactiviteit van de GMK en Ieidt tot een inzet waarbij de inbreng van iedere discipline afhankelijk
 is van de inhoud van de melding;
 als spil in het netwerk van hulpvrager naar hulpverlener is de GMK het knooppunt van informatie
 en communicatie. De GMK heeft de informatievoorziening op een hoog kwaliteitsniveau,
 gespecificeerd naar de eisen van de gebruikers.
 Kwaliteit
 De GMK ontwikkelde de kwaliteit Nfan medewerkers en processen. In het bijzonder werd aandacht
 geschonken aan een multidisciplinaire cultuur en aan het verbeteren en sturen op afspraken uit de
 SLA's. Deze ontwikkelingen worden voortgezet.
 Medewerkers werken in de dagelijkse gang van zaken aan vele verbeteringen. Een aantal
 verbeteringen krijgt prioriteit, Prioriteit wil niet alleen zeggen voorrang in het keuzeproces maar ook
 extra sturing vanuit het management in combinatie met tijd en innovatie. De prioriteiten zijn:
 versterken van de multidisciplinaire integratie van medewerkers;
 versterken van de bezetting en kwaliteit van Ieidinggevende functies;
 toepassen van capaciteitsmanagement door het bewust kiezen bij de planning en inzet van
 kwaliteit en capaciteit'
 kwaliteit van processen en de toepassing hiervan verbeteren en borgen, zowel in
 kwaliteitshandboeken als bij medewerkers',
 herijkte SLA'S Iaten vaststellen. De eerste SLA'S bleken voor een deel prematuur. In 2009 is een
 start gemaakt met de herijking
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 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de invoering van een expedsysteem dat centralisten
 ondersteunt bij het werk.
 Het perspectief van alle ontwikkelingen is het volgende:
 de medewerkers van de meldkamer werken volgens uniforme multidisciplinaire protocollen en
 werken volgens het principe van Front- en Backoffice',
 er is vergaande samenwerking met de afdeling teleservice van de politie Hollands Midden
 een expertsysteem ondersteunt de centralisten die volledig protocollair werken.
 Resultaat hiervan is dat de kwaliteit van de aanname, behandeling en uitgifte van meldingen op alle
 disciplines verbeterd en geborgd wordt.
 2.3 Ontwikkelingen
 Herzieninn intenrale beheerovereenkomst
 In 2010 wordt gewerkt aan een aan herziening van de integrale beheerovereenkomst en de
 ondefliggende SLA's. Enerzijds betreft dit 'regulier onderhoud' en aanscherping. Anderzijds wordt de
 integrale beheerovereenkomst aangepast aan de doorwerking van landelijke wetgeving (Wet
 veiligheidsregio's).
 Heriikinn benrotinq 201 1
 Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende
 begrotingen ontwikkeld op basis van indexcijfers. Voor de opstelling van de begroting 201 1 is de
 begroting 2010 herijkt op basis van Ioonkostenstijging, materiële kostenontwikkelingen en
 ervaringsgegevens. Voor de uitkomsten wordt verwezen naar paragraaf 2.4.
 Business case 'multidiscilninaire intake'
 In 2010 wordt een business case multidisciplinaire intake afgerond. De business case gaat in op de
 realisatie van een meer ge'l'ntegreerde werkwijze en meer flexibiliteit tussen de kolommen, op
 verbetering van snelheid en kwaliteit van dienstverlening en op het bereiken van efficiencyvoordeel.
 Bovenstaande drie ontwikkelingen zijn nog niet gereed voor inbreng in deze begrotingscyclus. Ter
 overbrugging worden tijdelijk maatregelen voorgesteld. Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar
 paragraaf 2.4.
 Overçan;l E|ersoneel
 Het voornemen was dat het personeel van de zogenoemde witte en rode meldkamer in dienst zou
 komen bij de politie met de daarbij behorende rechtspositie. Deze overgang is voor circa de helft van
 de personeelsleden per 1 oktober 2007 gerealiseerd. B|-heffing over de Ioonsom van de
 achtergebleven centralisten kan nog een rol spelen en derhalve in de risicoparagraaf zijn opgenomen.
 Meetbaarheid prestatie-indicatoren
 In de afgelopen jaren moest worden vastgesteld dat de meetbaarheid van de prestatie-indicatoren
 slechts gedeeltelijk mogelijk was en voor meerdere uitleg vatbaar bleken. Dit is nog steeds een punt
 van aandacht, maar beoogd wordt dat de uitkomsten eenduidig worden verstrekt en ge'l'nterpreteerd.
 De nu in gebruik zijnde lcT-voorzieningen zullen op onderdelen moeten worden aangepast.
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 2-4 tasten en balen van het programma GMK
 Na de eerste integrale begroting van de gemeenschappelijke meldkamer in 2007 zijn de opvolgende
 begrotingen ontwikkeld op basis van indexcijfers. De werkelijke Ioonkosten zijn echter vanaf 2008
 hoger dan de geraamde kosten. De stiâging (cumulatief 15%) is met name het gevolg van de politie
 CAO 2008-201 1 waaronder de meeste medewerkers vallen. Voor de jaren 2008 en 2009 is het tekort
 onder de kolommen opgelost waarbij de politie een groot deel van de extra kosten heeft gedragen.
 voor de opstelling van de begroting 201 1 is de begroting 2010 herijkt op basis van Ioonkostenstijging,
 materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. De herijking bestaat uit:
 stijging van Ioonkostenf 500.000
 vervangingsinvesteringen ICT met f 250.000 en
 koslen van extra inhuur biâ uitva| of vacatures van #) 40.000.
 Daarnaast zijn er ook dalingen:
 - vrijgevallen projectkosten van ç 338.000 verbonden aan de opstart van de GMK
 de raming IcT-telefoniekosten met |2 130.000.
 Dit alles zou leiden tot een begroting 201 1 met een tekort van |2 330.000 met als effect een stijging
 van f 0,26 op de inwonerbijdrage.
 Een strudurele oplossing kan nu nog niet geboden worden. Diverse ontwikkelingen Ieiden tot een
 tijdelijk oplossing voor het tekort in 2011 om Iater dit jaar (2010) te komen tot een structurele
 oplossing. Zo is de business oase êmustidisciplinaire intake GMK' niet tijdig gereed voor deze
 begrotingscyclus. De business case gaat in op de realisatie van een meer ge'l'ntegreerde werkwijze en
 meer flexibiliteit tussen de kolommen, op verbetering van snelheid en kwaliteit van dienstverlening en
 op het bereiken van efficienc|oordeel. Daarnaast wordt op dit moment de integrale
 beheerovereenkomst GMK inclusief SLA'S aangescherpt op basis van ervaringen en wijzigingen in
 landelijke regelgeving.
 De tijdelijke, eenmalige, oplossing van het dekkingstekod voor de begroting 201 1 van ç 330.000
 bestaat uit de volgende maatregelen:
 de loon- en prijsontwikkeling is voorshands nihil;
 uitstel van vervangingsinvesteringen ICT Ieidt tot een lagere afschrijvingslast van f 100.000.,
 halveren van de post externe inhuur (met name meldkamer ambulance) met f: 20.0|10.,
 de post onvoorzien van f 1 00.000 vervalt;
 onvoorziene dekkingstekoden zullen in gezamenlijkheid worden opgelost;
 van het resterende tekol-t van fz 1 10.000 komt |2 1 0.000 ten Iaste van de politie en wordt fz 100.000
 tijdelijk opgelost binnen de begroting van de Veiligheidsregio. Bij het voorstel
 resultaatbestemming 2009 wordt voorgesteld hiervoor een bestemmingsreserve GMK te vormen.
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 Begroting en meerjarenramingen
 ( bedragen zijn afgerond x f 1 .000)
 Programma Jaarrekening Begroting Begroting Raming Raming Raming
 GMK 2009 201 0 2011 2012 2013 2014
 Lasten 7.274 7.01 0 7.086 7.000 7.000 7.000
 Baten 7.159 7.01 0 7.000 7.000 7.000 7.000
 Saldo - -86
 Verschillen met vorige begrotingsjaar
 ( bedragen zijn afgerond x f 1 .000)
 Programma product verschil positlef/ Oorzaak
 GMK negatief
 Lasten
 Baten
 diverse produçten
 bijdragen van derden
 MKA
 inwonerbijdrage
 -||
 27
 3
 positief effect herijking begroting GMK
 negatief Iagere bijdrage Politie Hollands
 Midden
 positief effect productieafspraken 2010
 positief hogere inwonerbijdrage a.g.v.
 meer inwoners
 -86
 Totaal
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 3. HET PROGRAMMAPLAN GHOR
 3.1 De GHoR-taken
 De GHoR-taken behoren tot de beleidsverantwoording van de gemeenschappelijke regeling RB en
 GHOR HM. De uitvoering van de GHoR-taken is door een dienstverleningsovereenkomst bij de
 RDOG Hollands Midden ondergebracht. In de kwadaalrapportages en het jaarbericht worden rekening
 en verantwoording afgelegd. Eerskerantwoordelijke is de Regionaal Geneeskundig Functionaris
 (RGF). Het AB is eindveran|oordelijk voor de uitvoering van de GHoR-taken.
 3.2 Visie, missie en organisatiedoelstellingen
 Visie
 De geneeskundige keten, die de daadwerkelijke hulp verleent aan slachtoffers van rampen, bestaat uit
 veel organisaties. Ambulancezorg, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, thuiszorg, apothekers en vele
 anderen moeten nauw met elkaar samenwerken om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te
 kunnen leveren. Doel van de GHOR is om te realiseren dat de gezondheidszorg, onder regie van het
 openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de
 betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat de slachtoffers
 van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden.
 De GHOR, als onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden, is verantwoordelijk voor de
 coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van drie hulpverleningsprocessen:
 de opgeschaalde spoedeisende medische hulpverlening (SMH)
 de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR)
 de preventieve openbare gezondheidszorg (POG).
 De GHOR realiseert een eenduidige operationele aansturing van de keten, onder verantwoordelijkheid
 van het openbaar bestuur en in afstemming met de multidisciplinaire veiligheidspartners. Ten behoeve
 van de keten draagt de GHOR ook zorg voor de ondersteunende processen logistiek en
 informatiemanagement. De GHOR richt zich op de besturende en ondersteunende processen, terwijl
 het primaire zorgverleningsproces een verantwoordelijkheid blijft van de gezondheidszorg.
 Met de invoering van de Wet veiligheidsregio's, de Wet ambulancezorg en de Wet publieke
 gezondheid staat de GHOR op de drempel van verdere doorontwikkeling. 'Samenwerken' is daarbij
 het kernwoord. De GHOR zal binnen de veiligheidsregio een goede balans moeten behouden tussen
 'zorg en veiligheid'. De samenwerking binnen de geneeskundige keten zal gelijke tred moeten houden
 met de versterking van de multidisciplinaire samenwerking tussen GHOR, brandweer, politie en
 gemeenten binnen de veiligheidsregio.
 Missie
 Gegeven de wettelijke verantwoordelijkheden is de missie van de GHOR Hollands Midden als volgt
 gedefinieerd:
 Hel onder coördinatie van het openbaar bestuur, in naadloze aanslul'tlhg op de dagellkse zorg,
 realiseren van een goede toegankellke en samenhangende acute zorg, publieke gezondheidszorg en
 geestelkke gezondheidszorg voor de slachtoHers van rampen en crises.
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 Orqanisatiedoelstellingen
 De GHOR wil haar missie bereiken door:
 centraal stellen van partners in de zorgketen en veiligheidsregio in het belang van de uitvoering
 van de GHoR-taken
 ipzet professioneel relatiemanagement
 vakbekwame medewerkers en operationele functionarissen
 transparantie in taken en verantwoordelijkheden tussen medewerkers, partners en operationele
 functionarissen
 kostenbewust en effectief werken
 een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers en operationeïe functionarissen waar
 persoonlijke veranlwoordelijkheid, goede samenwerking en collegialiteit zichtbaar zijn.
 3.3 Ontwikkelingen
 In de begroting 201 0 zijn de ontwikkelingen aangegeven voor de komende jaren. Hieronder zijn deze
 ontwikkelingen geactualiseerd.
 De tweede tranche va-n de Wet oublieke nezondheid (Wpg)
 De tweede tranche van de Wpg regelt, naast het congruent maken van GGD'en aan de
 veiligheidsregio's, dat ''het algemeen bestuur van de veiligheidsregio zorgdraagt voor de voorbereiding
 op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot de groep A, alsmede op de
 bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de
 volksgezondheid bestaat''.
 Verder wordt geregeld dat in elke regio één directeur publieke zorg komt die zowel verantwoordelijk is
 voor de organisatie van de dagelijkse publieke zorg (GGD) als voor de opgeschaalde zorg (GHOR).
 Wet Ambulancezorn IWA'!I
 De WAZ vormt een nieuw wettelijk kader voor de organisatie van de ambulancezorg. De
 vergunningverlening aan een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is hierin onder meer
 opgenomen. De RAV Hollands Midden bestaat uit de meldkamer ambulancezorg (MKA) en de
 ambulancedienst (RAD Hollands Midden). Voor de vergunningverlening is op grond van de WAZ een
 programma van eisen opgesteld. Deze eisen betreffen ook de uitvoering van de taken in het kader
 van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Bijvoorbeeld:
 de MKA voert periodiek overleg met het GHoR-bureau en stelt samen met dit bureau een
 beleidsvisie op voor de MKA onder GHoR-omstandigheden'
 de RAV maakt inzichtelijk op welke wijze zij kan voorzien in het Ieveren van veran|oorde zorg in
 de opgeschaalde situatie overeenkomstig de binnen de sector Iandelijk geldende afspraken.
 Reqionaal crisisnlan
 ln augustus 2009 is het Referentiekader Regionaal Crisisplan uitgebracht. Dit landelijk referentiekader
 richt zich op een verdere professionalisering van rampenbestrijding en multidisciplinaire
 crisisbeheersing. Door de uitgifte van dit instrument wordt gewaarborgd dat iedere veiligheidsregio op
 eenzelfde manier haar crisisorganisatie kan inrichten en gezamenlijk kan opleiden, trainen en
 oefenen. Ook zouden de regio's daardoor makkelijker kennis en ervaring kunnen uitwisselen,
 personele en materiële bijstand aan elkaar veflenen en gezamenliâk evatueren. Doordat het
 referentiekader gebaseerd is op gangbare bedrijfskundige theorieën en modellen, kunnen andere
 padners in de sectoren Veiligheid en Vitale Infrastructuur aanhaken met hun eigen crisisorganisatie.
 Voor de GHOR bevat het referentiekader een landelijke opschalingstructuur.
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 Opvallend is dat de ondersteunende processen voor de GHOR, namelijk de resources en het
 informatiemanagement, niet uitgewerkt zijn. Ook wordt opgemerkt dat de GHOR te maken heeft met
 de diverse partners in de zorg die niet zonder meer in een hiërarchisch model onder te brengen zijn.
 Adviestaak
 In de nieuwe Wet veiligheidsregio's krijgt de veiligheidsregio de belangrijke rol van adviseur op het
 terrein van veiligheid. Deze adviestaak krijgt een meer multidisciplinair karakter, waar de
 deskundigheid van de GHOR een vast onderdeel van uitmaakt.
 Ooleiden. trainen en oefenen
 Het vakbekwaam maken en houden van GHoR-functionarissen door opleiden, trainen en oefenen is
 een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen en crises. Het beleid van VWS is erop
 gericht dat de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het scholen van hun personeel. Dit
 betekent een verschuiving in taken en verantwoordelijkheid van de GHOR naar de individuele
 zorginstellingen', de GHOR heeft dan de positie van adviseur en toezichthouder.
 Ter verbetering van de voorbereiding op rampen en crises van de zorgketen is het noodzakelijk dat
 ook de crisisfunctionarissen van de zorgketen worden beoefend aan de hand van specifieke risico's,
 die de regio Hollands Midden bedreigen. Deze risico's zijn vastgelegd in het regionaal risicoprofiel en
 in rambestrijdingsplannen. Het ministerie van VWS stelt vanaf 2008 hiewoor budget beschikbaar. In
 het convenant tussen VWS, GHOR Nederland en de koepelorganisaties gezondheidszorg zijn over
 het opleiden, trainen en oefenen van de zorgketen duidelijke afspraken gemaakt.
 Anders dan bij brandweer en politie is er voor de GHOR (vooralsnog) geen ministeriële
 verantwoordelijkheid voor opleiding en examinering voor specifieke GHoR-functies. Orn dit te
 ondervangen zijn op initiatief van het ministerie van BZK in het landelijke project Vakbekwaamheid
 GHoR-functionarissen kwalificatieprofielen en normen voor de geneeskundige hulpverlening
 ontwikkeld. De GHOR Hollands Midden maakt gebruik van deze eindproducten.
 lnformatievoorzieninq
 Uit de RADAR-rapportage blijkt dat de Veiligheidsregio Hollands Midden nog niet beschikt over de
 structuur die nodig is voor effectief en efficiënt informatiemanagement. Dit geldt voor zowel
 procedures en werkafspraken als beschikbare middelen. In 2009 is de Veiligheidsregio Flollands
 Midden gestart met de implementatie van netcentrisch werken. lnformatiebijeenkomsten en trainingen
 zijn georganiseerd voor de operationele functionarissen, beleidsnotities zijn opgesteld en aangepast
 en de deelnemende partijen zijn voorzien van de benodigde informatie. Aan een aantal essentiële
 punten dient nog invulling te worden gegeven om operationeel daadwerkelijk op netcentrische wijze te
 kunnen werken. Voorbeeld zijn de wettelijke eisen aan de opkomsttijden van multidisciplinaire functies
 als informatiemanager, informatiecoördinator en plotter, die daardoor dienen te worden ingevuld
 binnen een hard piket.
 Voor de GHOR is ook het gebruik van basisregistraties van belang. Basisregistraties bevatten de
 vitale gegevens van de overheid, zoals de gegevens van alle burgers, bedrijven en instellingen. Het
 zijn systemen waarin zogeheten authentieke gegevens van hoge kwaliteit worden vastgelegd.
 Overheden en andere organisaties met een publieke taak zijn bij de uitvoering van hun
 werkzaamheden wettelijk verplicht om deze authentieke gegevens, bijvoorbeeld persoonsgegevens,
 uit de basisregistraties te halen. Overheden mogen burgers en bedrijven dus niet meer naar deze
 gegevens vragen en deze gegevens in hun eigen systemen vastleggen. Samenwerking binnen de
 veiligheidsregio ter voorbereiding op de invoering van de basisregistraties is noodzakelijk.
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 De minister van BZK heeft in een brief aan het Veiligheidsberaad aangegeven belang te hechten aan
 een goed werkend slachtoffervolgsysteem om problemen zoals die zich ten tijde van de poldercrash
 en het Koninginnedagdrama Apeldoorn hebben voorgedaan tot een minimum te beperken. In deze
 fase worden Iandelijk alle betrokken patlijen benaderd, ge'l'nformeerd en gevraagd te participeren,
 zodat betrokken besturen een besluit over de uit te voeren opdracht kunnen nemen. Hierbij dient een
 scheiding gemaakt te worden tussen voorwaardenscheppende en uitvoerende betrokken partijen.
 Voorwaardenscheppende partijen zijn BZK, VWS, het Veiligheidsberaad en het
 Korpsbeheerdersberaad. Uitvoerende partijen zijn onder andere de GHOR, RAV'en, ziekenhuizen,
 huisadsen, politie en brandweer. Daarnaast dient afstemming plaats te vinden met de VNG, VWS en
 het Veiligheidsberaad.
 Geneeskundiqe Combinatie (GNK)
 De GNK is het operalioneel samenwerkingsverband van twee ambulanceteams, een SlGMA-team en
 een Mobiel Medisch Team. Hollands Midden heeft twee GNK's.
 Na overleg met GHOR Nederland onderzocht het ministerie van BZK in 2009 de optimale spreiding
 van de GNK'S over Nederland. Volgens het uitgebrachte rapport houdt onze regio é|n GNK over.
 Naar verwachting bereiken BZK en GHOR Nederland medio 2010 overeenstemming over dit
 spreidipgsplan. De uitkomsten ziân richtinggevend voor verdere voorstellen en de daarmee gepaard
 gaande kosten. In de vergadering van het DB van 29 januari 2009 heeft de RGF opdracht gekregen te
 streven naar Iandelijke uniformiteit.
 3.4 Kwaliteit GHOR
 Cedificerinq
 GHOR Nederland heeft gekozen voor het Harmonisatiemodel van de Stichting Harmonisatie
 Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ) als certificatieschema voor het GHoR-bureau. Stichting
 HKZ gaat het bestaande schema actualiseren in 2010. De GHOR Hollands Midden is nauw betrokken
 bij de herziening van dit certificatieschema, zodat zij vroegtijdig kan anticiperen met aanpassing van
 haar kwaliteitssysteem. In 2010 is het GHoR-bureau gehercedificeerd. In 201 1 wordt het
 kwaliteitssysteem van het GHoR-bureau opnieuw getoetst.
 3.5 Beleidsaccenten
 Reqionaal zorgcontinu'l'teitsplan
 Op 1 oktober 2009 heeft het AB het regionaal zorgcontinu'l'teitsplan vastgesteld. Dit plan leidt tot een
 actueel overzicht waarbinnen schematisch is weergegeven op welke wijze zorginstellingen en
 zelfstandige beroepsbeoefenaren zich hebben voorbereid op een disbalans in zorgvraag en zorg-
 aanbod. In 201 0 en 201 1 wordt het regionaal zorgcontinu'l'teitsplan ge'l'mplementeerd en afspraken
 met de betrokken zorgaanbieders in convenanten vastgelegd.
 Ooleiden trainen en oefenen.
 Het DB heeft op 28 januari 2010 ingestemd met het GHoR-meerjarenbeleidsplan monodisclplinair
 Opleiden, trainen en oefenen 2010 - 2013 en dit met een positief advies voorgelegd aan de
 vergadering van het AB op 25 maart 201 0. Samen met het Multidisciplinair OTo-beleidsplan 2010-
 2013 vormt het de basis voor de GHOR voor de beleidsaccenten in de komende periode.
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 Een professionele opleidings-, trainings- en oefenorganisatie beheerst de gehele cyclus van
 planvorming, voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Deze cyclus zal in de komende vier jaar binnen
 de Veiligheidsregio Hollands Midden en daarmee ook binnen de GHOR stevig worden verankerd.
 Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen het implementeren van nieuwe methoden en technieken
 en te investeren in de verdere ontwikkeling van de O-fr-staf van het GHoR-bureau komt deze
 professionaliseringsslag tot uiting. Zo heeft BZK de afgelopen jaren ge'l'nvesteerd in het
 ontwikkeltraject Procesmanagement Oefenen. De GHOR Hollands Midden voert dit denk- en
 werkmodel in samen met politie brandweer en gemeenten.
 De GHOR wil de vereiste vakbekwaamheid behouden en versterken van de bij grootschalige
 incidenten betrokken functionarissen van de GHOR en van de zorgketen in Hollands Midden. De
 doelen voor de komende periode zijn:
 het opleiden, trainen en oefenen van alle GHoR-sleutelfunctionarissen aan de hand van landelijk
 vastgestelde kwalificatieprofielen;
 het oefenen met netcentrisch werken gericht op bewus|ording van de rollen die bij de specifleke
 functies horen en tevens op behoud en verhoging van de vakbekwaamheid in het toepassen van
 deze rollen;
 het oefenen van specifieke scenario's uit het regionaal risicoprofiel en rampbestrijdingsplannen',
 het evalueren van operationele inzetten, opleidingen, trainingen en oefeningen gericht op het
 leren uit ervaringen van deelnemers en het strudureel verbeteren van nieuwe activiteiten en
 operationele inzetten. Door evaluaties wordt tevens de effectiviteit van het opleiden, trainen en
 oefenen beoordeeld.
 Informatievoorzieninn
 Informatievoorziening is een belangrijk sturingsinstrument voor de GHOR om in de komende jaren de
 operationele prestaties te verbeteren en de partners onderling te verbinden. Het verbeteren van de
 informatievoorziening GHOR kost geld, tijd en capaciteit. De GHoR-organisatie is echter beperkt en
 zal dus enerzijds moeten prioriteren en anderzijds de kracht in samenwerking moeten zoeken. Dat
 betekent onder meer het aansluiten bij reeds lopende (Iandelijke) trajecten en het integreren van
 informatievoorziening in bestaande afspraken en werkwijzen. Een belangrijke voorwaarde is dat het
 informatiebeleid van de GHOR aansluit bij het absorptievermogen en het multidisciplinaire karakter
 van de GHOR.
 Reqionaal crisisplan: onerationele GHoR-functies en GHoR-deelnrocessen
 Het door de regio op te stellen regionaal crisisplan is aanleiding voor de GHOR om de
 monodisciplinaire opschalingsstructuur, vastgelegd in afspraken over operationele GHoR-functies, te
 evalueren. Basis voor de evaluatie is de Iandelijke opschalingsstructuur uit het Referentiekader
 Regionaal Crisisplan en ervaringen uit de regionale werkwijze.
 Het regionaal rrisisplan kan ook gevolgen hebben voor de transparantie in de afspraken met
 ketenpartners, zoals RAD, GGD en PsHoR-instellingen, waarbij de GFIOR zich richt op haar
 kerntaak: coördinatie, regie en aansturing tijdens een calamiteit. De ketenpadners zijn
 verantwoordelijk voor het primaire zorgproces, ook in opgeschaalde situaties. Juist door de
 verschuiving van de eigen verantwoordelijkheden zijn concrete afspraken van groot belang.
 Doel voor de komende periode is deze aanpassing in operationele functies en in de organisatie van
 GHoR-deelprocessen te realiseren en te borgen in convenanten en deze afspraken door opleiding,
 training en oefenen en op basis van evaluaties zo nodig bij te stellen.
 Samenwerking met nartners
 Zoals in de visie is aangegeven onderhoudt en intensiveert de GHOR het gestructureerde overleg met
 de partners in de zorgketen en in de Veiligheidsregio. De GHOR geeft hiermee uitvoering aan haar
 wettelijke taken om de voorbereiding op grootschalig optreden te coördineren en te stimuleren.
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 De GHOR sluit met haar ketenpartners convenanten over ieders rol bij een grootschalig optreden, het
 beschikken over rampenopvangplannen en het oefenen ervan. Naar ketenpartners, zoals huisadsen,
 verpleeghuizen en gehandicaptenzorg, zet de GHOR zich in om de bewustwording te vergroten van
 hun taken en verantwoordelijkheden tijdens crisisomstandigheden.
 3.6 Lasten en baten van het programma GHOR
 Begroting en meerjarenramingen
 ( bedragen ziin afgerond x f 1 .000)
 Programma Jaarrekening Begroting Begroting Raming Haming Raming
 GHOR 2009 201 0 2011 2012 2013 2014
 L-asten 1 .937 2.083 2.195 2.135 2.135 2.135
 Baten 2.143 2.083 2.135 2.135 2.135 2.135
 Sasdo 206 - -60
 Verschillen met vorige begrotingsjaar
 ( bedragen zijn afgerond x f 1 .000)
 Programma product verschil positief/ oorzaak
 GHOR negatief
 Lasten diversen 60 positief kosten migratie ICT
 diversen 52 positief aanpassing diverse ramingen
 Baten rijksbijdragen 50 positief structurele doo|erking LPO 2009
 inwonerbijdragen 2 positief hogere inwonerbijdrage a.g.v.
 meer inwoners
 Totaal -60
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 4. HET PROGRAMMAPLAN VEILIGHEIDSBUREAU
 De veiligheidsdirectie richt zich in de nabije toekomst meer op haar rol als (strategisch) adviesorgaan
 naar het bestuur op de daar genoemde onderwerpen (rampenbestrijding & crisisbeheersing, de GMK
 en aspecten van integrale veiligheid). Het veiligheidsbureau levert hier, ter ondersteuning aan
 veiligheidsdirectie en bestuur, een bijdrage aan, met name op het terrein van de coôrdinatie en regie.
 4.1 Doelstellingen
 Afgeleid van missie en visie van de veiligheidsregio en de doelstellingen van de veiligheidsdirectie
 daarbinnen zijn de doelstellingen voor het veiligheidsbureau voor de volgende:
 het veiligheidsbureau heeft zich ontwikkeld tot de front-office van de veiligheidsregio waar
 bestuur, medewerkers uit de kolommen, netwerkpartners terecht kunnen met vragen en
 informatie over de bestuurlijke besluiworming, onderliggende documenten, activiteiten op het
 terrein van opleiden trainen oefenen, planvorming, evenementen etc.;
 de adviezen aan veiligheidsdirectie en bestuur worden multidisciplinair en integraal voorbereid',
 netwerkpartners zijn daar optimaal bi| betrokken',
 het fegionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan zijn ontwikkeld, ge'l'mplementeerd en de
 uitvoering wordt gemonitord ten behoeve van directie en bestuur;
 nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing worden
 multidisciplinair opgepakt;
 de voorbereiding en bewaking van het (bestuurlijke) besluitvormingsproces en de implementatie
 monitoring en borging van genomen besluiten is op orde;
 de voorzitter veiligheidsregio wordt ondersteund bij de Iandelijke en provinciale overleggen op
 veiligheidsregio gebied.
 4.2 Vormgeving veiligheidsbureau
 De definitieve vormgeving en inrichting van het veiligheidsbureau wordt conform het besluit van het
 DB bezien aan de hand van het nog uit te werken organisatieplan en rekening hotldend met de
 vereisten op basis van de Wet veiligheidsregio's.
 Uitgangspunten:
 het veiligheidsbureau ondersteunt de veiligheidsdirectie bij het realiseren van de doelstellingen.
 In de DB-vergadering van september 2007 is als Iijn voor de inrichting van het veiligheidsbureau
 afgesproken dat uitwerking is gebaseerd op het êlinking pin' principe. Dit betekent dat de
 bureauhoofden van de verschillende kolommen voor de multidisciplinaire aanpak de verbindende
 schakel vormen tussen de activiteiten van hun kolom en die van het veiligheidsbureau,'
 het veiligheidsbureau is gepositioneerd binnen de gemeenschappelijke regeling RB en GHOR
 HM. De verantwoordelijkheid voor het functioneren veiligheidsbureau Iigt bij de directeur van de
 gemeenschappelijke regeling;
 de basis voor het veiligheidsbureau is de multidisciplinaire kern. Van daar uit worden resultaten
 op de genoemde taakvelden behaald door systematisch, integraal en projectmatig de
 verschillende kolommen en partners te verbinden (coördinatie en regie).
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 Eerste fase:
 De multidisciplinaire kern wordt in de eerste fase gevormd door 3,8 formatieplaatsen, bestaande uit:
 functie Fte. bijzonderheden
 hoofd veiligheidsbureau 1,0
 medewerker bestuursondersteuning 1,0
 communicatiemedewerker 0,5 combinatie met activiteiten t.b.v. bureau
 gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)
 administratief medewerker 0,5 combinatie met activiteiten t.b.v. BGC
 veiligheidsofficier defensie 0,8 bekostigd door ministerie van defensie
 Voorlopig worden de kosten voor het veiligheidsbureau, voor zover niet te financieren uit verkregen
 subsidiegelden en conform besluitvorming in het DB, gedragen door brandweer, politie en GHOR (elk
 voor een derde deel). Een formalisering van een op redelijke grondslagen gebaseerde verdeelsleutel
 tussen de kolommen moet nog vorm krijgen. Naast de genoemde formatie wordt vanuit de kolommen
 voor de uitvoering van taken de volgende capaciteit beschikbaar gesteld:
 coördinatie van het hoofd bureau GHOR, de hoofden van de afdelingen crisisbeheersing
 (brandweer) en het bureau Conflicthantering en Crisisbeheersing (politie);
 coördinatie vanuit het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGCI;
 uitvoering (diverse multidisciplinaire werkgroepen) in de grootte van minimaal 1 formatieplaats
 per kolom.
 De kolommen hebben voor deze activiteiten in hun werkplannen capaciteit gereserveerd. Dit heeft
 derhalve geen extra financiële consequenties.
 Tweede fase:
 De voorstellen voor de uitwerking van deze tweede fase worden afhankelijk van beslui|orming rond
 de Wet veiligheidsregio's in 2010/2011 gepresenteerd.
 Voor het programma Veiligheidsbureau wordt 2011 een belangrijk jaar. Daarin wordt namelijk, na de
 afronding van de regionale besluitvorming over de regionalisering brandweer en de afronding van het
 landelijke wetgevingstraject Wet veiligheidsregio's en bijbehorend kwaliteitsbesluiten, in belangrijke
 mate bepaald voor welke opgaven de regio zich geplaatst ziet en wat daarvan de consequenties zijn
 voor organisatie, taak en werkwijze van het Veiligheidsbureau (inclusief de bijbehorende financiën en
 verdeelsleutel). Voor 2011 kent het budget in ieder geval het niveau van 2010,
 Onderwerpen die regiobreed in ieder geval in 201 1 aandacht zullen vragen zijn:
 voorbereiding, implementatie en uitvoering Regionaal Beleidsplan',
 voorbereiding, implementatie en uitvoering referentiekader Regionaal Crisisplan;
 voorbereiding en implementatie convenant VRHM-BZK en overige aspecten Wet
 veiligheidsregio's en kwaliteitsbesluiten',
 ontwikkeling en implementatie kwaliteitssysteem',
 bestuursondersteuning (inctusief borging en monitoring);
 ontwikkelingen integrale veiligheid',
 implementatie en inrichting definitieve vormgeving Veiligheidsboreau (relatie met BGC en andere
 betrokkenen).
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 4.3 Contractbeheer voor Slachtofferhulp Nederland en Nederlandse Rode Kruis
 Het AB is op 24 maart 2005 convenanten aangegaan met Slachtofferhulp Nederland en met het
 Nederlandse Rode Kruis. Het doel is om te beschikken over één bestuurlijk aanspreekpunt in plaats
 van 35 (inmiddels 28) individuele gemeenten. De convenanten maken onderdeel uit van de
 programmabegroting. Hierbij is sprake van een zogenoemde kassiersfunctie met een bijdrage van per
 inwoner. Op het niveau van de VRHM neemt het Veiligheidsbureau de inhoudelijke en de financiële
 verantwoording van de overeenkomst in de richting van het bestuur van de veiligheidsregio voor haar
 rekening. De indertijd aangegane contracten met het Nederlandse Rode Kruis over de convenanten
 Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau (CRIB) en opvang en verzorging worden in de toekomst
 qua verantwoording op een soortgelijke wijze als met Slachtofferhulp Nederland vorm gegeven.
 Bezien wordt of ook het contractbeheer rondom Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
 (BOPZ)-onIine, nu nog ondergebracht bij de RDOG, vanuit het veiligheidsbureau kan worden
 verzorgd.
 De bijdrage was jaarlijks onderhevig aan prijsindexering. De organisaties wordt bericht dat voor 201 1
 geen ruimte is voor indexering van de bijdragen en dringend verzocht met de opstelling van hun
 begrotingen daarmee rekening te houden.
 4.4 Veiligheidsmonitor
 In Hollands Midden wordt eens per twee jaar een groot onderzoek gehouden onder de inwoners van
 de regio. Dit onderzoek, de IVM, sluit aan op de landelijke veiligheidsmonitor. De IVM meet de aard,
 de omvang en de on|ikkeling van aspecten van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap vanuit
 het perspectief van de burger. Ook worden de opvadingen van de burgers over het functioneren van
 gemeenten en de politie op het gebied van de veiligheidszorg in beeld gebracht. In 2008 is de IVM
 voor het eerst uitgevoerd. De eerste uitslagen zijn in maad 2009 beschikbaar gesteld. In de
 vergadering van het AB van 25 juni 2009 zijn de definitieve uitkomsten gepresenteerd. De kosten zijn
 met de gemeenten afgerekend. Alle gemeenten hebben een eigen rapportage ontvangen. In een
 regionale rapportage worden bepaalde aandachtspunten uitgewerkt. Deze is inmiddels beschikbaar
 en krijgt in 2010 een bestuurlijk vervolg.
 4.5 Meerjarenplan Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid
 Na consultatieronden is het meerjarenplan MIV 2009-201 1 vastgesteld in het DB van het
 Veiligheidsberaad. Het heeft ingestemd met de volgende vier prioriteiten:
 1 . het invoeren van netcentrisch werken
 2. het versterken van het functioneren van meldkamers
 3. het onderhouden en vernieuwen van C2000 en
 4. het aansîuiten op basisregistraties.
 4.6 Regionale Informatie- en Expellise Centra (RIEC)
 Op 26 maart 2009 werd een voorstel ingebracht in het AB om in te stemmen met de opzet van een
 RIEC Haaglanden/Hollands Midden. Het RIEC wordt beschouwd als een onderwerp van integraal
 veiligheidsbeleid'' en aan de podefeuillehouder werd de opdracht verstrekt een begrotingsvoorstel te
 doen. Dit is gebeurd in de begrotingsvergadering van 25 juni 2009.
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 Het AB stemde in met de deelname. Besloten werd de bijdrage van de deelnemende gemeenten te
 innen naar rato van het aantal inwoners en af te dragen aan het RIEC Haaglanden/Hollands Midden.
 Bij volledige deelname wordt uitgegaan van een bedrag van ç 168.000 in 2010 (22 eurocent per
 inwoner) en *2 187.250 in 2011 (25 eurocent per inwoner). Hierbij werd aangetekend dat de gemeente
 Zoeterwoude niet deelneemt aan het RIEC. De datum van toetreding is bepaald op 1 januari 2010.
 lngaande het begrotingsjaar 2010 is de RIEC onderwerp in het programma Veiligheidsbureau.
 Het Veiligheidsbureau treedt op als aanspreekpunt en verzorgt de regie en coördinatie voor de regio
 Hollands Midden richting het bestuur. De projectleider RIEC en de stuurgroep in de driehoek
 Haaglanden/Hollands Midden zijn inhoudelijk verantwoordelijk. De realisatie van de RIEC wordt op de
 agenda van het regionaal college van politie geplaatst. De RB en GHOR FIM treedt alleen op in de
 hoedanigheid van kassier.
 4.7 Lasten en baten van het programma Veiligheidsbureau
 Begroting en meerjarenramingen
 ( bedragen zijn afgerond x f 1 .000)
 Programma Jaarrekening Begroting Begroting Raming Raming Raming
 Veiligheidsbureau 2009 201 0 2011 2012 2013 2014
 Lasten 406 407 618 433 433 433
 Baten 342 407 618 433 433 433
 Saldo -64 - -
 Verschillen met vorige begrotingsjaar
 ( bedragen zijn afgerond x é: 1.000)
 Programma product verschil positief/ Oorzaak
 Veiligheidsbureau negatief
 Lasten Regionale Informatie- en 19 positief stijging conform besluitvorming
 Expertise Centra
 Veiligheidsbureau
 Veiligheidsbureau
 151
 41
 64
 64
 64
 19
 positief Ionen Veiligheidsbureau
 positief overige kosten Veiligheidsbureau
 positief aandeel kosten Veiligheidsbureau
 positief aandeel kosten Veiligheidsbureau
 positief aandeel kosten Veiligheidsbureau
 positief stijging RIEC
 Baten
 Bijdrage vanuit Brandweer
 Bijdrage vanuit GHOR
 Bijdrage van derden
 Inwonerbijdrage
 Totaal
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 Toelichting
 Als toegelicht in paragraaf 4.6 is de bijdrage voor RIEC in 201 1 afgerond fr 0,25 per inwoner. Dit
 betekent voor de regio Hollands Midden een stijging van f 19.000 van de totale inwonerbijdrage.
 Eerst na een evaluatie van de huidige pilot wordt besloten over continuering van deelname aan het
 RIEC. Vooralsnog zijn de koslen voor 2012 en verder voor het RIEC niet geraamd.
 Met ingang van 201 1 zijn ook de kosten van het Veiligheidsbureau zelf in de programmabegroting
 opgevoerd. Uit een oogpunt van rechtmatigheid en autorisatie van de budgetten worden lasten en
 baten nu geraamd. Deze kosten betreffen de kosten van inhuur van het hoofd Veiligheidsbureau en
 de loonkoslen van een medewerker bestuursondefsteuning. Daarnaast wordt rekening gehouden met
 een werkbudget voor advieskosten en overhead in de sfeer van overige beheerkosten. Deze kosten
 zijn in het verleden onder meer gedekt uit verkregen subsidiegelden (koploperprojecten). Voor 201 1 is
 de huidige verdeling aangehouden, te weten brandweer, politie en GHOR (elk voor een derde deel).
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 5. HET PROGRAMMAPLAN ORANJE KOLOM
 5.1 Doelstellingen
 Het is noodzakelijk de monodisciplinaire samenwerking tussen de gemeenten in de VRHM te
 versterken. Die noodzaak bestaat operationeel op het gebied van crisis- en rampenbestrijding en ten
 dele bestuurlijk ten behoeve van het AB en DB. Om dit te bereiken heeft de Oranje Kolom een ''fysiek''
 vorm gekregen. In tegenstelling tot de overige drie partners in veiligheid' (politie, brandweer en
 GHOR) heeft de Oranje Kolom geen zelfstandige regionale werkorganisatie. De deelnemende
 gemeenten geven op een eigen wijze invulling aan hun activiteiten op het gebied van de
 rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 Door de gemeentesecretarissen en hun medewerkers openbare orde en veiligheid worden afspraken
 gemaakt voor onderlinge ondersteuning en uitwisseling van documenten. Hiertoe is een
 monodisciplinair Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) opgericht. Dit BGC is de centrale spil
 als het gaat om de afstemming van alle monodisciplinaire gemeentelijke processen op het gebied van
 de crisisbeheersing en de rampenbestrijding. Daarnaast heeft het BGC een aantal op de gemeenten
 gerichte taken van de afdeling crisisbeheersing van de regionale brandweer overgenomen.
 In de fysieke vormgeving van de Oranje Kolom, waar het gaat om functie en taak in het kader van de
 (voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing, worden drie hoofdzaken georgapiseerd,
 te weten:
 1 . de besluitvormingsprocessen op het gebied van ïveiligheid' van de autonome gemeenten en op
 zodanige wijze georganiseerd dat de inbreng/standpuntbepaling van alle gemeenten geborgd is
 het faciliteren van de gemeenten ter voorbereiding op taken in de rampenbestrijding en de
 crisisbeheersing met andere woorden het organiseren van de gemeentelijke processen
 (voorbereidende fase) en
 het fungeren als één operationele dienst voor de gemeentelijke processen in de
 rampenbestrijding en crisisbeheersing (repressieve fase).
 In de Oranje Kolom zijn de volgende partijen betrokken:
 . het DB en AB
 . de Veiligheidsdirectie
 . het Veiligheidsbureau
 . het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
 . de coördinerend gemeentesecretaris
 . de regiegroep gemeentesecretarissen
 . de deelnemende autonome gemeenten
 * de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten
 . de medewerkers openbare veiligheid van die gemeenten
 . de regionale 'pools' van specialisten van crisiscommunicatieadviseurs etc.
 De Oranje Kolom wordt versterkt door het afspreken van een regionaal kwaliteitsnormenkader dat op
 een nader te bepalen datum door alle gemeenten moet zijn behaald4. Om te komen tot dit kwaliteits-
 normenkader zal een scan' worden gemaakt van de huidige kwaliteit in relatie tot de beschikbare
 middelen. Voor de gemeentelijke kolom is door de Iandelijke taskforce gemeentelijke processen in
 december 2008 een eindrappod opgesteld dat door het Veiligheidsberaad is vastgesteld.
 4
 Besluit van het AB in de vergadering van 26 februari 2009
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 Het uitgangspunt is het hierin beschreven basisniveau gemeentelijke processen als Ieidraad te
 hanteren. De beschreven normen om de gemeentelijke processen rondom de rampenbestrijding en
 crisisbeheersing op orde te brengen hebben consequenties waarover regionaal nog keuzes moeten
 worden gemaakt. Ook vanuit de nieuwe Wet veiligheidsregio's en de kwaliteitsbesluiten worden straks
 eisen gesteld.
 Door de coördinerend gemeenteseoretaris zal in samenwerking met de gemeenten en het BGC
 voorstellen nader worden uitgewerkt. Onde|erpen die in ieder geval aandacht krijgen zijn:
 crisiscommunicatie',
 opleiden, trainen en oefenen (inclusief e-learningl',
 (actualisering) gemeentelijke deelplannen (relatie naar nieuw regionaal crisisplanl',
 poolvorming (inclusief bereikbaarheidsafspraken/piketl',
 alarmering en opschaling'
 (herlinrichten organisatie lokale crisisorganisatie (team bevolkingszorg; relatie met referentiekader
 crisisplan);
 participatie gemeenten in regionale crisisorganisatie (o.m. ROT);
 doorontwikkeling BGC (relatie met Veiligheidsbureau en andere betrokkenen).
 De opties voor de repressieve fase! zoals in het visiedocument Oranje Kolom zijn opgenomen,
 moeten nog door het BGC nader uitgewerkt worden.
 5.2 Lasten en baten van het programma Oranje Kolom
 Eerdere besluitvorming
 Uitgaande van een berekening waarbij de taken zowel regionaal als Iokaal evenwichtig verdeeld zijn,
 nam het AB op 27 maart 2008 in de programmabegroting 3,0 formatieplaatsen op voor het BGC.
 Uitgedrukt in Ioonkosten is hiermee een bedrag van circa ç 150.000 gemoeid. Daarnaast wordt
 rekening gehouden met een werkbudget voor advieskosten (t' 30.000) en overhead in de sfeer van
 overige beheerkosten (ç 20.000).
 Op 13 november 2008 heeft het DB zich uitgesproken over de invulling van de positie van de
 coördinerend gemeentesecretaris. Besloten is de invulling van de functie per 1 januari 2009 te
 realiseren door continuering van de huidige situatie tot uiterlijk 1 januari 201 1.
 Vanuit de resultaatsbestemming 2008 stelde het DB aan het AB voor om de bedragen voor 2009 èn
 2010 voor een totaal van |2 120.000 te dekken uit de daarvoor te bestemmen reserve, voor de helf!
 gedragen uit het resultaat op het programma brandweer, voor de andere helft gedragen uit het
 programma GHOR. Deze reserve is in 2009 niet aangesproken omdat het honorarium van de
 coördinerend gemeentesecretaris gedekt kon worden binnen de exploitatie 2009 van het programma
 Oranje Kolom. Dit komt doordat het BGC pas in juli 2009 feitelijk van start is gegaan. Derhalve kan de
 beschikbare reserve dienen om de inzet van de functie van coördinerend gemeentesecretaris in 201 1
 te dekken.
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 Begroting en meerjarenramingen
 ( bedragen zijn afgerond x f7 1 .000)
 Programma Jaarrekening Begroting Begroting Raming Raming Raming
 Oranje Kolom 2009 201 0 2011 201 2 201 3 2014
 Lasten 1 91 268 283 283 283 283
 Baten 200 20| 223 283 283 283
 Saldo -60 -60
 Verschillen met vorige begrotingsjaar
 ( bedragen zijn afgerond x E 1.000)
 Programma product verschil positief/ Oorzaak
 Oranje Kolom negatief
 Lasten BGC 15 positief kosten e-learning en
 bijeenkomsten
 Baten bijdragen van derden positief inkomsten e-learning en
 bijeenkomsten
 Totaal
 Toelichting
 In de begroting 2010 waren de kosten van opleiden, trainen en oefenen, te verzorgen door het BGC
 wel vermeld maar nog niet geraamd. De reden hiervan was dat het BGC pas in de Ioop van 2009, na
 vaststelling van de programmabegroting feitelijk van start is gegaan. Deze kosten zijn nu geraamd.
 De cursusbaten zullen in de meeste gevallen uiteindelijk door de gemeenten worden gedragen omdat
 dit de primaire doelgroep is. Er is bij dit onderdeel geen winstoogmerk, eerder een
 inspanningsverplichting om die kosten te beperken.
 In de overhead beheerskosten is nog geen rekening gehouden met verbijzondering en directe
 toerekening van huisvestingskosten. Voor de vier werkplekken, de 3,0 formatieplaatsen zijn namelijk
 ingevuld door vier medewerkers, van het BGC en de coördinerend functionaris is nu huisvesting
 gevonden in het hoofdgebouw Rooseveltstraat 4a in Leiden. In het kader van de vorming van de
 nieuwe organisatie moet worden bezien of de hukdige werkplekken aldaar gehandhaafd kunnen of
 moeten worden. Met het opstellen van een kostenverdeelstaat vindt een directe toerekening van
 kosten plaats, echter worden deze bij gelijkblijvende totaalkosten weer op andere onderdelen
 gecompenseerd. Eventuele externe huisvesting brengt een extra kostenpost met zich mee.
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 6. PARAGRAFEN
 Algemeen
 Het Besluit BBV vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden
 opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. De bedoeling is daardoor snel
 inzicht te verkrijgen en de financiële positie op de korte en lange termijn te kunnen beoordelen. In
 overeenstemming met artikel 26 BBV worden in de programmabegroting dezelfde paragrafen
 opgenomen als in het Jaarbericht opgenomen zijn. Voor de RB en GHOR HM zijn de volgende
 paragrafen van toepassing:
 . Weerstandsvermogen
 * Onderhoud kapitaalgoederen
 * Financiering
 * Bedrijfsvoering
 . Verbonden partijen
 De paragrafen lokale heffingen' en 'grondbeleid' zijn voor de RB en GHOR HM niet van toepassing.
 6.1 Paragraaf weerstandsvermogen (aëikel 11 BBV)
 Volgens artikel 16 van de financiële verordening dient het DB in de paragraaf weerstandsvermogen
 aan te geven:
 de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen;
 het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico's van materieel
 belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
 a. de weerstandscapaciteit
 In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de omvang van de buffer die aanwezig is om financiële
 tegenvallers op te kunnen vangen. De RB en GHOR I-IM is een gemeenschappelijke regeling
 waarvoor de deelnemende gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de
 relevantie van deze paragraaf wellicht iets minder dan door de wetgever beoogd.
 De RB en GHOR HM beschikt voor het afdekken van niet begrote kosten over twee financiële buffers
 te weten de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De aard van de bestemmingen en het
 verloop van de reserves is in de programmabegroting aangegeven. Het beleid van de RB en GHOR
 HM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting en de
 bestemmingsreserves in te zetten waarvoor zij zijn ingesteld. Met de vorming van de
 gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006 is een aanzienlijk grotere organisatie ontstaan als in
 de jaren er voor. Met de regionalisering van de brandweer ontstaat weer een nieuwe situatie. Deze
 ontwikkelingen vragen om een herbeoordeling van de weerstandscapaciteit van de nieuwe
 organisatie. In het licht van de weerstandscapaciteit wordt tevens verwezen naar de onder de
 paragraaf verbonden padijen gemaakte opmerkingen.
 b. de risico's
 Vanuit en in volgorde van de verschitlende programma's worden de volgende risico's onderkend.
 Deze risico's zijn onderkend bij het opstellen van het jaarverslag 2009, aangevuld met de diverse
 on|ikkelingen zoals geschetst in deze programmabegroting.
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 Programma-overstijgend
 ARHl-procedure 85
 Flet college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft naar aanleiding van het conclusies van
 de commissie Leemhuis de gemeenten in de Krimpene|aard betrokken in een ARHl-procedure.
 Momenteel vindt er onderzoek plaats naar mogelijke scenario's (K5 en K1, 144 en K2, K6 etc,). Van
 belang bij dit onderzoek is de (vermeende) bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten.
 Daarnaast wordt ook door de provincie onderzocht of, als men zou kiezen voor een variant waarbij het
 in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gelegen gemeente Krimpen aan den Ilssel is betrokken
 de grenzen van de betrokken Veiligheidsregio's geliâkelijk zouden dienen te worden aangepast. Deze
 mogelijkheid houdt risico's in voor het regionaliseringproces van de brandweer in Hollands Midden.
 Op dit moment is nog niet aan te geven welke variant door GS wordt gekozen. De K5 gemeenten
 hebben aangegeven dat zij zich van toegevoegde waarde weten in de Veiligheidsregio Flollands
 Midden.
 N/el instemmen met gewijzigde Gemeenschppel|ke Regeling
 Hoewel hel AB op 18 december unaniem heef! ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke
 regeling, bestaat altijd de mogelijkheid dat één van de deelnemende gemeenteraden alsnog niet
 akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen. In dat geval blijft de oude'' gemeenschappelijke
 regeling gelden. Dit zou echter wel stagnerend kunnen uitwerken op de voortgang van het
 regionaliseringproces. Daarnaast eist de aanstaande Wet veiligheidsregio's dat de
 gemeenschappelijke regeling binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze wet alsnog wordt
 gewijzigd.
 Consequenties |el veiligheidsregl'o ls en Kwaliteits-AMvB's
 Tot en met het jaar 2008 omvatte het programma Veiligheidsbureau de raming voor de zogenoemde
 convenanten uit de kassiersfuncties voor Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis. Met de
 inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio krijgt het programma een wezenlijk ander karakter.
 Nieuwe en anders belegde taken vergert een organisatorische inrichting van het Veitigheidsbureau,
 zoals geschetst in het programma. Dit geldt ook voor de bedrijfsvoeringaspecten en positionering en
 financiering daarvan inclusief de eventuele dekking van de kosten van de coördinerend
 gemeentesecretaris voor de Oranje Kolom.
 In 2008 is door het ministerie van BZK een concept-Kwaliteits-AMvB uitgevaardigd waarin additionele
 kwaliteitseisen worden opgenomen waaraan met name de brandweerzorg aan dient te voldoen. Het is
 op dit moment niet volledig duidelijk welke impact deze hebben op de operationele voorbereiding en
 de taakuitvoering in de regio.
 Aflopen Collectieve Arbeidsovereenkomst
 De huidige CAO Iiep af per 1 juni 2009. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn gestart,
 evenwel is thans niet aan te geven hoe de uitkomsten van de nieuwe CAO zullen uitpakken ten
 opzichte van de begrote Ioonsommen.
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 Programma Brandweer
 Verdere implementatie Basisvereisten Crisismanagement
 De door de minister van BZK opgestelde Basisvereisten Crisismanagement stellen aanvullende eisen
 aan het stelsel van multidisciplinaire coördinatiemechanismen. Omdat de basisvereisten nader
 aangescherpt worden is nog niet exact duidetijk weske (financiöle) gevolgen dit voor de regio Hollands
 Midden zal hebben.
 Ophefting Landelbke Faciliteit Rampenbestrlding (LFR)
 Het Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) zal in 2010 ophouden te bestaan. Dit heeft
 consequenties voor het beheer van het materieel van BZK. Waar de verantwoordelijkheid hiervan
 komt te tiggen is tot op heden nog onduidelijk. Begeleiding van Iandelijke aanbestedingen zal voor een
 deel verschuiven naar andere organisaties', hierbij valt te denken aan regio's of aan afdelingen binnen
 de politie.
 Bezul'niglngen BZK
 Het Iandelijk terugdringen van het aantal compagnieën en het in de nabije toekomst niet of niet geheel
 meer vervangen van het rampenbestrijdingsmaterieel heeft gevolgen. Het betreft hier de
 haakarmvoeduigen, materieel voor grootschalige hulpverlening, specialistische hulpverlening en de
 dompelpompen. De regio zal een besluit moeten nemen om deze vervangingsinvesteringen in de
 begroting te accommoderen. In welke mate BZK een financiële bijdrage Ievert aan deze overgang is
 nog niet duidelijk. Het betreft hier maximaal drie haakarmen en vier Dompel Pomp Units en twee
 Dompel Pomp Aanhangers.
 BDUR: de beheerskosten van C2000
 De verdeling van kosten C2000 over de disciplines is nog steeds een aandachtsgebied.
 >el- en regelgevl'ng
 De verandering in wet- en regelgeving vragen meer op het gebied van ARBO advies, nieuwe
 middelen en een professionalisering van het onderhoud. Daarnaast is het materieel door overnames
 van specialismen toegenomen en is er door de Arbeidstijden Wet en de kwaliteitsimpuls minder tijd
 beschikbaar voor onderhoud bij de gebruikers (repressieve diensten). De vraag naar een
 professionalisering van het onderhoud en de afname in beschikbare tijd leiden tot een verdergaande
 uitbesteding van onderhoud aan gespecialiseerde bedrijven, tijdsinspanning van de afdeling en in
 opleiden van personeel. Daarnaast vragen de ontwikkelingen op het gebied van ARBO nieuwe
 middelen voor het deskundig en veilig werken. Voorbeelden zijn klimbeveiligingen op redvoertuigen,
 Arbosadderrekken op tankautospuiten, warmtebeeldcamera's, getuidsbeperkende maatregelen op
 pompen, communicatiemiddelen en duikmateriaal. De toename in materieel en de noodzakelijke
 innovaties Ieiden tot meer en complexere aanbestedingen.
 Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor aanpassingen aan de voertuigen volgens de meest recente
 brancherichtlijnen. Hierbij kan worden gedacht aan het voeren van nieuwe optische signalen.
 Continuering Ev-beleid
 In 201 1 is voor de brandweer de ontwikkeling en de inrichting van een professionele organisatie voor
 het beleid Externe Veiligheid van groot belang. Tijdelijke financiering hiervan geschiedt onder andere
 via de programmafinanciering.
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 Tweede Ioopbaanbeleid
 Bij de vaststelling van de CAO hebben de gemeenten een aantal verplichtingen op zich genomen: o.a.
 het overgangsrecht met alle financiële consequenties en de verplichtingen ten aanzien van het
 faciliteren van die tweede loopbaan (Ioopbaanoriëntatie en scholingskosten zijn daar onderdeel van).
 De kosten van het loopbaanbeleid zitten niet zozeer in de directe scholingskosten (school- en
 collegegelden), maar veeleer in indirecte zaken (verletkosten) en in het overgangsrecht. De financiële
 consequenties zullen in beeld moeten worden gebracht t.a.v. de volgende kosten:
 scholing en training;
 verlet en vervanging',
 Ioopbaanadviseur;
 assessments en trajecten Erkenning Verworven Competenties',
 door- en uitstroomtrajecten.
 Afspraken dienen te worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de doorstroom naar niet-bezwarende
 functies. In de startbijdrage van de regionalisering van de brandweer zijn geen budgetten opgenomen
 voor de vormgeving van het tweede loopbaanbeleid.
 Bezwaarprocedure medewerker
 Tegen de FLo-maatwerkregeling zijn twee medewerkers formeel in bezwaar gegaan. De commissie
 voor de Bezwaar- en beroepschriften heeft in beide zaken een advies gegeven. Het DB heeft
 aansluitend een beslissing genomen in beide zaken. Naar aanleiding hiervan heeft één medewerker
 beroep ingesteld bij de rechtbank. Een zitting vond plaats bij de bestuursrechter in Den Haag. In deze
 procedure is het bezwaar van de medewerker afgewezen. De betrokken medewerker heeft hoger
 beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep. Het is ten tijde van het opmaken van deze
 programmabegroting niet bekend wanneer deze zaak wordt behandeld.
 Rlïsico's /74/ opleiden en oefenen
 Het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel draagt een zeker risico met zich mee. Dit geldt in
 het geven respectievelijk ontvangen van instructies, het werken met groepen mensen en het hanteren
 van hulpmiddelen en gereedschappen, Maar ook het werken op hoogte en het oefenen met rook, vuur
 en hitte brengen een zeker risico met zich mee in geval van praktijkopleidingen, realistische
 oefeningen en trainingen.
 Het hoofd van de regionale afdeling Opleiden en Oefenen heeft in dit kader gedragscodes voor
 instructeurs en waarnemers vastgesteld. Hierin zijn met name vastgelegd op welke wijze de
 instructeurs/waarnemers hun Iesplan voorbereiden de presentie/absentie bijhouden en voo|aarden
 voor het gebruik van materiaal en materieel. Wanneer er tijdens een cursus c.q. oefening een (bijna)
 ongeval plaatsvindt, handelt de instrudeur conform de veiligheidsprocedure van de regionale
 brandweer. (Bijnalongevallen worden geregistreerd en gemeld. Van een ernslig ongeval (met Ietsel)
 of een incident met economische schade wordt de coördinator terstond op de hoogte gebracht en
 wordt volgens de veiligheidsprocedure gehandeld. Uit een oogpunt van bewaking van de kwaliteit
 wordt de gegeven instructies beoordeeld en aan het eind van het seizoen geëvalueerd.
 In de multidisciplinaire oefeningen en trainingen wordt bijzondere aandacht besteed aan de
 onderkenning van risico's en gevaren voor de deelnemers en de instructeurs.
 Voor de regionale brandweer is tenslode een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en voor
 de (hoofdlofficieren van dienst zijn ongevalsrisicoverzekeringen afgesloten, temeer omdat zij ingezet
 worden bij daadwerkelijke incidenten. Ook bij de buitenlandtrainingen zijn de deelnemende officieren
 verzekerd tegen Ietselschade. Voeduigen, opleidings- en oefenmaterieel alsmede redgereedschap
 worden jaarlijks onderhouden en periodiek gekeurd.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 103

1.1. Post In - 9789



Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 Ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen is het tijdens en zich voorbereiden in geval van rampen
 en crises altijd denkbaar dat een ongeval plaats kan vinden.
 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer
 Exploitatie GMK
 Voor de opstelling van de begroting 201 1 is de begroting 201 0 herijkt op basis van Ioonkostenstijging,
 materiële kostenontwikkelingen en ervaringsgegevens. Dit alles zou Ieiden tot een begroting 201 1 met
 een tekort van |7 330.000. Naar aanleiding hiervan zijn tijdelijke maatregelen genomen, waaronder het
 uitstellen van vervangingsinvesteringen. Het risico bestaat dat zich toch omstandigheden voordoen
 die Ieiden tot een overschrijding van de begroting.
 BTW-hefqng achtergebleven centralisten
 Het meldkamerpersoneel van de brandweer is in 2007 grotendeels in dienst getreden bij de Politie
 Hollands Midden.
 Echter tien personeelsleden heeft gekozen voor het behoud van hun aanstelling bij de RB en GHOR
 HM. Het werkgeversgezag van deze medewerkers is gedelegeerd aan de beheerder van de GMK. Uit
 informeel overleg met de belastingdienst door de Politie Hollands Midden is naar voren gekomen dat
 over de ter beschikkingstelling van deze meldkamercentralisten wel omzetbelasting verschuldigd zou
 zijn. Dit wordt bestreden maar dient wel als risico te worden aangemerkt. De eventueel verschuldigde
 omzetbelasting beloopt een bedrag van circa | 1 15.000 per jaar.
 pnlegral/e van meldkamerprocessen
 In de stappen die zijn gezet naar verdere integratie van meldkamerprocessen (o.a. nieuw
 meldkamersysteem) kan het zijn dat deze ontwikkelingen kunnen Ieiden tot nadere investeringen
 binnen het brandweerdomeip om de vereiste operationele informatievoorziening te kunnen borgen
 Overige
 samenwerken en samenvoegen vraagt veel van mensen. Cultuurverschillen blijven lang in stand.
 Kolomoverschrijdend werken en een vergaande samenwerking tussen GMK en de afdeling
 teleservice kunnen hierdoor Ianger duren dan de uitgesproken ambitie;
 werken met protocollen en een nieuw systeem kan als bedreigend worden ervaren.
 Vernieuwingen en ogenschijnlijke beperking van autonomie kunnen weerstand oproepen
 waardoor het realiseren van verbeteringen in de behandeling van meldingen vertraagt;
 een ander risico is het optbreken van een financiële dekking voor het beoogde expertsysteem.
 Uitblijven of vertragen hiervan heeft invloed op de toepassing van protocollen',
 de vacaturevervulling van Ieidingfuncties blijft moeizaam. Het niet kunnen invullen van deze
 vacatures heeft invloed op de aansluring van medewerkers en processen en daarmee op de te
 leveren kwaliteit.
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 Programma GHOR
 Voor de risicio-analyse is uitgegaan van de meest recent onderkende risico's. Bij elk risico is
 aangegeven wat de GHOR gedaan heeft om het risico te verminderen (cursieve tekst). lndien zich
 nieuwe risico's in 2009 hebben voorgedaan, zijn deze vermeld.
 Operationele inzet
 De kosten van een operationele inzet bij GRIP 1 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR. De kos-
 ten van een inzet bij GRIP 3 en GRIP 4 zijn voor de rekening van de gemeentetn) waar de inzet
 plaatsvond. Voor de GHOR vormen het aantal en de duur van operationele inzetten met een GRIP 1
 en GRIP 2 een risico.
 Vanaf 1 september 2008 heeft de GHOR met de RAD Hollands Midden afspraken gemaakt om de
 inzet van de Officier van Dienst Geneeskundig in Iijn te brengen met de GRlp-procedure. De kosten
 van de GHOR voor inzetlen, niet zijnde GRIP, zijn hierdoor verlaagd. Het risico voor een GRIP 1 en
 GRIP 2 blijft bestaan en zijn voor de GHOR niet be'l'nvloedbaar. De GHOR accepteert de operationele
 inzet als een risico.
 PSHOR
 Met betrekking tot afspraken met de PsHoR-instellingen zien de GHOR en de betrokken (GGZ-)
 instellingen dat door de verandering in het ziektekostenstelsel (DBC) het risico bestaat dat
 ziektekostenverzekeraars niet meer bereid zijn de kosten bij de deelnemende (GGz-linstellingen voor
 de voorbereiding op grootschalige incidenten te financieren. Bij het ondedekenen van de PSHOR-
 overeenkomst in 2004 is hier door de Raden van Bestuur al op gewezen. Een dergelijk besluit Ieidt tot
 hogere kosten voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van en het overleg met desbetreffende
 PsHoR-functionarissen. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.
 Het nïsico heeft zich in 2009 niet gemanifesteerd, maar 17/t//1 in 2010 en verder bestaan. In 2009 heeft
 de GHOR overleg gevoerd met de zorgaanbieders. Door dit overleg nemen de betre|ende
 zorgaanbieders in Hollands Midden (Rivierduinen, Kwadraad en WWz-Marienstaete- Valent) in hun
 activitel'tenplannen 20 1 1 hun OTo-activiteiten voor de PSHOR op. Deze activiteitenplannen Ieggen ze
 in het kader van de AA//O ter financiering voor aan de gemeenten. Als dit verzoek wordt afgewezen,
 bestaat het risico voor de GHOR dat ze de kosten van beschîkbaarhel'd en paraatheid van dergellke
 functionarissen moet vergoeden. Het risico wordt nu ingeschat op é' 20. 000 - é- 30. 000 perjaar.
 Opleiden, trainen en oefenen
 Toepassing van landelijke eisen in de vorm van de kwaliteits-AMvB's op het gebied van
 (gestandaardiseerde) opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen Ieiden tot hogere kosten die in de
 begroting niet kunnen worden opgevangen. De |el veiligheidsregio's is nog niet geîbplementeerd,
 waardoor het risico zich in 2009 niet heeft gemanl'festeerd. Het risico blljft voor 20 10 en verder.
 De vraag naar deelname van de GHOR Hollands Midden aan Iokale oefeningen door brandweer en
 gemeenten neemt toe. De GHOR is regionaal georganiseerd. Deze Iokale behoefte zet de
 beschikbare middelen van de GHOR onder druk.
 Door actieve deelname aan de voorbereiding van het multidisciplinaire meerjarenopleidings-,
 trainings- en oefenplan wil de GHOR borgen dat het ambitieniveau in overeenstemming is met de
 beschikbare capaciteit. Indien dit niet mogelijk blijkt is aanvullende besluitvorming over benodigde
 middelen vereist. VWS stelt jaarlijks aan de 1 1 traumazorgregio's een bedrag van ca. C 1 miljoen per
 regio beschikbaar voor opleiden, trainen en oefenen (OTO). Het ziekenhuis dat tevens traumacentrum
 is, beheed deze middelen en stelt samen met de zorginstellingen en de GHOR het OTO-pIan op.
 en 2009 heeft overleg plaatsgevonden met de partners. Door de aanloopfase heeft dit in 2009 niet
 geleid tot extra OTo-activiteiten voor de GHOR.
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 Voor de invoering en het gebruik van innovatieve Ieermethodes is een bedrag in de begroting
 geraamd. Het risico bestaat dat dit bedrag te Iaag is.
 Informatiserl'ngprojecten
 De GHOR stuurt op beperking van kosten van informatiseringprojecten. I-let risico van kosten voor
 toekomstige informatiseringprojectep en de financiële gevolgen ervan wordt onderkend.
 Om het risico van toekomstige informatiseringprojecten te beperken is besloten om in 2010 een
 multidiscipll'nair informatiebeleidsplan op te stellen. Hierdoor kan de GHOR, als onderdeel van de
 regio, beter antidperen op ontwikkell'ngen en de kosten hiervan proberen te beheersen. Ook landellke
 ontwikkelingen kunnen effecten hebben op de kosten van informatisering. De GHOR en de regionale
 brandweer nemen actief deel aan Iandellhe werk- en stuurgroepen om tbdl| op plannen en kosten te
 kunnen sturen. Op deze wlze probeert de GHOR het risico van kostenstlgingen op
 informatiseringsprojecten te beperken.
 Geneeskundl|e Combinaties (GNKY)
 Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK'S te verminderen. Risico voor de GHOR is dat
 een opkomsttijd van maximaal 60 mjnuten niet meer gegarandeerd is.
 In opdracht van het ministerîe van BZK en in overleg met GHOR Nederland heeft bureau Van Dtike in
 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de spreiding van de GNK. In het ul'tgebrachte rapport wordt
 uitgegaan van het handhaven van 40 tot 43 GNKY en zal in de regio Hollands Midden reductie
 plaatsvinden van lkt|ea naar één GNK. BZK en GHOR Nederland moeten nog overeenstemming
 bereiken over dit spreidingsplan. De uitkomsten van dat overleg zsil richtinggevend voor verdere
 voorstellen en de daarmee gepaard gaande kosten.
 Door deze ontwikkell'ngen heeft zich het risico in 2009 niet gemanifesteerd, maar bllft het voor 20 10
 bestaan. Het risico is dat één of l-ee haakarmbakken (onderdeel van de GNK) voor rekening en risico
 van de GHOR komt.
 CEDRIC (opvolger MultiTeam)
 Het Veiligheidsberaad heeft zich gecommi|eerd aan de uitrol en implementatie van CEDRIC op
 landelijk niveau, waarmee CEDRIC feitelijk een Iandelijk systeem wordt. In de begroting is hiervoor
 een bedrag beschikbaar. Het risico bestaat dat dit bedrag te Iaag is.
 Het risico heeft zich niet in 2009 gemanifesteerd, omdat de overgang van Multiï-eam naar CEDRIC
 op 1 maart 2010 plaatsvindt.
 Programma's Veiligheidsbureau en Oranje Kolom
 Indien de (nieuwe) kwaliteitsnormen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing niet behaald
 worden voldoet de Veiligheidsregio Hollands Midden niet aan de wettelijke kaders die gaan gelden
 met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's.
 Risico's bij het realiseren van de beoogde kwaliteitslag voor zowel het Veiligheidsbureau als het BGC
 liggen met name op het terrein van de beschikbare capaciteit en middelen. De capaciteit van het BGC
 (2,89 formatieplaatsen) en het Veiligheidsbureau (20 formatieplaatsen) is in ieder geval beschikbaar
 om een aantal onderwerpen ter hand te nemen. Of de huidige opzet en organisatie van BGC en
 Veiligheidsbureau voldoet zal in praktijk nog moeten blijken. Voor implementatie en ui|oering van de
 kwaliteitsslag binnen de gemeentelijke processen zal in 2010 een stevig bedrag moeten worden
 gereserveerd. Efficienc|oordeel is wellicht te behalen in de gemeentelijke begroting.
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 6.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV)
 Artikel 17 van de financiële verordening schrijft ten aanzien van het onderhoud van de kapitaal-
 goederen het volgende voor:
 tenminste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor het (de)
 bedrijfsgebouwten) in eigendom geactualiseerd om de noodzaak tot aanpassing de jaarlijkse
 storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
 bij de begroting en de jaarstukken doet het DB verslag over de voortgang van het geplande
 onderhoud aan bedrijfsgebouwen en, indien de actualisering van het meerjarenonderhoudsplan
 daartoe aanleiding geeft, van de (financiële) gevolgen daarvan.
 De RB en GHOR HM beschikt niet over de kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen. In de
 sfeer van gebouwen is wel sprake van onderhoud van kapitaalgoederen. De RB en GHOR HM is
 economisch eigenaar van de GMK door verwerving van het pand/terrein Rooseveltstraat. De GMK is
 opgeleverd en in gebruik genomen in november 2004. De exploitatiekosten betreffen onderhoud aan
 het gebouw, kapitaallasten voortvloeiend uit de gedane investeringen alsmede servicekosten. De
 kosten worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de
 betrokken partners. Dit zijn politie, brandweer, Meldkamer Ambulance (MKA) en GHOR. In de
 servicekosten is een component begrepen voor de voorziening groot onderhoud. Jaarlijks wordt een
 bedrag in de voorziening gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud.
 Daarnaast beschikt de RB en GHOR HM nog een over een loods in Leiden, waarin voertuigen en
 materieel zijn gestald en kantoorhuisvesting wordt geboden.
 De RB en GHOR HM beschikt met de regionalisering van de brandweer over een aanzienlijk
 wagenpark. De budgetten voor het onderhoud van dit wagenpark maken onderdeel uit van de
 startbijdrage van de gemeenten. Het repressief dekkingsplan voor het brandweerdeel biedt het kader
 voor de inrichting in de gemeenten van de basisuitrustingen en specialismen voor de directe
 repressieve sfeer en de bovenlokale uitruk.
 Herinvesteringen en technische innovaties zullen in de toekomst zeker een opwaarts effect geven op
 het uitgavenpatroon of een claim leggen op de beschikbare reserve.
 In het besluit van het AB van 18 december 2009 is nogmaals benadrukt dat de RB en GHOR HM de
 kazernes/posten gaat huren van de gemeenten.
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 6.3 Paragraaf financlering (artikel 13 BBV)
 Treasurystatuut gemeenschanoeli'lk renelinn
 Op 12 januari 2006 heeft het AB het treasurystatuut vastgesteld voor de gemeenschappelijke regeling.
 Dit besluit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de financiële verordening. De doelstelling van
 de treasur/unctie is als volgt geformuleerd:
 1 . het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, Iiquiditeitenrisico's en kredietrisico's
 2. het continu verzorgen van voldoende Iiquiditeit voor de organisatie
 3. het minimaliseren van de rentekosten
 4. het maximaliseren van de rente-opbrengsten
 Het treasurystatuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasur/unctie. De belangrijkste punten
 zijn:
 - gelden worden alleen uitgezet bij banken met minimaal een A-rating;
 het aantrekken van Ieningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste minimaal twee
 financiële instellingen en
 er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.
 De dagelijkse treasur/unctie wordt uitgeoefend door de controller/hoofd Finance & Control van de
 RB en GHOR HM. De bevoegdheid voor het aantrekken van geldleningen berust bij de directeur en
 de controller/hoofd Finance & Control, een en ander uit te voeren conform de richtlijnen van het
 statuut. Door middel van de jaarstukken wordt vooraf beleid ontwikkeld en achteraf rekening en
 verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In de jaarstukken verslag gedaan van de kasgeld-
 Iimiet, het renterisico en de renterisiconorm alsmede van de rentevisie.
 Wiizinqen richtli'lnen treasurv
 In de loop van 2008 bleek dat sommige financiële instellingen waarbij decentrale overheden gelden
 hadden uitgezet, niet (meer) volledig aan hun verplichtingen konden voldoen. Naar aanleiding hiervan
 is de landelijke regelgeving rondom treasury in het voorjaar 2009 aangepast. Die gewijzigde
 regelgeving is gepubliceerd in Staatscourant 65, van 3 april 2009. De wijzigingen hebben betrekking
 op overeenkomsten of transadies die zijn aangegaan op 5 april 2009 of later. De wijzigingen zijn niet
 van toepassing op transacties ter uitvoering van op 5 april 2009 reeds bestaande overeenkomsten.
 Het betreft de volgende wijzigingen:
 gelden mogen alleen worden uitgezet bij financiële instellingen waarvan het Iand van vestiging tot
 de Europese Economische Ruimte behoort (EU, Noorwegen, llsland en Liechtenstein) en het
 betreffende land een minimale credit-landenrating van AA heeft, toegekend door minimaal l|ee
 van de drie gerenommeerde ratingbureaus.
 uitzeqingen Ianger dan 3 maanden mogen alleen bij een financiële instelling met een rating van
 AA of hoger, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus.
 uitzedingen tot en met 3 maanden mogen bij financiële instellingen die een A rating bezitten,
 toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus.
 het is expliciet verboden om gelden te lenen met het enkele doel de middelen tegen een hoger
 rendement uit te zetten.
 tijdelijk ovedollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering mogen uitsluitend
 worden uitgezet bij de financiële instelling waar de leningen zijn aangegaan. Hiervoor kan een
 netting-overeenkomst worden gesloten, zodat bij niet nakomen van verplichtingen, vorderingen en
 schulden tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Indien een dergelijke overeenkomst niet is
 afgesloten, moet de tinanciële instelling voldoen aan de rating vereisten voor het uitzetten van
 middeten.
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 Daarnaast wordt geadviseerd om met de tegenpadij afspraken te maken over de directe
 opeisbaarheid van de uitgezette gelden bij een verlaging van de rating. In het dienstjaar 2009 waren
 de nieuwe voorschriften weliswaar van toepassing op de gemeenschappelijke regeling, maar hebben
 bedoelde situaties van uitzetingen en geldleningen zich niet voorgedaan. Nadat de gewijzigde
 gemeenschappelijke regeling van kracht is geworden en het financieel instrumentarium daarop wordt
 aangepast, zal de gewijzigde treasuryregelgeving in het vast te stellen statuut worden meegenomen.
 Risicobeheer op het qebied van renten
 Het risicobeheer op het gebied van renten is transparant voor de RB en GHOR HM. De op grond van
 de aangegane geldleningen verschuldigde renten worden voldaan conform de destijds
 overeengekomen voo|aarden. In alle gevallen is sprake van een vast rentepercentage met een
 beperkt aantal Ieningen. De Iiquiditeit wisselt in de Ioop van het jaar. De oorzaak hiervan Iigt in het feit
 dat de gemeentelijke bijdragen door twee halfjaarsvoorschotten worden verkregen. De rijksbijdrage
 wordt in vier termijnen ontvangen. Overige inkomsten worden periodiek gefactureerd. De uitgaven zijn
 meer verspreid over de maanden, maar drukken ook op de Iiquiditeit in die maanden waarin de
 inkomende geldstromen minder zijn. Met name investeringen voor vervanging van duurzame
 goederen en maandelijkse betalingen voor salarissen zijn van invloed op de liquiditeit. Renterisico's in
 de sfeer van sterk wijzigende percentages zijn niet aan de orde, echter bij de uitwerking van de
 liquiditeitsplanning worden uitgaven en inkomsten, zeker gezien het toegenomen volume van de
 omzet, zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
 Bedri'lfsfinancierinn op het nebied van aanqaan en aflossen van neldleninnen
 De RB en GHOR HM verstrekt zelf geen geldleningen. Met het oog op de voorgenomen nieuwe
 investeringen zal op basis van de Iiquiditeitsplanning worden beoordeeld tot welk bedrag aanvullende
 geldleningen benodigd zijn. Bij aanschaf van duurzame goederen worden de aangegane geldleningen
 qua Iooptijd zoveel mogelijk afgestemd op de economische levensduur van die activa.
 Kasbeheer op het gebied van het minimaliseren van kosten neldstromen
 In het kader van het kasbeheer wordt gebruik gemaakt van electronic banking en worden de
 kasmutalies zoveel mogelijk beperkt.
 Beleqqinnsproducten
 Het kopen van aandelen, enkel voor beleggingsdoeleinden is in de verordening uitgesloten, behalve
 voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak.
 Aandelen zullen nooit worden gekocht zonder voorafgaand advies van het Dagelijks Bestuur. De RB
 en GHOR HM is te typeren als een geldvragende instelling en zal niet als padij optreden om eventueel
 tijdelijk ovedollige middelen om te zetten in beleggingsproducten.
 Renterisiconorm en kasqeldlimiet
 In het jaarbericht 2009 zijn de berekeningen van de renterisicoporm en kasgeldlimiet opgenomen. De
 renterisiconorm en de kasgeldlimiet bleven binnen de gestelde normen. Met de vorming van de
 gemeenschappelijke regeling in 2006 zijn de liquiditeitsstromen aanzienlijk toegenomen ten opzichte
 van de rechtsvoorgangers. Met de feitelijke regionalisering van de brandweer nemen deze wederom
 aanzienlijk toe. Daarnaast is het voornemen om voor de brandweedaken aanzienlijke investeringen te
 plegen en daarvoor geldleningen aan te trekken. Dit heeft een wezenlijke invloed hebben op de
 opstellingen van de berekeningen.
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 Rentevisie
 De controller volgt uit hoofde van zijn treasur/unctie de rente- en kapitaalmarkton|ikkelingen op de
 voet. Op grond van het bepaalde in het treasurystatuut stelde de controller eerder, namelijk op
 1 december 2006, een rentevisie op. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury is in 2007
 ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de RB en GHOR duurzame goederen aanschaft, wordt
 overgegaan tot het aantrekken van langlopende leningen, waarbij de Iooptijd zoveel mogelijk wordt
 afgestemd op de economische Ievensduur van die activa. Deze Iijn wordt voortgezet.
 Met het opstellen van de Iiquiditeitsplanning, wordt de in de rentevisie geschetste rentebeeld opnieuw
 geactualiseerd, dit met het oog op het renterisicobeheer voor de komende jaren.
 6.4 Paragraaf bedrijfsvoering (adikel 14 BBV)
 In artikel 19 van de financiële verordening is gesteld dat in de bedrijfsvoeringsparagraaf ingegaan
 wordt op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven.
 Doorontwikkelinq planninq & controlcvclus
 In het derde kwartaal 2008 is een ontwerp Nota Structuur Financieel Instrumentarium opgesteld met
 een groot scala aan (ontwerp-lregelingen. De opstelling is ingegeven met het oogmerk van een
 doorontwikkeling van de planning & controlcyclus met het oog op de nieuwe organisatie. In de nota is
 een onderscheid gemaakt naar drie categorieën documenten:
 a. verordeningen, regelingen en specifieke beleidsnota's, bestuurlijk vast te stellen;
 b. de jaarstukken, eveneens bestuurlijk vast te stellen;
 c. aspecten van interne planning en interne controle, vast te stellen door de directeur.
 Beoogd wordt met de bespreking en vaststelling van de documenten een totaalbeeld beschikbaar te
 hebben van het gehele instrumentafium om de bedrijfsvoeringaspecten, zowel inhoudelijk als proces-
 en planmatig, nog beter ter hand te kunnen nemen en de risico's zoveel mogelijk te voorkomen of te
 beperken. Kwalitatief zijn deze beoordeeld door de accountant en akkoord bevonden. Direct nadat de
 gewijzigde gemeenschappelijke regeling van kracht is, worden regelingen ter beslui|orming
 aangeboden.
 Naar een procesqestuurde nestuurde organisatie
 In 2009 heeft het AB voor de 'nieuwe' organisatie Brandweer Hollands Midden gekozen voor een
 procesgestuurde organisatie: een organisatie waarbij de processen fundamenteel gevolgd worden en
 Ieidend zijn voor de bedrijfsvoering. Eind 2009 is begonnen met het inventariseren van de huidige
 processen en werkwijzen in diverse projectgroepen. Hiervoor is een externe procesanalist ingehuurd
 die op basis van analyse van de huidige processen en door het in gesprek gaan met vakspecialisten
 uit de diverse projectgroepen, de processen voor de nieuwe organisatie beschrijft.
 In de regio Hollands Midden werkt momenteel (bijna) elke kazerne op zijn eigen manier. In de diverse
 projectgroepen wordt een nieuwe balans gezocht tussen de huidige manier van werken en wat
 gewenst is. Ondersteunend aan deze veranderingen zijn de processen van de nieuwe organisatie.
 Door deze te beschrijven en hieraan werkinstructies formats en protocollen te hangen, werkt een
 ieder in de toekomst op basis van dezelfde handleiding: de procesgestuurde organisatie. De
 processen vormen daarnaast de basis voor de functies die in IcT-applicaties noodzakelijk en/of
 gewenst zijn.
 Omdat in het verleden weinig processen zijn beschreven, is gekozen voor een bottom-up en top-down
 benadering van de nieuw te schrijven processen. Bij beide benaderingen wordt in eerste instantie een

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 65 van 103

1.1. Post In - 9789



Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Holtands Midden
 begin gemaakt met het procesmatig denken, draagvlak creëren binnen de organisatie en het
 gedoseerd brengen van proces in swim-lane schema's, met een uitgebreide beschrijving (gebruik
 makend van de programma's MS Visio en MS Word). Uiteindelijk worden de processen aan elkaar
 gekoppeld en in één systeem geplaatst; Protos. Bij de top down benadering begint een procesgerichte
 organisatie bij het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen vanuit de strategie en het beleid. Het
 bedrijfsmodel (volgens INK model ingericht) is hierin Ieidend. Bij de bottom-up benadering is het
 vooral heel belangrijk om de werkprocessen te beschrijven voor de afdelingen die in de huidige
 organisatie niet bestaan of versnipperd door Hollands Midden te vinden zijn. De verschillende
 werkwijzen worden gesynchroniseerd in overleg met de medewerkers uit de verschillende korpsen.
 De hoofd- sub- en werkprocessen dienen met elkaar een samenhangend geheel te vormen en
 consistent te zijn. De hoofdprocessen zijn te abstraheren vanuit het bedrijfsmodel, waarnaar de
 organisatie wordt ingericht. Dit is vormgegeven in een organogram, met de indeling in
 lncidentenbestrijding, Risicobeheersing, Operationele voorbereiding, Middelen, Staf en Controller.
 De processen worden zowel voor de brandweerkolom beschreven als voor de veiligheidsketen en
 vergunningsketen (WABO). Elk hoofdproces bestaat uit subproceslsen). Elk subproces bestaat uit
 werkprocessen, waaraan protocollen en werkinstructies hangen.
 Kritische succesfactoren en daarmee kritische processen zijn de processen die raakvlakken hebben in
 de gehele organisatie, op afdelings-, team en systeemniveau. De Iandelijke ontwikkelingen zorgen er
 ook voor dat de nieuwe organisatie daarop ingericht moet zijn. De procesanalist kan daarin adviseren
 op procesniveau, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken met gemeenten en milieudiensten (WABO
 wetgeving). De afspraken worden daarna vastgelegd in een SLA.
 Het inregelen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling is ook een landelijke on|ikkeling waar we
 met de brandweerprocessen op inspelen.
 Het is de bedoeling om in 2010 alle kritische processen beschreven en ge'l'mplementeerd zijn zodat in
 201 1 voodvarend in de nieuwe organisatie van start van start kan worden gegaan.
 Rechtmatinheid
 Overeenkomstig de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt in deze paragraaf
 bedrijfsvoering aandacht besteed aan het aspect rechtmatigheid.
 Het AB heeft de financiëte verordeningen en regets vastgesteld- Een van deze verordeningen betrof
 de controleverordening met bijbehorend protocol en programma van eisen. Op basis van het door het
 AB vastgestelde controleprotocol 2009 vindt controle door de accountant plaats. Verwacht wordt dat
 de AB-vergadering van 24 juni 2010 een jaarbericht kan worden aangeboden dat wederom voorziet in
 een goedkeurende accountantsverklaring op rechtmatigheid en getrouwheid. Het controleprotocol
 voor het dienstjaar 2010 is inmiddels ook door het AB vastgesteld.
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 6.5 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV)
 Een verbonden partij is vosgens de begripsomschrijvingen in de asgemene bepalingen van het Besluit
 BBV een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de
 gemeente eerl bestuurljk en een financieel belang heeft.
 Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag
 dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor
 aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
 Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in
 het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
 De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat tenminste de visie op verbonden partijen in
 relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de
 beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.
 De RB en GHOR HM is een samenwerkingsverband krachtens de Wet gemeenschappelijke
 regelingen 1 992. Het orgaan is in deze hoedanigheid en vanuit het publiekrecht verbonden met de
 vermelde deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is tevens vastgelegd dat de
 deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat het openbaar Iichaam te allen tijde over voldoende
 middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee is de exploitatie en het
 afdekken van financiële risico's gewaarborgd. Op het moment dat risico's zich manifesteren in
 financiële verplichtingen die niet uit de exploitatie of de reserves kunnen worden opgevangen, wordt
 een beroep op die gemeenten gedaan.
 Na vaststelling van de jaarrekening verstrekt de RB en GHOR HM jaarlijks conform artikel 69 BBV een
 (opgave verbonden partijen' aan de gemeenten, zodat zij informatie kunnen verstrekken door middel
 van de Iijst van verbonden partijen.
 De RB en GHOR HM gaat er vanuit dat de deelnemende gemeenten in hun programmabegroting de
 vastgestelde inwonerbiâdragen opnemen, zich realiseren dat de ontwikkelingen, zoals geschetst in de
 programmabegroting en vermeld in de risicoparagraaf zich kunnen manifesteren en dat niet kan
 worden uitgesloten dat een beroep op de waarborgfunctie wordt gedaan.
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 1. (MEERJARIG) OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING
 ll De programmabegroting 2010 als referentiekader
 De programmabegroting 2010 is vastgesteld in de openbare vergadering van zsjuni 2009. Hiermee
 ontstond het volgende budgettaire kader voor 2010:
 Programma voor resultaatbestemming
 ( bedragen zijn afgerond x f 1 .000)
 lasten baten saldo
 Brandweer 1 1 .71 7 1 1 .G5| -59
 GMK 7.010 7.010 0
 GHOR 2.083 2.083 0
 Veiligheidsbureau 409 409 0
 Oranje Kolom 268 208 -60
 Totaal 21.487 21.368 -119
 De aangegeven saldi zouden per saldo worden onttrokken aan de bestemmingsreserves. De
 begroting 2010 was voorzien van de verplichte paragrafen en in het meerjarenperspectief sluitend. De
 begroting was tijdig ingediend bi| Gedeputeerde Staten. De exploitatielasten van ruim |7 21 miljoen
 worden gedekt door ontvangst van de rijksbijdragen, de gemeentelijke bijdragen, de zorgverzekeraars
 voor het aandeel in de zogenoemde 'witte meldkamer', het aandeel van de Politie Hollands Midden in
 de 'blauwe meldkamer' alsmede diverse overige baten. Over het dienstjaar 2010 zijn bij het aanbieden
 van de begroting 201 1 nog geen begrotingswijzigingen voor 2010 vastgesteld.
 Overzicht van de inwonerbijdragen 2010-201 1
 ( bedragen zijn afgerond x f 1.000)
 2010 2011 verschil
 Brandweef
 GMK
 GHOR
 Veillgheidsbureau
 Oranje Kojom
 Totaal 8.627 48.159 39.564
 5.527
 1 .431
 1 .052
 377
 208
 45.082
 1 .41 9
 1 .054
 396
 208
 39.555
 - 1 2
 2
 19
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 1-2 Toepassing van indexeringen voor Ioon- en prijsbijstelling 2011
 Uitnannsnunt indexerinn
 Voor de Ioonkostenindex gaat de RB en GHOR HM normaliter uit van de jaarmutatie CBS van de
 index CAo-lonen, overheid (2000 = 100) en de wijzigingen in de pensioen- en sociale Iasten
 werkgevers.
 Voor de stijging van de materiële kosten gaat de RB en GHOR HM normaliter uit van het gemiddelde
 van de stijging op basis van historische reeksen en de door het Centraal Planbureau
 geprognosticeerde stijging.
 Voor 201 1 en de meerjarenramingen wordt een OOA indexering aangehouden. Mochten de loonkosten
 en de materiele kosten zich alsnog in opwaartse zin bewegen, zullen die extra kosten binnen de
 begroting moeten worden opgevangen. Het AB realiseert zich, dat als deze situatie zich voordoet,
 deze aangemerkt wordt als bezuiniging,
 Toenassinn
 De indexering voor het aandeel van politie in de GMK vindt zijn weerslag in de begroting van de Politie
 Hollands Midden. De indexering voor het budget van de Meldkamer Ambulancezorg wordt vastgesteld
 door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op grond van bestaand beleid zijn de Iasten en baten
 doorgerekend voor de komende jaren. Uitgangspunt is toepassing van hetzelfde percentage voor de
 programma's, Brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom.
 Referentie
 Referentiekader eerder gehanteerde indexen in meerjarenramingen
 Begroting lonen prijzen
 2007, meerjarenramingen 2008-201 0 2,1 DA 1 ,4%
 2008, meerjarenramingen 2009-201 1 2,5% 1 ,3%
 2009, meerjarenramingen 201 0-201 2 3,8% 2,0%5
 201 0, meerjarenramingen 201 1 -201 3 2,3% 1 ,7%
 5 Aanvankelijk was dit 2,8% maar inclusief effect van verhoging van B'IW van 19% naar 20%
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 1.3 (Meerjarig) overzicht van baten en Iasten en de toelichting
 De bedragen zijn afgerond x f: 1 .000.
 Programma's Rekening Begroting Begroting meerjarenramingen
 2009 201 0 2011
 2012 2013 2014
 Lasten 1 1 .375 1 1 .717 48.524 47.767 47.767 47.767
 Baten 1 1 .213 1 1.658 48.515 47.758 47.758 47.758
 19 Resultaat voor bestemming -1 62 -59 -9 -9 -9 -9
 *
 $ Beoogde toevoegingen en
 = ttrekkingen resewes 1 62 59 9 9 9 9
 r en
 E Geraamde resultaat na
 X bestemming - - - - - -
 Lasten 7.274 7.010 7.086 7.000 7.000 7.000
 Baten 7.159 7.01 0 7.000 7.000 7.000 7.000
 Resultaat voor bestemming -1 1 5 - -86 - - -
 Beoogde toevoegingen en
 onttrekkingen reserves 1 1 5 - -86 - - -
 2
 > Geraamde resultaat na
 O bestemming - - - - - -
 Lasten 1 .937 2.083 2.195 2.135 2.1 35 2.135
 Baten 2.1 43 2.083 2.135 2.135 2.1 35 2.135
 Resultaat voor bestemming 206 - -60 - - -
 Beoogde toevoegingen en
 X 206 - 60 - - -
 onttrekkingen reserves -
 O
 r Geraamde resultaat na
 O bestemming - - - - - -
 Lasten 406 409 618 433 433 433
 Baten 342 409 618 433 433 433
 è
 |.,l Resultaat voor bestemming -64 - - - - -
 * Beoogde toevoegingen en
 =D
 P X onttrekkingen reserves 64 - - - - -
 He
 o z Geraamde resultaat na
 > = bestemming - - - - - -
 uasten 191 268 283 283 283 283
 O zoo 208 223 283 283 28:$
 Baten
 -9
 o Resultaat voor bestemming 9 -60 -60 - - -
 2
 Beoogde toevoegingen en
 1 a -so zo - - -
 -c onttrekkingen reserves -
 E Geraamde resultaat na
 O bestemming - - - - - -
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 1.4 Waarderingsgrondslagen en gronden waarop de lmeerjarenlramingen zijn gebaseerd
 Waarderipqgçrondslanen:
 onderstaande samenva|ing van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is
 gebaseerd, is bedoeld als Ieidraad voor een juiste interpretatie van financiële overzichten. In de
 verslaggeving worden de voorschriften in het BBV in acht genomen;
 de waardering van de materiele vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q.
 aanschafprijs verminderd met afschrijvingen en specifiek ervoor ontvangen subsidies of bijdragen.
 De afschrijvingspercentages worden door het DB vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de
 economische Ievensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor
 afschrijvingen als vermeld in de vigerende financiële verordening;
 de waardering van vorderingen en Iiquide middelen vindt plaats op basis van nominale waarde;
 de Ianglopende- en kodlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd',
 de baten en Iasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De
 afschrijvingen geschieden op basis van de verwachte economische Ievensduur. Met het
 afschrijven wordt gestart na het in gebruik nemen van het duurzaam goed.
 Gronden wqqrpp de (meeriarenlraminqen ziin qebaseerd:
 het aantal inwoners wordt ontleend aan de Iaatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en
 gepubliceerde gegevens. De begroting 201 1 , de meerjarenramingen alsmede de indicatie van de
 rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2009. Deze worden jaarlijks
 geactualiseerd. Hel ministerie van BZK ontleent de aantallen woonruimten op dezelfde wijze;
 de begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid;
 de Ionen en de prijzen worden jaarlijks ge'l'ndexeerd volgens een model dat is geharmoniseerd
 met twee andere gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied, te weten de RDOG en ISMH'
 de rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en
 de meerjarenramingen zijn conform de beschikking vermeld. Toekenning van Ioon- en
 prijscompensaties is nog niet bekend;
 de langlopende geldleningen worden periodiek afgelost. De rentekosten maken onderdeel uit van
 de jaarlijkse exploitatie. De laatst afgesloten geldlening van december 2006 was tegen 3,995%
 (kwadaalcoupon). Het huidig gemiddeld percentage vreemd vermogen Iigt in de orde van 4,5%. In
 de meerjarenramingen is bij de vervangingsinvesteringen rekening gehouden met 5%
 rentetoerekening;
 aan de algemene reserves en de bestemmingsreserves wordt geen (bespaarde) rente
 toegevoegd;
 de RB en GHOR HM kent geen belastingverordening. De kosten van pro-actie die niet gedekt
 worden door de provinciale bijdragen externe veitigheid worden gedekt door middel van tarieven;
 de RB en GHOR HM beschikt niet over een post onvoorzien',
 baten of Iasten wegens dividend is niet van toepassing.
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 1.5 Overzicht van geraamde incidentele baten en Iasten
 In de programmabegroting 201 1 zijn in twee programma's incidentele baten en/of lasten geraamd:
 1. In het programma GHOR is voor een bedrag van f 60.000 aan incidentele Iasten opgenomen
 voor de migratie van de ICT naar een nieuwe Ieverancier. Voorgesteld wordt deze kosten te
 dekken uit een bestemmingsresewe welke wordt gevormd bij de resultaatbestemming 2009.
 De Iasten en baten van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) zijn begroot tot
 en met 2011. Eind 201 1 wordt de huidige pilot geëvalueerd. Bij gebleken succes is het de
 bedoeling dat de partijen dit zinder cofinanciering van BZK gaan dragen. Voor de jaren vanaf
 2012 zal dan dekking moeten worden gevonden.
 1.6 Overzicht van nieuw beleid
 Ten opzichte van de begroting 2010 zijn Iasten en baten voor nieuw beleid geraamd en gedekt uit de
 hogere rijksbijdrage als gevolg van het beleid van de rijksoverheid. De mutaties zijn afzonderlijk in
 beeld gebracht in de programmaplannen.
 1.7 Lasten en baten volgens de psoductramingen
 De financiële verordening geeft enkele aanwijzingen voor het opstellen en hanteren van de
 zogenoemde productramingen. Een productenraming is in de begripsomschrijving gedefinieerd als het
 geheel van activiteiten vertaald in termen van producten. Bij iedere begroting en bij ieder jaarbericht
 wordt een overzicht gegeven van de productenraming. De onderverdeling van de programma's in
 producten staat voor de begrotingsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen.
 Wijzigingen worden bij de programmabegroting expliciet vermeld.
 In de programmabegroting 201 1 zijn vijf programma's opgenomen, te weten Brandweer, GMK, GHOR
 Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. Elk van de programma's is opgebouwd uit productenramingen.
 Deze vormen tezamen een bijlage bij de programmabegroting. Autorisatie vindt door het AB plaats op
 het niveau van de programma's, De uitvoering van de begroting geschiedt door het DB volgens de
 productenramingen. Het DB tegt over het gevoerde flnanciële beleid en beheer tussentijds en achteraf
 rekening en verantwoording af.
 De opstelling en indeling van de productenraming van de brandweer is op dit moment nog niet te
 maken omdat de organisatie- en verantwoordingsstructuur binnen de nieuwe Brandweer Hollands
 Midden nog onvoldoende scherp is. De inrichting van de productenraming is afhankelijk van
 inrichtingskeuzen welke in het voorbereidingsjaar 2010 nog verder moeten uitgewerkt. Zodra hier
 meer over bekend is wordt aan het DB een richtinggevend voorstel gedaan over de productenraming
 van het programma brandweer voor 201 1 en verder.
 De productenraming van de GMK is ontleend aan informatie van de Politie Hollands Midden. In de
 jaren 2006 tot en met 2010 werden vier producten onderkend, te weten GMK-blauw, GMK-rood, GM1(-
 wit en GMVRCC/GHOR. De gedachte hierachter was dat doordat er meerdere financiers van de
 meldkamer waren er ook meerdere producten in de lasten zouden zijn. Vanuit de gedachte van één
 gemeenschappelijke meldkamer is nu ook één product gemaakt waarop de lasten GMK worden
 verantwoord met drie producten die de dekking in de kosten geven: Dit zijn: bijdrage Politie Hollands
 Midden, bijdrage zorgverzekeraars en inwonerbijdrage.
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 De productenramingen van de GHOR zijn aangeleverd door de RGF, ontleend aan een
 begrotingsstelsel dat door de RDOG wordt gehanteerd en tevens onderdeel uitmaakt van de RDOG-
 begroting. De RB en GHOR FIM stelt een uitvoeringsbudget ter beschikking en incasseed de
 rijksbijdragen en de inwonerbijdragen. De omzetting is in een aan de productramingen voorafgaand
 samenva|end overzicht verwerkt.
 Binnen het Veiligheidsbureau is sprake van de door het bestuur gewenste kassiersfunctie voor de
 convenanten Slachtofferhulp Nederland en Rode Kruis Nederland. Tevens verzorgt het
 Veiligheidsbureau de voorbereiding en organisatie van de bestuursvergaderingen. De kosten hiervan
 werden in voorgaande jaren gedekt vanuit (incidentele) subsidies en een daarvoor bestemde reserve.
 Met ingang van 201 1 zijn de strudurele kosten geraamd mel de bestaande verdeelsleutel over de
 brandweer, GHOR en Politie Hollands Midden. Vorig begrotingsjaar is het product Regionaal
 Informatie- en Expertise Centrum toegevoegd.
 Ten aanzien van de Oranje Kolom is sprake van kosten van het BGC en die van de coördinerend
 functionaris, beiden gedekt uit de inwonerbijdragen en door onttrekking aan de daadoe bestemde
 reserve.
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 2. UITEENZEUING VAN DE FINANCI|LE POSITIE EN DE TOELICHTING
 2.1 Algemeen financiële positie
 Alnemeen financieel kader
 In de hoofdstukken van het programmaplan is per programma een overzicht gepresenteerd van de
 (meerjarenllasten en baten voor resultaatbestemming en zijn de verschillen len opzichte van het
 begrotingsjaar in beeld gebracht. In de vorige paragraaf is een consolidatie weergegeven van alle
 programma's en de voorgenomen resultaatbestemmingen.
 In deze uiteenzetting wordt ingegaan op de aspecten:
 @ jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
 * de voorgenomen investeringen
 * de financiering
 stand en verloop van reserves en voorzieningen
 B|-compensatiefonds
 De deelnemende gemeenten kunnen de B'FW-druk compenseren. De inwonerbijdrage is als een bruto
 Iast te beschouwen. Met de ontvangst uit het B|-compensatiefonds ontstaat uiteindelijk een netto-
 inwonerbijdrage. De compensabele B'FW bedroeg over de jaren:
 . jaarrekening 2005 ç) 0,94 per inwoner
 . jaarrekening 2006 ç 0,84 per inwoner
 jaarrekening 2007 ç 1 ,03 per inwoner
 jaarrekening 2008 f 1 ,03 per inwoner
 @ jaarrekening 2009 C 1 ,38 per inwoner
 Nieuw renime
 Op 10 juni 2009 is een besluit Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij
 publiekrechtelijke Iichamen gepubliceerd. Dit besluit is een samenvoeging, actualisering en intrekking
 van besluiten die zijn gepubliceerd over de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de
 Wet op het B|-compensatiefonds bij publiekrechtelijke Iichamen. Hieruit is af te leiden dat de BTW
 op brandweertaken bij gemeenten compensabel blijft. De BTW op GHoR-taken - die nu compensabel
 is - is dat in de Wet veiligheidsregio's niet meer. Ditzelfde geldt ook voor GMK en crisisbeheersing. De
 raming van de niet meer compensabele B-fW komt landelijk uit op een bedrag van ç 15 miljoen op
 jaarbasis. In die context is de vraag opgeworpen waar dit bedrag wordt gecompenseerd. BZK, NVBR
 en Veiligheidsberaad zijn van mening dat dit direct via de BDVR naar de veiligheidsregio's dient te
 vloeien. Het standpunt van de VNG is dat deze compensatie in het gemeentefonds dient plaats te
 vinden. In december 2009 heeft de Minister van BZK besloten dat deze compensatie tefecht moet
 komen bij die organisaties waar de meerkosten gaan ontstaan, ergo, de veiligheidsregio's. De minister
 heeft aan het Veiligheidsberaad verzocht met een voorstel te komen tot verdeling van het bedrag van
 f 15 miljoen. De ve|achting is dat de compensatie het verlies aan compensabele BTW volledig dekt.
 Voor het begrotingsjaar wordt ingeschat dat de compensabele BTW voor het programma Brandweer
 circa f 2,71 per inwoner bedraagt. Na aftrek van de B|-compensatie ontstaat een netto-
 inwonerbijdrage.
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 2.2 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
 De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
 betreffen de vakantiegelden en opgenomen verlofuren. Wanneer aîle medewerkers in de nieuwe
 brandweerorganisatie zijn geplaatst ontstaat naar verwachting een organisatie met een loonsom van
 circa fr 27 miljoen. De vakantiegeldverplichting tegen 8% per jaar bedraagt dan circa f 2,2 miljoen.
 Het voornemen is dat alle medewerkers schoon' dat wil zeggen zonder verlofstuwmeren, overgaan
 naar de nieuwe brandweerorganisatie. Voorgesteld wordt dat het saldo verlofuren wordt afgerekend
 bij de oude werkgever. Het saldo verlofuren per 31 december 2009 van de medewerkers die reeds in
 dienst zijn bij de RB en GHOR HM bedraagt circa f 55.000.
 2.3 lnvesteringen met een economisch nut
 Bij de regionalisering van brandweer zal de gemeenschappelijke regeling de bestaande
 bedrijfsmiddelen met uitzondering van het onroerend goed overnemen van de gemeenten. De
 hoofdregel hierbij is dat dit zal geschieden tegen boekwaarde.
 Het definitieve overnamebedrag kan pas worden vastgesteld wanneer de exacte overdrachtsdatum is
 bepaald. Tot dat moment worden de bedrijfsmiddelen nog tegen de geldende
 waarderingsgrondslagen afgeschreven en kunnen nog bedrijfsmiddelen worden aangeschaft en/of
 gedesinvesteerd.
 Uit de ontvlechtingsprotocollen, die in het tweede halfjaar 2009 zijn opgemaakt, is een overnamesom
 te herleiden van circa f 12 miljoen. Na overname zal op basis van nieuw te formuleren beleid een
 investeringsplan voor de toekomstige jaren worden opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met
 eventuele roulatiemogelijkheden van materieel op basis van inzeprequentie, technische staat en
 dekkingsplannen. De kapitaallasten die voortvloeien uit de over te nemen bedrijfsmiddelen zijn gedekt
 binnen de berekende startbijdrage.
 2.4 Financiering
 De controller volgt uit hoofde van zijn treasur/unctie de rente- en kapitaalmarktontwikkelingen op de
 voet. Op grond van het bepaalde in het treasurystatuut stelde de controller eerder, namelijk op
 1 december 2006, een rentevisie op. Het beleid en beheer op het gebied van de treasury is in 2007
 ingegeven vanuit die visie. Op het moment dat de RB en GHOR HM duurzame goederen aanschaft,
 wordt overgegaan tot het aantrekken van Ianglopende leningen, waarbij de looptijd zoveel mogelijk
 wordt afgestemd op de economische Ievensduur van die activa. Deze lijn wordt voodgezet.
 Met het opstellen van de Iiquiditeitsplanning, wordt de in de rentevisie geschetste rentebeeld opnieuw
 geactualiseerd dit met het oog op het renterisicobeheer voor de komende jaren.
 2.5 Stand en het verloop van de reserves
 Stortingen in en onttrekkingen aan reserves geschieden niet via de exploitatie. Dit gebeurt na de
 resultaatbepaling bij vaststelling van het jaarbericht. De bedragen per 1 januari 2011 , zoals hierna
 opgenomen in deze ontwerp-programmabegroting, zijn onder voorbehoud omdat het jaarbericht 2009
 met bijbehorend voorstel resultaatbestemming eerst moeten worden vastgesteld. Per reserve is de
 stand en het verloop van de reserves gepresenteerd tot de datum van 31 december 2014.
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 Alaemene reserves
 De RB en GHOR HM kent twee algemene reserves die in het verleden zijn aangehouden bij de
 vorming van de gemeenschappelijke regeling op 1 januari 2006, namelijk de algemene reserve
 brandweer en de algemene reserve GHOR. Beide resewes zijn onderdeel van het algemeen
 weerstandsvermogen. Stortingen in of on|rekkingen aan deze reserves worden gerealiseerd naar
 aanleiding van het exploitatieresultaat van deze desbetre|ende programma's. Sinds 2009 is een
 jaariijkse onmekking aan de reserve GHOR niel T'neer aan de orde.
 Er is een sluitende exploitatie, zodat geen beroep op de algemene reserves behoeft te worden
 gedaan. Indien zich geen tegenvallers voordoen die onvoorzien en onopvangbaar zijn in de
 exploitatie, kan tot een bedrag van (afgerond) *2 775.000 een beroep op de algemene reserves
 worden gedaan.
 Er is nog geen onderzoek gedaan naar de gewenste omvang van het weerstapdsvermogen.
 Duidelijkheid moet worden verkregen over de structurele omvang van het weerstandsvermogen in
 relatie tot de omzet van de gemeenschappelijke regeling en de ge'l'nventariseerde risico's. Benadrukt
 wordt dat mochten de algemene reserves onverhoopt ontoereikend zijn, gemeenten worden
 aangesproken op het afdekken van tekorten. In dit kader is een vermelding in de risicoparagraaf en in
 de paragraaf verbonden partijen van zowel de gemeenschappelijke regeling als ook in die van de
 jaarstukken van de deelnemende gemeenten een aanbeveling volgens het provinciaal toezicht.
 Stand en verloop algemene reserves brandweer GHOR totaal
 (bedrag afgerond x f 1 .000)
 Stand 1 jantlari 2010 (programmabegroting 201 0)
 Verloop in 2010 Ewegens:
 Resuitaatbestemming 2|99 (voofstelô
 Stand 1 januari 201 1 (programmabegroting 201 1)
 331
 2
 333
 439
 3
 442
 770
 775
 Verloop in 201 1 wegens beoogde toevoeging
 Verloop in 201 1 wegens beoogde onttre|ing
 Stand per 31 december 2011 333 442 775
 Bestemminasreserves
 De RB en GHOR HM kent meerdere bestemmingsreserves. Het specifieke aan deze reserves is dat
 zij zijn ingesteld door het AB en dat er een concrete aanwendingsrichting aan is gegeven. In de regel
 geschiedt dit na de resultaatbestemming als onderdeel van de vaststelling van het jaarbericht. Met het
 oog op de programmabegroting en de meerjarenramingen dient te worden bezien of handhaving van
 de reserves nog gewenst is, maar tevens of de daarin resterende gelden toereikend zijn met het oog
 op het gewenste doel. Daarom is het overzicht van de stand en het verloop van de reserves
 doorgetrokken tot en met het dienstjaar 2014 van de meerjarenramingen.
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 Brandweerspecialismen
 AI in 1997 startten de voormalige regionale brandweren Rijnland en Midden-Holland met de projecten
 versterking brandweer (PVB) met het verbeteren van de kwaliteit van de brandweerzorg en de
 rampenbestrijding, Een landelijk ingezette lijn werd ook in Hollands Midden uitgewerkt. Hierbij is
 enerzijds onderscheid gemaakt in basisbrandweerzorg en aanvullende brandweerzorg, anderzijds
 naar (regionale) specialismen voor o.a. autoladders hulpverleningsvoertuigen, duikteams, optreden
 bij gevaarlijke stoffen. Tevens worden piketvergoedingen verstrekt voor (hoofdlofficieren van dienst.
 Het doel van de reserve is om de uit het Regionaal Repressief Dekkingsplan (SAVE) voortvloeiende
 effecten als overname van voertuigen in de toekomst financieel te kunnen afdekken. In het dienstjaar
 2009 zijn op deze reserve geen mutaties geweest
 Aanwending.'
 De reserve wordt ingezet ter verbetering (innovatie/kwalitatieve impulsen) van het
 basisbrandweermaterieel en om regiobreed te voorzien in een betere verdeling en spreiding van
 materieel over de posten. Onttrekking geschiedt op basis van een door het AB goedgekeurd plan
 waarbl het effect geen extra druk op de explol'tatie Iegt.
 Schade brandweewoe|uigen
 De brandweervoeduigen van de voormalige regionale brandweer zijn casco verzekerd. Het verschil in
 premiedruk tussen wettelijke aansprakelijkheid en casco wordt afgedekt ten Iaste van de reserve
 schade voertuigen. Hiermee wordt het financieel risico in geval van calamiteiten beperkt.
 Conform de bestaande gedragsljn werd bij de resultaatbestemming 2009 voorgesteld een bedrag van
 |7 20.000 aan de reserve te onttrekken.
 Aanwending.'
 Deze reserve is per 1 januari 201 1 nihil. 84/ de resultaatbestemming 2010 zal worden voorgesteld de
 reserve formeel op te heffen. Het AB gaat er vanuit dat de directeur voorstellen doet om voor
 Brandweer Hollands Midden op dit onderdeel een nieuw schade/risicobeleid te ontwikkelen.
 Maatwerkregeling brandweer
 ln 2003 werd een reserve gevormd voor het afdekken van toekomstige lasten voor FLO. Het
 bestaande beleid was om jaarlijks |7 50.000 in deze reserve te storten.
 Met de opheffing per 1 januari 2006 van de Centrale Post Ambulancevervoer is ter afdekking van
 FLo-lasten voor de voormalige directie tevens regionaal commandant, een bedrag van f 255.000
 aan de regionale brandweer overgedragen. Dit bedrag is enerzijds gestort in de reserve FLO voor het
 bedrag van C 155.000 en anderzijds voor een bedrag van f 100,000 in de reserve flankerend beleid.
 In de vergadering van 14 december 2006 heeft het DB de regionaal commandant opdracht gegeven
 om op basis van een model de hervorming van het FLO uit te werken in individuele trajecten.
 Basis voor de besluitvorming is geweest de beëindiging van de bestaande FLo-regeling per 31
 december 2005, het voor de nieuwe functies niet meer toepassen van een Ieeftijdsgrens en het
 afbouwen van de bestaande vooruitzichten.
 De hervorming van het FLO vraagt een uitwerking die recht doet aan de personen in kwestie en die in
 Iijn is met de algemene voorstellen van het akkoord tussen vakorganisaties van werkgevers en
 werknemers. In de uiteindelijke uitwerking blijkt dat de kosten de helft bedragen van de kosten zoals
 die uit de oorspronkelijke regeling voodvloeien. De afgelopen jaren is, vooruitlopend hierop, al
 rekening gehouden met fz 50.000 per jaar. In het voorstel aan het DB is een berekening aangeboden
 voor het afdekken van een FLo-overgangsregeling voor de regionale officieren. Berekeningen gaven
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 een bedrag te zien van fr 2,7 miljoen voor de periode tot 2030. Gemiddeld is daarmee voor de
 komende 25 jaar derhalve ç 100.000 benodigd.
 Bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 stemde het AB in met afrekening met de gemeente Leiden
 ter dekking van de lasten die samenhangen met het terugtreden van de regionaal commandant. Deze
 afrekening vond in 2009 plaats. Per 1 januari 2006 was dit geschat op ç 255,000. Bij de afwikkeling
 bleek dit bedrag Iager uit te vallen en f 230.000 te zijn.
 Gezien de eerdere verdeling werd bij de resultaatbestemming 2009 voorgesteld een bedrag van
 f 155.000 ten laste te brengen van deze reserve en voor een bedrag van f 75.000 ten Iaste van de
 reserve flankerend beteid. Bij de resultaatbestemming 2%9 werd conform de bestaande gedfagslijn
 verder voorgesteld een bedrag van ç 1 00.000 te storten in de reserve en de met de FLO verband
 houdende kosten daaruit te onttrekken.
 Aanwending.'
 Het bpstaancfe beleid wordt gecontfngeerd.
 Flankerend beleid brandweer
 Flankerend beleid kan wofden gedefinieerd als het treffen van maatregelen om negatieve gevolgen
 van organisatieontwikkelingen voor de organisatie en de medewerkers op te vangen. Voorbeelden zijn
 bilscholing, herplaatsingen, outptacement, vervroegde uittredingsmogelijkheden voor seréoren of in
 uiterste gevallen het treffen van stimuleringsmaatregelen bij vertrek. Het beleid is er op gericht om
 jaarlijks in de resefve flankerend beleid f 100.000 te storten als het rekeningsresultaat dat toelaat.
 Uitgangspunt is dat een en ander niet Ieidt tot verhoging van de inwonerbijdrage.
 Bij de resultaatbestemming 2009 werd conform die bestaande gedragslijn voorgesteld ç 100.000 te
 storten in de reserve en de kosten van de eerder getroffen maatregelen daaruit te onttrekken.
 Aanwending.'
 Het bestaande beleid wordt gecontinueerd.
 MultiTeam brandweer
 In de vergadering van het AB van 24 maart 2005 is besloten tot deelname aan hel lnformatiesysteem
 Multidisciplinaire lncidentenbestrijding, ofwel MultiTeam. Uitgangspunt is hierbij dat de kosten hiervan
 niet leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage.
 In het dienstjaar 2009 zijn geen kosten voor MultiTeam in rekening gebracht in verband met de
 introductie van het netcentrisch werken. Het restantbedrag is in 201 0 beschikbaar ter dekking van de
 kosten van de migratie naar de systeemopvolger CEDRIC.
 Aanwending..
 Op het moment dat de reserve nihil is wordt deze opgeheven. De kosten van CEDRIC worden
 ingaande 20 1 1 ten Iaste van de exploitatie gebracht.
 Training medewerkers
 Voor het oefenen en trainen van medewerkers in de meldkamer ambulancezorg was in 2005 met de
 opheffing van de Centrale Post Ambulancevewoer fz 28.450 overgedragen voor de vorming van een
 daal-voor bestemde reserve. Aanvankelijk was de gedachte om de kosten van opleidingen - niet alleen
 voor het meldkamerpersoneel, maar voor al het in dienst zijnde personeel - na vaststelling van een
 opleidingsplan ten laste van deze reserve te brengen. Bij de vaststelling van het jaarbericht 2009 werd
 voorgesteld het restant van de reserve vrij te Iaten vallen ten gunste van de algemene reserve.
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 Aanwending:
 84/ de resultaatbestemming bl hetjaarbericht 2009 wordt voorgesteld de reserve Training
 medewerkers vrlj te laten vallen ten gunste van de algemene reserve en deze reserve op te heffen.
 Reserve Veill|heidsbureau
 Het bestuur besloot dat de kosten van het Veiligheidsbureau in 2008 en 2009 dienen de worden
 gedekt met incidentele middelen. Sinds deze middelen niet meer beschikbaar waren, worden deze
 door de kolommen gedragen. Voor het brandweeraandeel is hierin dekking gerealiseerd vanuit de
 resultaatbestemming 2007 voor het bedrag van f 97.450.
 Bij de resultaatbestemming 2009 werd conform de bestaande gedragslijn voorgesteld het aandeel van
 de brandweer aan deze reserve te onttrekken waarmee de reserve nihil bedraagt per 31 december
 2009.
 Aanwendi'ng..
 B( de resultaatbestemming W hetjaarbericht 2009 wordt voorgesteld de reserve Veiligheidsbureau op
 te heffen.
 Reserve kwalitei|regionalisering brandweer
 Ter dekking van toekomstige (project- en/of frictielkosten bij regionalisering van de brandweer en het
 voldoen aan de regionaal vastgestelde kwaliteitsnormen is de bestemmingsreserve kwaliteit/
 regionalisering brandweer gevormd. Deze reserve kan onder andere worden aangewend voor de
 nieuwe rechtspositieregeiing, de uitrol van een regiobreed kwaliteitszorgsysteem, een performance
 managementsysteem en de implementatie van een documentair informatiesysteem.
 Bij de resultaatbestemming 2009 werd, conform de bestaande gedragslijn, voorgesteld de
 projectkosten ten laste van deze reserve te brengen.
 Aanwending.'
 Goedgekeurde projectkosten in het kader van regionalisering van de brandweer worden voor zover uit
 andere bronnen geen dekking beschlkbaar is ten Iaste van deze reserve gebracht.
 Reserve kosten coördinerend gemeentesecretarîY/functionaris en BGC
 Bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 was een resel've gevormd ter dekking van de kosten van
 de coördinerend gemeenlesecretaris voor de jaren 2009 en 2010. Voor 2009 was er in de exploitatie
 een budget beschikbaar van f 200.000 op basis van de Ioonkosten en werkbudge|en voor een
 volledig dienstjaar. Het BGC was per 1 juli 2009 operationeel. Dit impliceerde dat op dit onderdeel een
 onderuitputting ontstond. Dit bood de mogelijkheid om het honorarium van de CGS te dekken uit de
 exploitatie. Hiermee is aanwending van de reserve CGS niet noodzakelijk en kan de reserve in tact
 blijven ter dekking van kosten in 2010 en mogelijk verdere jaren.
 Aanwending.'
 De reserve wordt aangewend voor de kosten van de coördl'nerend functionaris/BGc.
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 Reserve ARBO
 In 2008 vond een risico-inventarisatie en evaluatie plaats. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen
 gedaan. Ter dekking van de kosten is ten Iaste van het resultaat 2008 een resel've gevormd die in
 2009 en 201 O kon worden aangewend. lnmiddels is gebleken dat de noodzakeliike maatregelen zeer
 beperkt waren en met geringe kosten konden worden opgelost.
 Aanwending.'
 Blj de resultaatbestemming 2009 is voorgesteld é' 6.350 vrl te Iaten vallen ten gunste van de
 exploitatie aangezien de kosten in de exploitatl'e zln gedragen en het restant vrlj te Iaten vallen ten
 gunste van de algemene reserve en de reserve ARBO op te heffen.
 Reserve indexeffecten 2009
 Bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 is een resel've indexeffecten 2009 gevormd ter dekking van
 de extra Iasten 2009 uit indexering van Ioon- en materiële kosten. Per 1 januari 2009 werd de Awf-
 premie voor werknemers vastgesteld op 0%. Het effect bestond daaruit dat de RB en GHOR HM,
 eigen risico drager' is met per saldo een verhoging van de Ioonkosten. In de oorspronkelijke begroting
 2009 was voor de materiële kosten een stijging opgenomen van 2,8%. Een deel van deze stijging
 bestond uit de voorgenomen verhoging van het algemene percentage Omzetbelasting IBTWI van 19
 naar 20%. Het effect daarvan op de begroting werd becijferd op 0,76%. Deze verhoging is niet
 doorgegaan. Hierdoor daalde de stijging van de materiële kosten naar (afgerond) 2,0%. Het effect van
 deze beiden maatregelen is een verhoging van de lasten 2009 van f 90.000, een en ander
 overeenkomstig de vastgestelde begrotingswilziging.
 Aanwending..
 Blj de resultaatbestemming 2009 |l'.: voorgesteld het restantbedrag vril' te Iaten vallen ten gunste van
 de exploitatie aangezien de kosten in de exploitatie zln gedragen.
 Reserve GMK
 Bij de herijking van de GMK-begroting in het kader van de herziening van de integrale
 beheerovereenkomst is gebleken dat binnen het programma GMK een structureel dekkingstekort van
 circa Er 330.000 ontstaat. Door de beheerder worden eenmalige maatregelen voorgesteld die dit tekort
 terugbrengen tot circa fr 100.000. Dit tekort moet incidenteel voor de jaren 2010 en 201 1 binnen de
 begroting van de Regionate Brandweer en GHOR Holtands Midden worden opgelost. Bij de
 resultaatbestemming 2009 is voorgesteld hiervoor een bestemmingsreserve te vormen van fr 200.000.
 Aanwendl'ng.'
 De reserve GMK wordt in de jaren 20 10 en 201 1 aangewend voor het ontstane dekkingsteko| binnen
 de begroting van het programma GMK.
 Beserve ICT rnfgratfe GHOR
 In verband met de overgang naar een nieuwe IcT-leverancier is bij de resultaatbestemming 2009 door
 de RGF voorgesteld vanuit het positieve resultaat over 2009 een aparte bestemmingsreserve te
 vormen ter dekking van deze kosten.
 Aanwending.'
 De reserve ICT wordt in hetjaar 201 1 aangewend ter dekking van de kosten van de IcTmigratie naar
 een nieuwe Ieverancier.
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 2.6 Stand en het verloop van de voorzieningen
 Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd wegens:
 - verplichtingen en vertiezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker, doch redeliîkerwils
 te schatten;
 op de balansdatum bestaande risico's terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of
 verliezen waarvan de omvang redelijk is te schatten;
 kosten die in een begrotingsjaar zullen worden gemaakt mits het maken van die kosten zijn
 oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de
 voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
 Voorziening groot onderhoud GMK
 De RB en GHOR HM kent één onderhoudsegalisatievoorziening, namelijk voor het groot onderhoud
 van de GMK. In de financiële verordening is namelijk vastgelegd dat voor kapitaalgoederen een
 meerjarenonderhoudsplanning wordt opgesteld. Ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud
 wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud GMK gestort. Deze storting wordt
 jaarlijks ge'l'ndexeerd en is voor 201 1 gebaseerd op recent bijgestelde onderhoudsprognose. Deze
 werkt door tot en met 2030. Op basis van een meerjarenonderhoudsprognose worden de kosten van
 groot onderhoud in de betreffende jaren rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. De
 stand en het verloop van deze voorziening zijn gepresenteerd tot en met 31 december 2014,
 Voorziening Reserve Aanvaardbare Kbsten Meldkamer Ambulancezorg
 De Meldkamer Ambulancezorg beschikt voor het afdekken van eventuele tekorten over een buffer in
 de vorm van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Wanneer in een jaar de werkelijke kosten Iager
 zijn dan de aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mag
 het overschot worden toegevoegd aan de RAK. Deze reserve dient om tekorten op te vangen indien
 de werkelijke kosten in een jaar hoger zijn dan de definitieve aanvaardbare kosten, zoals vastgesteld
 door de NZa. Flet beleid is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting.
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 Stand en Verloop voorzieningen Groot onderhoud GMK Reserve Aanvaardbare
 (bedrag afgerond op f 1.000) Kosten
 Stand 31 december 2009 (jaarbericht 2009)
 Verloop in 201 0 wegens beoogde toevoeging
 Verloop in 2010 wegens beoogde onttœkking
 Stancl 1 januari 2011 (programmabegroting 2011)
 |erloop in 2011 |egens beoogde toevoeging
 Verloop in 201 1 wegens beoogde onorekking
 157
 49
 158
 205
 49
 -87
 167
 49
 Stand per 31 december 2011
 158
 158
 Verloop in 2012 wegens beoogde toevoeging
 Verloop in 2012 wegens beoogde on|rekking
 Stand per 31 december 2012
 215
 49
 158
 Verloop in 2013 wegens beoogde toevoeging
 Verloopin 2013 wegens beoogde on|rekMng
 Stand per 31 deçember 2013
 262
 49
 15|
 Verloop in 2014 wegens beoogde toevoeging
 Verloop in 2014 wegens beoogde ondrekking
 Stand per 31 december 2014
 301
 158
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 2.7 Stand en het verloop van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede bedragen
 Bij de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede bedragen geldt, in tegenstelling tot
 reserves, ueen bestedingsvrijheid om de aanwendingsrichting te veranderen. Met de wijziging in de
 BBV worden deze middelen verantwoord onder de transitoria. Met het oog op de voorgenomen
 bestedingen in het dienstjaar 201 1 en de uiteindelijke verantwoording in het jaarbericht 201 1 worden
 de door derden beklemde middelen hier genoemd en gepresenteerd. Ook hierbij is voor die beklemde
 middelen die zich over meerdere jaren uitstrekken, een overzicht tot en met 31 december 2014
 opgenomen.
 Programma externe veiligheid
 In het kader van de kwaliteitsimpulsen externe veiligheid heeft het ministerie van VROM subsidies ter
 beschikking gesteld. De provincie Zuid-Holland en de regio maken van de regeling gebruik voor pro-
 actieprojecten zoals Routeringlranspod gevaarlijke stoffen. Het jaar 2010 is naar verwachting het
 laatste jaar dat de financiering via de provincie verloopt. Waarschijnlijk worden deze gelden daarna
 toegevoegd aan het gemeentefonds. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de RB en GHOR HM
 over deze middelen kan blijven beschikken.
 Voorziening niet bestede rljksbldragen GHOR
 De voorziening kan volgens beschikking van BZK van 25 maart 2004 worden besteed aan versterking
 van de GHOR. Naar verwachting wordt dit bedrag in 2010 besteed.
 ESF brandweeropleidingen
 De RB en GHOR HM heeft voor de eigen organisatie en de lokale brandweerkorpsen in de regio
 Hollands Midden deelgenomen aan EsF-trajecten. Uit deze Europese subsidie kunnen activiteiten
 worden gedekt die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronde|ijs. De
 ontvangen subsidies zijn op de balans verantwoord. Ten Iaste van de Iaatste subsidie is door de Raad
 van regionale commandanten besloten om te padiciperen in een Iandelijk project. Het restant is aan
 de regio om te besteden. Op hoofdlijnen zijn de hieruit beschikbaar gekomen middelen aangewend
 voor onder andere de aanschaf van een nieuw registratiepakket, het verbeteren van de kwaliteit van
 waarnemers en de Ieergang voor docenten. Die bestemmingen worden in samenspraak met de
 Adviescommissie Brandweer bepaald.
 Convenant BZK- VRHR ZA tranche
 In het kader van de te ondernemen stappen tot vorming van de veiligheidsregio is een lweede
 convenantbijdrage van ç 639.000 ontvangen. Aan het AB wordt een voorstel voorgelegd deze gelden
 aan te wenden ter dekking van de projectkosten voor de implementatiefase van de nieuwe
 organisatie.
 Subsidie plket 25 Kv spanningtester
 Van het ministerie van VWS is een subsidiebeschikking ontvangen, groot f; 91 .366, waarvan eind
 2009 reeds 2/3 deel werd bevoorschot. De subsidieafwikkeling dient voor 1 augustus 2010 plaats te
 vinden.
 Kwalitettsimpuls vorming VeiligheidsregioY
 Eind 2009 is van het ministerie van BZK een incidentele rijksbijdrage ontvangen van ç 250.000
 waarbij BZK de regio's een impuls wilde verstrekken om te komen tot de vorming van de
 veiligheidsregio's. De aanwending is vrij en hierover dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden.
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 2.8 Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's
 Op 4 juni 2007 heeft het kabinet een bestuursakkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse
 Gemeenten. In dit akkoord ''Samen aan de slag'' is overeengekomen dat eind 2009 de
 rampenbestrijding en crisisbeheersing op zal zijn. Daarbij zetten rijk en gemeenten in op het
 verbeteren van de brandweerzorg en de onlwikkeling van veiligheidsregio's. Afgesproken is dat het
 Veiligheidsberaad de ontwikkeling van veiligheidsregio's krachtig ter hand zou nemen en zich zou
 inspannen om samen met de partners in de regio te komen tot een slagvaardige organisatie van
 rampenbestrijding en crisisbeheersing. De BDVR zou hiervoor substantieel worden verhoogd zonder
 dat dit ten koste zou gaan van het gemeentefonds.
 In 2007 wefd aan de veiligheidsregio's door middel van de BDuR-regeling in totaal |2 64,5 miljoen
 beschikbaar gesteld. Op grond van het bestuursakkoord wordt dit verhoogd met ç 42 miljoen naar i
 106,5 miljoen. De verhoging van f 42 miljoen zou geleidelijk beschikbaar komen.
 Het kabinet heeft besloten de extra gelden voor 2008 en 2009 te gebruiken ter financiering van
 bijdragen die regio's ontvangen indien zij een convenant afsluiten met het Ministerie van BZK om tot
 volledige regionalisering van de brandweer over te gaan. Vanaf 2010 worden de extra middelen
 beschikbaar gesteld aan alle regio's.
 Het beeld voor Hollands Midden ziet er als volgt uit:
 Toerekenipg (bedrag x 6: 1.000) 2010 2011 2012 2013 2014
 Brandweer
 G HOR
 Verhoging
 rijksbijdrage 3.568 4.060 4.060 4.060 4.060
 1 .498
 1 .08 1
 989
 1 .498
 1 .081
 1 .481
 1 .498
 1 .0|1
 1 .481
 1 .498
 1 .081
 1 ,481
 1 .498
 1.081
 1 .481
 Het ministerie van BZK heeft aangekondigd dat de nieuwe rijksbijdrage een ongedeelde rijksbijdrage
 is. Het AB is in die optiek het orgaan dat beslist over de onderlinge aanwending over deze
 programma's. Voor de programma's brandweer en GHOR is de BDVR aangewend als algemeen
 dekkingsmiddel. Het ramen van de stijging van de rijksbijdrage dient te worden afgezet tegen de in
 deze begroting vermelde beleidsontwikkelingen.
 Door de brancheorganisaties NVBR en GHOR is in 2009 in beeld gebracht welke structurele kosten
 aan de wetgeving zijn verbonden. Beide organisaties hebben aangegeven dat het bedrag van E 42
 miljoen niet toereikend is om de kosten verbonden aan de te nemen maatregelen welke genomen
 moeten worden op grond van de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten, te financieren.
 In een eerste analyse was berekend dat de meerkosten zouden oplopen tot ruim f: 61 miljoen. Deze
 analyse was gebaseerd op de oorspronkelijke wetteksten. Als gevolg van de parlementaire
 behandeling en de inmiddels opgestelde aanvullende besluiten zijn de berekeningen geactualiseerd.
 Daarnaast zijn door de Minister van BZK aanvullende besluiten genomen over het overhevelen van
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 taken en kosten van het Rijk naar de veiligheidsregio's. Een actuele berekening laat een bedrag zien
 van circa f 80 miljoen.
 De Minister van BZK heeft de Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) opdracht gegeven tot
 nader onderzoek. In de Ioop van 2010 wordt de rapportage van de RFV verwacht. Hieruit moet blijken
 of de BDvR-uitkering aanpassing behoeft of dat wellicht bepaalde eisen worden bijgesteld.
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 Bijlagen
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 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GFIOR Hollands Midden
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Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 - 1 00 -
 Vaststellingsbesluit programmabegroting 2011
 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands
 Midden;
 gelezen de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 13 maart 2008, kenmerk PZI-I-
 2008-1812588,.
 gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 april 2010, agendapunt
 overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en
 GHOR Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2011 op 26 april 2009 heeft aangeboden
 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;
 dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 28, eerste Iid van de gemeenschappelijke regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;
 Besluit :
 1. vast te stellen de Iasten en baten voor het jaar 201 1 voor de programma's voor resultaatbestemming
 Programma's Bedrag
 Brandweer
 Lasten 48.524.000
 Baten 48.515.000
 GMK
 Lasten
 Baten
 7.086.000
 7.000.000
 GHOR
 Lasten
 Baten
 2.1 95.000
 2.135.000
 Veillgheidsbureau
 Lasten
 Baten
 61 8.000
 618.000
 Oranje Kolom
 Lasten
 Baten
 283.000
 223.000

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 102 van 103

1.1. Post In - 9789



Programmabegroting 201 1
 Gemeenschappelijke Regeling
 Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden
 11. vast te stellen de in de programmabegroting 201 1 opgenomen paragrafen'
 111. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2012-2014.,
 IV. ingevolge het bepaalde in het Treasurystatuut, vastgesteld door het Algemeen Bestuur,
 d.d. 12 januari 2006, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor
 gedekte vewangingsinvesteringen die passen binnen de geautoriseerde programmabegroting.
 Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2010.
 de secretaris, de voorzitter,
 H.E.N.A. Meijer
 drs. H.J.J. Lenferink
 Ingezonden op zsjuni 20 10 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
 Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, ta.v. de heer E.A. Fonteln
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