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1 Inleiding 

 

Dit is de Bestuurlijke Marap over 2019 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).  

Deze Marap is gebaseerd op de cijfers van de VRH t/m augustus 2019. De Marap geeft een 

beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2019, de risico’s 

en het weerstandsvermogen, investeringen en financiering.  

 

 

2 Het resultaat 

 

2.1  Totaaloverzicht 2019 

 

Het verwachte resultaat over 2019 bedraagt € 3.900.000 voordelig. 

 

Saldi van de producten zijn: 

Product  

 

Verwacht resultaat 

Brandweerzorg €  1.800.000   Voordelig  

Crisisbeheersing en rampenbestrijding €     200.000   Voordelig 

Meldkamer Brandweer  €     600.000   Voordelig 

Geneeskundige meldkamer  €     800.000   Voordelig 

GHOR €     150.000   Voordelig 

Gemeentelijke crisisbeheersing €         Nihil 

Bedrijfsvoering (incl. onvoorzien) €     350.000   Voordelig 

Totaal verwacht resultaat  € 3.900.000 Voordelig 

   

Over het jaar 2018 was sprake van een voordelig resultaat van € 1.351.000. De twee 

grootste oorzaken voor het resultaat waren vacatures (€ 0,7 mln) en de herijking van de 

verdeelsleutel van de gemeenschappelijke beheerkosten van de meldkamer (€ 0,3 mln). 

 

Het over 2019 verwachte voordelige resultaat bedraagt € 3.900.000. Ook over 2019 zijn 

de twee grootste oorzaken voor het resultaat vacatures (€ 1,2 mln) en de herijking van de 

verdeelsleutel van de gemeenschappelijke beheerkosten van de meldkamer (€ 1,2 mln). 

 

De gemiddelde personele bezetting stijgt dit jaar naar 863 fte (2018: 851 fte). Met de 

lopende werving komt de verwachte bezetting eind 2019 uit op ca 880 fte. Er start weer 

een klas met 15 aspiranten en over de volle breedte starten nieuwe collega’s in de laatste 

vier maanden van het jaar.      

 

Het voordeel van de herijking van de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke 

beheerkosten van de meldkamer levert bijna € 1,2 mln op. De incidentele efficiency-

voordelen van de samenvoeging komen conform besluitvorming door de BSG (Bestuurlijke 

stuurgroep gezamenlijke meldkamer) ten gunste van de VRH. Het betreft vrijval 

kapitaallasten van de initiële investeringen in destijds de Yp (€ 0,3 mln politie, € 0,3 mln 

VRH) en vrijvallende huisvestingskosten van de oude meldkamer van Hollands-Midden 

(€ 0,6 mln). Ingaande 2020 zal het beheer van de meldkamer overgaan naar de Landelijke 

Meldkamer Samenwerking (LMS). 

 

Daarnaast is er sprake van kleinere verschillen die zoveel mogelijk worden toegelicht bij 

de resultaten per product (hoofdstuk 3). Voorts maakt de managementrapportage 

inzichtelijk (hoofdstuk 4) hoe het weerstandsvermogen is ontwikkeld. Er is geen sprake 

van nieuwe risico’s. Tot slot geeft de managementrapportage inzicht in de investeringen 

(hoofdstuk 5). De verwachting is dat ruim 80% van de investeringen zal zijn gerealiseerd. 

Het betreft vooral interventiekleding, communicatieapparatuur en instandhoudings-

investeringen voor gebouwen.   
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3 (Financiële) resultaten 

 

In dit hoofdstuk wordt per begrotingsproduct beknopt ingegaan op de (financiële) 

resultaten. Het betreft de jaarprognose versus de jaarbegroting in duizenden Euro’s . Het 

verwachte jaarresultaat is vervolgens voordelig (v) of nadelig (n). 

 

 

3.1 Brandweerzorg 

Financiën Brandweerzorg 

 Jan-aug 

2019 

Prognose 

2019 

Begroting 

2019 

Resultaat 

2019   

 Lasten 43.914 69.349 71.149 1.800 v 

 Baten 45.985 70.681 70.681 0  

 Saldo lasten en baten 2.071 1.332 -468 1.800 v 

 Reserves 190 468 468 0  

 Verwacht resultaat 2.261 1.800 0 1.800 v 

 

Het financieel voordeel van € 1,8 mln is voor een groot deel het gevolg van vacatureruimte 

(€ 0,8 mln). Daarnaast wordt een deel van het budget voor opleiden en oefenen incidenteel 

niet  besteed (€ 0,3 mln). De capaciteit van de afdeling staat onder druk. De 

beschikbaarheid van instructeurs en de verplichte aanbesteding en implementatie van de 

ondersteunende ICT-systemen zorgen voor knelpunten. Tot slot is er een veelheid aan 

kleinere voordelen (€ 0,7 mln). De grootste betreft de incidentele verkoopopbrengst van 

vervangen voertuigen (€ 0,2 mln). 

 

Binnen brandweerzorg is in het kader van ‘brandweer 2020’ extra aandacht voor het thema 

‘duurzame inzetbaarheid’ van het operationeel personeel. Projecten met raakvlakken op 

dit thema zijn onder andere het project ‘functiedifferentiatie’ en het project ‘andere 

roostervormen’.  

Binnen de reguliere werkzaamheden van risicobeheersing worden, ondanks de merkbaar 

toegenomen bouwactiviteiten, adviezen binnen de gestelde termijnen afgehandeld. De 

kwantitatieve indicatoren voor risicobeheersing zijn in de (herziene) begroting 2019 

aangepast. Deze indicatoren geven een beter beeld van geleverde prestaties.   

De toenemende verdichting van stedelijk gebied en de daarbij horende toename van 

hoogbouw is een belangrijk toekomstig thema binnen brandweerzorg. Het tweede 

belangrijke thema is de energietransitie. De toename van alternatieve energievormen is 

aanzienlijk. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er anders moet worden gekeken naar 

zowel risicobeheersing als naar de huidige brandbestrijding. Het project ‘terrorisme 

gevolgbestrijding’ zit in de afrondende fase waarna terrorisme gevolgbestrijding geborgd 

is binnen de VRH.  

Het is met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt lastig om vacatures in te vullen. Het 

is vooral moeilijk om technisch geschoold personeel op HBO/ WO niveau te vinden. Het 

betreft vacatures voor adviseurs en controleurs op het gebied van brandveiligheid van 

gebouwen en de omgeving.  Het aantrekken van operationeel personeel wordt moeilijker, 

maar in oktober zal weer een opleiding met 15 aspirant-brandwachten starten om de 

operationele inzetbaarheid te borgen.  

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2019 

Begroting 
2019 

Verschil 
 

Risicobeheersing     

Aantal adviezen gebruiksveiligheid aantal 2.310 2.643* - 333 

Aantal adviezen objectveiligheid  aantal 2.214 2.116* + 98 

Aantal adviezen omgevingsveiligheid aantal 105 157* - 52 

* ) betreft 8 maands-cijfer. 
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Ondanks dat de kwantitatieve indicator voor opleiden en oefenen  een positief beeld geeft 

is er reden tot zorgen. De toenemende kwaliteitseisen voor het vakmanschap van de 

brandweer vraagt om een meer flexibele wijze van organiseren. Hiervoor is meer capaciteit 

noodzakelijk om hoogwaardige kennis op een effectieve manier beschikbaar te maken. 

 

 

3.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

 

Financiën Crisisbeheersing 

Jan-aug 

2019 

Prognose 

2019 

Begroting 

2019 

Resultaat 

2019   

 Lasten 1.389 2.068 2.168 100 v 

 Baten 1.506 2.268 2.168 100 v 

 Saldo lasten en baten 117 200 0 200 v 

 Reserves 0 0 0 0  

 Verwacht resultaat 117 200 0 200 v 

 

Het financieel resultaat van € 0,2 mln is vooral veroorzaakt door vacatures in combinatie 

met detacheringsopbrengsten.  

 

Voor de veiligheidsregio is het van belang om zichtbaar te maken dat de VRH “in control” 

is en in staat is te leren van opgedane ervaringen. Geconstateerde verbeterpunten en 

opgedane goede ervaringen worden ook meegenomen. Daarom wordt de multidisciplinaire 

evaluatiesystematiek op dit moment aangescherpt inclusief systemen die dit kunnen 

ondersteunen. De afgelopen periode zijn al wel alle 15 GRIP-incidenten multidisciplinair 

geëvalueerd. Daarnaast is er gestart met het evalueren van de staat van de operationele 

prestaties 2019 door middel van een systeemanalyse, in plaats van een systeemtest. 

Hierdoor ontstaat een realistischer beeld van de crisisorganisatie.  

 

Alle activiteiten zijn erop gericht om de inzet van functionarissen tijdens een ramp of crisis 

te verbeteren en/of te ondersteunen. Multidisciplinaire teams worden daarom volgens het 

beleid van de VRH opgeleid, getraind en beoefend. Hiervoor is dit jaar een nieuw 

multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTOH) beleidsplan voor 2019-2022 

opgesteld. Ten behoeve van de MOTOH activiteiten en als handelingsperspectief is gestart 

met de uitwerking van de “Haaglandse werkwijze”. Het handelingsperspectief wordt 

daarnaast ook verder ontwikkeld door het opstellen van informatiekaarten op prioritaire 

risico’s. Tenslotte wordt gewerkt aan een calamiteiten coördinator (CaCo) regeling. 

Daarvoor is als eerste stap een informatietraject afgerond. Er is opdracht gegeven voor 

een vervolgtraject om te komen tot uitgangspunten en een uitwerking van de gewenste 

inrichting.  

 

Samenwerking met crisispartners is een belangrijk element in de crisisbeheersing en 

rampenbestrijding. Naast de samenwerking bij incidenten en de structurele contacten met 

de convenantpartners is in maart een interactieve netwerkdag ‘Samen de Crisis door’ 

Prestatie-indicatoren  

Kwantitatieve kengetallen 

Meet-

eenheid 

Marap 

2019 

Begroting 

2019 

Verschil 

 

Incidentbestrijding      

In hoeveel procent van de uitrukken voor 
gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd 
van 8 min. behaald?  

%  86% 80% +6% 

Hoeveel procent van de repressieve medewerkers 
heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP 
(opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen)? 

Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij 
oefeningen (kwantitatief).  

%  93% 80% +13% 
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georganiseerd. Deze dag was succesvol met de enthousiaste deelname van diverse 

publieke en private partijen. Daarnaast is er met crisispartners en (internationale) private 

partijen samengewerkt in het kader van het Europese project DRIVER. De DRIVER trial 

heeft plaatsgevonden op 22 en 23 mei. Dit project wordt nu afgerond. 

 

 

Prestatie-indicatoren  

Kwantitatieve kengetallen 

Meet-

eenheid 

Marap 

2019 

Begroting 

2019 

Verschil 

 

      

Ontkleurde functionarissen (niet namens de 
eigen kolom/werkgever) die volgens beleid VRH 

opleiding, training en oefening hebben gevolgd 

%  52%* 67%* -15% 

Jaarlijks wordt met alle partners waarmee 
convenanten zijn afgesloten de basisactielijst 
besproken (100%) 

%  80% 100% -20% 

Hoeveel procent van de wettelijk verplichte 

plannen zijn binnen de daarvoor gestelde 
normtijd geactualiseerd (100%).  

%  100% 100% - 

* ) betreft 8 maands-cijfer.  

In de 2e helft van het jaar is het merendeel van de activiteiten multidisciplinair opleiden, 

trainen en oefenen (MOTOH) gepland. Met één van de vijf convenant-partners zal de 

basisactielijst dit najaar worden besproken.  

 

 

3.3.1 Meldkamer brandweer 

 

Financiën Meldkamer/MKB 

Jan-aug 

2019 

Prognose 

2019 

Begroting 

2019 

Resultaat 

2019   

 Lasten 2.323 3.633 3.633 0  

 Baten 2.710 4.233 3.533 700 v 

 Saldo lasten en baten 387 600 -100 700 v 

 Reserves -1 0 100 -100 n 

 Verwacht resultaat 386 600 0 600 v 

 

Het financiële voordeel bedraagt incidenteel € 0,6 mln. Dit is het gevolg van de 

samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands-Midden. Deze voordelen 

komen conform besluitvorming door de BSG ten gunste van de VRH. Het laatste besluit 

betrof het voordeel van de vrijvallende huisvestingskosten van de Rooseveltstraat (de oude 

meldkamer van Hollands-Midden). Binnen de VRH is het voordeel evenredig verdeeld 

tussen MKB en GnkM. Dit voordeel blijft voor de VRH tot het moment van overdracht naar 

de Landelijke meldkamer samenwerking (LMS).  

 

De planning is nog steeds gericht op overdracht van het beheer van de meldkamer per 

1 januari 2020. Met het Uitwerkingskader van de Minister van JenV als basis wordt 

momenteel gewerkt aan het overdrachtsdossier. Dit dossier omvat alle relevante 

informatie over de overdracht. Het uitgangspunt ‘as is’ wordt zo veel mogelijk gestand 

gedaan, zodat de bedrijfsvoering op 1 januari 2020 niet verstoord wordt. De LMS voorziet 

een bouwfase van drie jaar, met de onzekerheid die daarbij hoort. De focus van 

Haaglanden blijft gericht op het optimaliseren van het meldkamerproduct.  

 

Ondanks nieuwe regelgeving in het omgevingsrecht blijft het aantal aansluitingen op het 

Openbaar Meld Systeem (OMS) redelijk stabiel. Mede door genoemde nieuwe regelgeving, 

de ontwikkeling naar de LMS, maar ook door de snelle technologische ontwikkelingen is 

het OMS-landschap aan wijzigingen onderhevig. Vooralsnog wordt het huidige beleid 

voortgezet, zonder jaarlijkse verhoging van het OMS-tarief. Vanwege de hogere omzet is 

vooralsnog de onttrekking aan de reserve OMS van € 100.000 niet nodig.  
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Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2019 

Begroting 
2019 

Verschil 
 

In welk percentage van de gevallen haalt de 

alarmcentrale (RAC) de bestuurlijk vastgestelde 
verwerkingstijd bij prio 1 meldingen?  
Norm 80% < 1 minuut 

%  81% 80% +1% 

Incidentmeldingen aantal  10.998 10.000* +998 

Aansluitingen OMS aantal  1.229 1.220 +9 

* ) norm voor 8 maanden 

 

 

3.3.2 Geneeskundige meldkamer (GnkM) 

 

Financiën Meldkamer/GnkM 

Jan-aug 

2019 

Prognose 

2019 

Begroting 

2019 

Resultaat 

2019   

 Lasten 2.258 3.685 3.985 300 v 

 Baten 2.975 4.485 3.985 500 v 

 Saldo lasten en baten 716 800 0 800 v 

 Reserves 0 0 0 0  

 Verwacht resultaat 716 800 0 800 v 

 

Het verwachte incidentele financiële voordeel bedraagt € 0,8 mln. Dit is grotendeels 

(€ 0,6 mln) het gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en 

Hollands-Midden. De toelichting zoals omschreven in 3.3.1 bij de meldkamer (MKB) is ook 

van toepassing op de GnkM. 

 

De Geneeskundige Meldkamer heeft de laatste jaren steeds meer meldingen verwerkt. 

Zowel de meldingen van huisartsen als van 112 namen toe. Met de RAV zijn afspraken 

gemaakt over een hogere bijdrage, zodat de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van 

meldkamercentralisten kan worden bekostigd. Omdat de bijdrage eerder werd toegekend 

dan dat de capaciteit werd uitgebreid, is er een voordeel van € 0,2 mln.      

Opgemerkt wordt dat voor de oplossing van deze toename niet alleen naar 

capaciteitsuitbreiding gekeken. De afgelopen periode is zowel op lokaal als op landelijk 

niveau nagedacht over meer coördinatie in de toewijzing van (ambulance)zorg. Meer 

samenwerking binnen de keten wordt gezien als onderdeel van de oplossing. Recentelijk 

verscheen een brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer waarin werd 

aangegeven dat zorgcoördinatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de juiste patiënt 

op de juiste plek. 

 
Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2019 

Begroting 
2019 

Verschil 
 

Responstijd A1-ritten  
(normtijd binnen 15 min.=RAV norm)  

% 93% 95% -2% 

Responstijd A2-ritten  
(normtijd binnen 30 min.=RAV norm)  

% 96% 95% +1% 

Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen 

van A1-ritten  (normtijd binnen 2 min.)  
min. 1:43 2:00 -0:17 

 

Declarabele ritten aantal  47.324 47.333* -9 

EHBO ritten aantal  12.825 11.333* +1.492 

Totaal ritten   60.149 58.666* +1.483 

Meldingen geen ritten aantal  32.929 26.667* +6.262 

Totaal meldingen aantal  93.078 85.333* +7.745 

*) norm voor 8 maanden 
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3.4 GHOR 

 

Financiën GHOR 

Jan-aug 

2019 

Prognose 

2019 

Begroting 

2019 

Resultaat 

2019   

 Lasten 1.288 1.900 2.050 150 v 

 Baten 1.442 2.050 2.050 0  

 Saldo lasten en baten 154 150 0 150 v 

 Reserves 0 0 0 0  

 Verwacht resultaat 154 150 0 150 v 

 

Het verwachte jaarresultaat komt met name door herziene afspraken over de 

piketvergoedingen. 

 

Na de personeelswisselingen in het eerste kwartaal is vanaf begin mei zowel de 

operationele organisatie als de bureau-organisatie op orde. We hebben afscheid genomen 

van de DPG, Ton van Dijk, en hebben Annette de Boer, onze nieuwe DPG, verwelkomd. 

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar hebben mei en juni volop in het teken gestaan 

van de vele evenementen: o.a. Pink, Veteranendag, Varend Corso en Bevrijdingfestivals. 

Dit vergt ieder jaar weer veel inzet van de GHOR. Verder heeft in deze periode de landelijke 

expertdag van de 25 GHOR regio’s plaatsgevonden, met o.a. het thema ‘drugs en 

evenementen’.  

Daarnaast zijn er de doorlopende activiteiten van dit jaar, zoals de investering in de relaties 

met het regionale acute zorg netwerk. Dit jaar betrof dit in het bijzonder de realisatie van 

het zorgrisicoprofiel en het opzetten van een gezamenlijke basisopleiding voor crisis 

coördinatoren in de instellingen. Aanvullende thema’s waaraan gewerkt is, zijn onder 

andere: ketenplanvorming, nooddistributie jodiumprofylaxe, netcentrisch werken witte 

kolom, netwerkmanagement en de voorspellende waarde van de GHOR (gebruik van Big 

Data). Daarnaast is de GHOR begonnen met de verkenning van de effecten van de 

verschuivingen binnen het sociaal domein op processen van de GHOR.  

  

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2019 

Begroting 
2019 

Verschil 
 

Hoeveel procent van de GHOR-
sleutelfunctionarissen hebben de beoogde 
basisopleiding voor de betrokken functie met 
goed gevolg afgerond? 

%  100% 100% - 

Hoeveel procent van de GHOR 

sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is 
opgeleid en geoefend conform de hiervoor 
gestelde eisen (norm 100%)? 

%  72% 67%* +15% 

*) norm voor 8 maanden.  
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3.5 Gemeentelijke crisisbeheersing 

 

Financiën Bevolkingszorg 

Jan-aug 

2019 

Prognose 

2019 

Begroting 

2019 

Resultaat 

2019   

 Lasten 458 689 689 0  

 Baten 519 658 658 0  

 Saldo lasten en baten 61 -31 -31 0  

       

 Reserves 15 31 31 0  

 Verwacht resultaat 76 0 0 0  

 

Het financieel resultaat geeft geen aanleiding voor een toelichting.  

 

Gemeenten onderzoeken hoe zij hun regionale samenwerking in de voorbereiding op 

rampen en crisis kunnen versterken. Door meer gezamenlijk op te trekken op thema’s die 

alle gemeenten raken, wordt de lokale implementatie van het regionaal plan gemeentelijke 

crisisbeheersing gefaciliteerd. Wegens het hoge verloop in een aantal piketpools is 

geïnvesteerd in het werven en opleiden van nieuwe functionarissen.  

 

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) is gestart met het in kaart brengen van alle 

werkprocessen met als doel om evaluatiepunten uit incidenten, oefeningen, trainingen 

(zowel regionaal als landelijk) en de daaruit volgende acties efficiënter te kunnen 

behandelen.  

 

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2019 

Begroting 
2019 

Verschil 
 

Beschikbaarheid regionale 

piketfunctionarissen 
%  75% 100% -25% 

 

 

3.6 Overhead 

 

Financiën Overhead 

Jan-aug 

2019 

Prognose 

2019 

Begroting 

2019 

Resultaat 

2019   

 Lasten 10.806 16.668 17.018 350 v 

 Baten 11.423 17.018 17.018 0  

 Saldo lasten en baten 617 350 0 350 v 

 Reserves 0 0 0 0  

 Verwacht resultaat 617 350 0 350 v 

 

Het verwachte voordeel is vooral het gevolg van vacatureruimte en de (niet benodigde) 

post onvoorzien. Vanuit de facilitaire dienst is er bijzondere aandacht voor het groot 

onderhoud. Doelstelling is de (groot-)onderhoudsplanning te vereenvoudigen en daarmee 

invulling te geven aan de adviezen van de accountant. Voor wat betreft de (Europese) 

aanbestedingen monitort de directie de inkopen ten aanzien van aanbestedingsgrenzen.  

 

Net als voor gemeenten worden overheadkosten separaat verantwoord. De door de BBV 

gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten 

leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de 

PIJOFACH-taken aan het primair proces. Het betreft de werkzaamheden rondom Personeel, 

Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en 

Huisvesting. De kosten van informatiesystemen voor het primaire proces, zoals in de 

meldkamer, en huisvestingskosten van kazernes, worden niet tot de overhead gerekend.  
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4 Weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit en risico’s)  

 
4.1 Algemeen 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op potentiële risico’s en de vertaling van deze risico’s 

tot een acceptabel weerstandsvermogen. Risicomanagement is het bewust worden, 

identificeren, kwantificeren en beheersen van relevante risico’s. De risico’s worden twee 

keer per jaar geïnventariseerd en geactualiseerd. Vervolgens wordt bepaald of het hier 

afgedekte, of niet afgedekte risico’s betreft. Voor de niet afgedekte risico’s dient een 

weerstandscapaciteit te worden aangehouden.  

 

4.2 Weerstandscapaciteit 

 

Op basis van risico-identificatie en de risicomatrix is de benodigde weerstandscapaciteit 

berekend. Uitgangspunt hierbij is de statische benadering die ervan uitgaat dat de risico’s 

zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. De 

weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient 

ter dekking van geïdentificeerde risico’s van materiële aard. Risico’s met een beperkt 

financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. De 

toevoeging van een voordelig resultaat aan de algemene reserve is regel tot de algemene 

reserve het maximum heeft bereikt van 1% van de begrotingsomzet. De  hoogte van de 

algemene reserve is besloten door het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de 

jaarrekening 2018. De post onvoorzien, groot € 174.000, is gebaseerd op € 0,15 per 

inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-capaciteit gevormd door de deelnemende 

gemeenten die garant staan voor de GR VRH.  

Reserves 2019 

Algemene reserve  1.406 

Weerstandscapaciteit 1.406 

 

De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt weergegeven in 

onderstaande tabel. De genoemde risico’s worden toegelicht in de volgende paragraaf. 
 

Risico’s versus weerstandscapaciteit  2019 

Incidentele risico’s   

MVO verduurzamen vastgoed 136 

2e loopbaan beleid 107 

Structurele risico’s   

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers 281 

Wet normering rechtspositie ambtenaren 450 

Aansprakelijkheid dienstverlening 188 

Terrorisme gevolg bestrijding 137 

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW 107 

Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico’s 1.406 

Gewenste weerstandscapaciteit 1.406 

Beschikbare weerstandscapaciteit 1.406 
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4.3 Risico’s 

 

De VRH onderkent een aantal niet afgedekte risico’s. Hieronder is aangegeven welke 

risico’s de VRH onderkent en in hoeverre, indien dit risico zich voordoet,  een beroep wordt 

gedaan op de weerstandscapaciteit.  

 

 

Incidentele risico’s 

 

MVO- verduurzamen vastgoed 

De VRH staat als maatschappelijke en als overheidsorganisatie midden in de samenleving. 

Hierdoor heeft zij naast morele, ook een wettelijke verplichting om mee te denken en te 

werken aan een duurzamere samenleving. Volgens de Europese richtlijn EPDB hebben 

overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid. Uit het 

Energieakkoord (2013) en het Klimaatakkoord komen steeds meer maatregelen waar ook 

de VRH aan zal moeten voldoen om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen. 

Hoewel er binnen de VRH al verschillende initiatieven zijn waar duurzaamheid centraal 

staat, is er rond deze projecten nog geen centraal beleid ontwikkeld. Door een MVO-beleid 

te formuleren ontstaat er meer samenhang tussen deze en nieuwe projecten op het gebied 

van duurzaamheid. Het risico op het focusgebied ‘Energie en vastgoed’ betreft het niet 

voldoen aan energielabel C en de EPDB norm. In 2019 zal nader onderzoek worden gedaan 

om te bezien welke acties noodzakelijk zijn om in 2023 te voldoen aan deze eisen. Het 

risico is berekend op € 136.000. 

 

2e Loopbaanbeleid 

Per 1 januari 2006 is de FLO afgeschaft en vervangen door verplicht loopbaanbeleid voor 

personeel in bezwarende functies. Essentie van het loopbaanbeleid is dat medewerkers 

twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie en daarna overstappen naar een 

andere functie. Om dit mogelijk te maken investeren medewerker en werkgever in een 

passende beroepsopleiding. Indien de cao-afspraken in overleg met de vakbonden 

tussentijds niet worden aangepast, zal met ingang van 2021 sprake zijn van aanzienlijke 

meerkosten. In de tussenliggende periode kan de uitkomst van het Periodiek Preventief 

Medisch Onderzoek (PPMO) aangeven dat het voor een brandweermedewerker verstandig 

is eerder naar een niet-bezwarende functie door te stromen. Uit de huidige testresultaten 

is gebleken dat het percentage uitval beperkt is. Het risico is berekend op € 107.000. 

 

 

Structurele risico’s 

 

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers 

De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een 

beroepsbezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de 

vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te 

kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord 

en daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven 

actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om 

zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te 

werken met variabele voertuigbezetting. Dit vergroot onze flexibiliteit. Gezien de landelijke 

terugloop in aantallen vrijwilligers onderkent de VRH dat ondanks de inspanningen de 

werving niet volledig zal slagen. Het risico is berekend op € 281.000. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als 

werknemers in het bedrijfsleven. In dit kader komen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten 

in de plaats van de huidige eenzijdige aanstellingen en zullen er cao’s moeten worden 

afgesloten in plaats van eenzijdig vastgestelde rechtspositieregelingen.  
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Binnen de brandweer wordt gewerkt met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. 

Vrijwilligers hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van 

andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele 

bepalingen. De Wnra kan leiden tot het (gedeeltelijk of volledig) einde van het huidige 

systeem van brandweervrijwilligers en een kostenstijging van 30% tot 50%. Voor de VRH 

met 280 vrijwilligers zou dit circa € 600.000 per jaar bedragen. De veiligheidsregio’s 

hebben uitstel verkregen voor invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor het 

knelpunt.  

Inmiddels hebben in opdracht van de Brandweerkamer van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie 

van JenV onderzoeken plaatsgevonden die zich richten op Europese en 

internationaalrechtelijke regels in relatie tot de huidige rechtspositie van de 

brandweervrijwilliger. Uit de onderzoeken blijkt dat, om een onderscheid in rechtspositie 

tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen te handhaven, er ook onderscheid dient 

te zijn in aard van het werk, opleiding en arbeidsomstandigheden. De Minister van JenV 

doet nu samen met het Veiligheidsberaad vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor 

herinrichting van de brandweerzorg in Nederland waardoor het rechtspositionele 

onderscheid tussen beroepsbrandweermensen en vrijwilligers gehandhaafd kan blijven. 

Eind 2019 wordt over dit vervolgonderzoek een nieuw rapport verwacht. Het berekende 

risico komt onveranderd uit op € 450.000. 

 

Aansprakelijkheid dienstverlening  

De dienstverlening van de VRH is vastgelegd in procedures. Zo zijn kwaliteit en kwantiteit 

van de dienstverlening geborgd. Mocht de kwaliteit van de dienstverlening onverhoopt 

tekort schieten, dan is dit risico deels afgedekt via een WA verzekering. De ervaring leert 

dat er sprake is van een restrisico (juridische kosten etc.). In het geval van een 

grieppandemie is de kwantiteit een risico. In dat geval wordt enerzijds de zorgvraag groter, 

anderzijds valt veel personeel wegens ziekte uit. Het risico is deels afgedekt door het 

Draaiboek Grieppandemie en Afschaalmodel Brandweer. Het restrisico wordt geraamd op 

€ 188.000. 

 

Terrorismegevolgbestrijding   

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel. Dit is in lijn met het door de 

NCTV vastgestelde dreigingsniveau in Nederland. De VRH bereidt zich voor door middel 

van het project ‘optreden bij grootschalige geweldsincidenten’. Het doel van dit project is 

om de diensten binnen de VRH in staat te stellen haar taken uit te voeren tijdens en na 

grootschalige geweldsincidenten. Groot molest is niet verzekerbaar in Nederland. In geval 

van schade (uitval van materieel en nazorg nabestaanden en personeel) kan een beroep 

worden gedaan op de Nederlandse Herverzekering maatschappij voor Terrorismeschade 

(NHT). De VRH houdt rekening met een financieel restrisico. Dit risico is geraamd op 

€ 137.000. 

 

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW   

Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van medewerkers, het werkgeversrisico WGA 

(Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid), is de VRH eigen risico drager. Dit is financieel 

voordeliger dan het volledig te verzekeren. Met ingang van 2017 is de regelgeving 

gewijzigd en omvat het eigen risicodragerschap ook de WGA–flex en de ZW. Ook voor de 

gevolgen van de werkeloosheidswet is de VRH verplicht eigen risico drager, dit betreft 

zowel tijdelijke als vaste medewerkers. In de budgetten is hier rekening mee gehouden. 

Echter deze keuze brengt wel een restrisico met zich mee. Het totale beslag op het 

weerstandvermogen is berekend op € 107.000. 

 

Overgangsregeling FLO 

In november 2017 heeft de VNG het “Principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht 

Brandweerpersoneel” getekend. Vervolgens hebben werkgevers en werknemers begin 

2018 het akkoord definitief ondertekend. De nadere uitwerking van het akkoord betrof een 

tweetal zaken; loopbaanbeleid voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 
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januari 2006 en verrekening van de door de werkgever opgebouwde levensloop tegoeden. 

De uitwerking van het akkoord is in het voorjaar van 2019 definitief afgerond. 

Samenvattend heeft de uitwerking geen effect op de totale kosten. Wel zullen kosten in 

eerdere jaarschijven worden gemaakt dan waar in de huidige meerjarenraming mee is 

gerekend. De geactualiseerde raming wordt in het najaar 2019 naar de gemeenten 

verzonden. De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening voor 

deze kosten. De gemeenten zijn separaat geïnformeerd over de indicatieve financiële 

effecten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico. 

 

 

4.4 Weerstandsvermogen 

 

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en 

alle gekwantificeerde risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn 

gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. De ratio is 1,00 en dit betekent dat 

het weerstandsvermogen precies voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als 

risico’s zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die de 

gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan. 

 

            1.406  

Ratio weerstandsvermogen =  -----------------------------------   = 1,00 

      1.406 

 
  

Betekenis Ratio weerstandsvermogen 

Uitstekend > 2,0 

Ruim voldoende 1,4 < x < 2,0 

Voldoende 1,0 < x < 1,4 

Matig 0,8 < x < 1,0 

Onvoldoende 0,6 < x < 0,8 

Ruim onvoldoende < 0,6 

 

 

5. Investeringen en financiering 

 

In het meest recente investeringsplan jaarschijf 2019 staat € 2.553.000 aan geplande 

investeringen. Tot en met augustus is de helft van de investeringen gerealiseerd. De 

verwachting is dat eind 2019 ruim 80% zal zijn gerealiseerd. De grootste vervangingen 

omvatten interventiekleding en schoeisel, communicatieapparatuur en 

instandhoudingsinvesteringen gebouwen. De vervanging van laptops is uitgesteld 

waardoor dit jaar op de post ICT/kantoorautomatisering sprake is van minder uitgaven.  

Voor de financiering is nog geen lening aangetrokken. 
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Investeringen 

        
  

 
Directie 

 
Jaarbudget 

Jan-aug 
Verwacht 
totaal 

in % 

Bedrijfsvoering   187 0 90 48% 

  ICT / kantoorautomatisering 187   0    

Brandweer   2.166 1.215 1.867 86% 

  Dienstvoertuigen  157   102    

  Repressieve middelen 643   269    

  Instandhouding gebouwen 552   30    

  Kleding 814   814    

VRH     200 92 130 46% 

  Stelpost 200   92    

Totaal     2.553 1.307 2.087 82% 

       

 

 


