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1 Inleiding 

 

Dit is de Bestuurlijke Marap over 2020 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).  

Deze Marap is gebaseerd op de cijfers van de VRH t/m augustus 2020. De Marap geeft een 

beeld van de gerealiseerde prestaties, het verwachte financiële resultaat 2020, de risico’s en 

het weerstandsvermogen, investeringen en financiering.  

 

 

2 Het resultaat 

 

2.1  Totaaloverzicht 2020 

 

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt € 3.200.000 voordelig. 

 

Saldi van de producten zijn: 

Product  

 

Verwacht resultaat 

Brandweerzorg €  1.300.000   Voordelig  

Crisisbeheersing en rampenbestrijding €     400.000   Voordelig 

Meldkamer Brandweer  €     400.000   Voordelig 

Geneeskundige meldkamer  €     700.000   Voordelig 

GHOR €     300.000   Voordelig 

Gemeentelijke crisisbeheersing €         Nihil 

Bedrijfsvoering (incl. onvoorzien) €     100.000   Voordelig 

Totaal verwacht resultaat  € 3.200.000 Voordelig 

   

 

Het over 2020 verwachte voordelige resultaat bedraagt € 3,2 mln. Het resultaat over 2020 is 

sterk beïnvloed door de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19). In eerste instantie bestond 

grote onzekerheid in hoeverre de VRH als gevolg van de uitbraak geconfronteerd zou worden 

met aanzienlijke meerkosten. Welke maatregelen zouden getroffen moeten worden en wat 

zou de impact op de bedrijfsvoering zijn. Hoewel de onzekerheid aanzienlijk beperkt is, is er 

sprake van een grotere marge in de resultaatprognose over 2020.   

 

Kosten vanwege Corona € 0,2 mln nadelig 

Inmiddels zijn de financiële meerkosten als gevolg van de uitbraak te overzien. Het gaat naar 

verwachting om € 0,1 mln voor de kosten gerelateerd aan de bestrijding1 (communicatie en 

distributie van beschermingsmiddelen) en om € 0,1 mln voor de kosten van de interne 

bedrijfsvoering (voorzieningen voor thuiswerken en hygiëne maatregelen). Daarbij is het 

ziekteverzuim binnen de VRH niet gestegen.   

 

Stagnatie opleiden en oefenen € 1,2 mln voordelig 

Wel hebben de RIVM-richtlijnen in het kader van het Coronavirus (COVID-19) effect op de 

bedrijfsvoering en daarmee op het verwacht financieel resultaat. Zo zijn de activiteiten voor 

opleiden en oefenen in maart stopgezet met als gevolg een voordelig resultaat van € 1,2 mln.  

Inmiddels zijn alternatieven, zoals online mogelijkheden ontwikkeld en ingezet. In hoeverre 

en wanneer de activiteiten kunnen worden hervat is onzeker. De VRH volgt hiervoor de 

richtlijnen. In dit kader is te zien dat de prestatie-indicatoren voor geoefendheid voor de hele 

VRH onder de norm zijn. Komend jaar zal hiervoor een inhaalslag worden gemaakt.  

 

Vacatureruimte € 1,0 mln voordelig 

Ook op de invulling van vacatures hebben de maatregelen impact. Naar verwachting leidt dit 

tot een voordelig resultaat van € 1,0 mln. Eind 2019 was sprake van een nagenoeg volledige 

bezetting. Het tijdelijk niet opleiden heeft echter impact op de personele bezetting. Van de 

totale formatie is op dit moment ongeveer 38 fte onbezet. Een belangrijke verklaring hiervoor 

is het tijdelijk onderbreken van de selectie van de klas manschappen door de coronacrisis. De 

 
1 Conform ‘Covid19: verantwoordingsdocument plv voorzitter Haaglanden’ dd. 22 juni 2020  
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werving is begin 2020 voortvarend gestart en medio maart zouden de fysieke testen 

plaatsvinden. Inmiddels is de selectie hervat met passende maatregelen en de planning is de 

nieuwe klas begin 2021 te laten starten. Verder is de laatste lichting trainees uit- en 

doorgestroomd en zijn de lege formatieplekken, voor nu, niet bezet. Voor de 

opleidingsplekken in de officiersopleiding geldt ook dat door corona vertraging in de selectie 

is opgetreden. In totaal betreft het circa 20 opleidingsplekken. 

 

Verder blijven vacatures langer open dan verwacht doordat de werving moeizaam verloopt. 

Op basis van de uitstroom van de afgelopen maanden in 2020 is al zichtbaar dat deze 

20%  hoger ligt dan in 2019 waardoor er ook meer vacatures zijn ontstaan.   

 
LMS ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 € 0,6 mln voordelig 
Het beheer van de meldkamer is per 1 januari overgedragen aan de LMS. De volledige 

materiele vaste activa van de meldkamer (inrichting en ICT) is voor € 1,3 mln overgedragen. 

De beheerders van de systemen zijn in dienst of gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 

– 2022 zal de LMS het beheer van de meldkamer verder gestalte geven. In die periode zullen 

ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht en de meldkamerfunctie met de 

partners worden geoptimaliseerd. Noemenswaardige zaken zijn bijvoorbeeld het organiseren 

van de calamiteitencoördinator (Caco) en de aansluitingen op het openbaar 

brandmeldsysteem (OMS). Voorlopig is hier sprake van een financieel voordeel van € 0,6 mln.   

 

Daarnaast is er sprake van diverse kleinere verschillen (€ 0,4 mln) en de niet benodigde post 

onvoorzien van € 0,2 mln. Deze worden zoveel mogelijk 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 

circa 65 % van de investeringen zal zijn gerealiseerd. Het betreft vooral repressieve 

voertuigen en gebouwinstallaties. Belangrijkste reden voor het achterblijven van de 

investeringen is de vertraging van de landelijke aanbesteding van het grootschalige 

watertransport. 

  

 

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 

2020 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Resultaat 

2020   

 Lasten 46.315 73.449 74.749 1.300 v 

 Baten 47.508 73.396 73.396 0  

 Saldo lasten en baten 1.193 -53 1.353 1.300 v 

 Reserves 797 1.353 1.353 0  

 Verwacht resultaat 1.990 1.300 0 1.300 v 

 

Het verwacht financieel voordeel van € 1,3 mln is sterk beïnvloed door de Corona crisis. 

Enerzijds is het opleiden en oefenen gestagneerd en anderzijds zijn er veel vacatures. Dit 

laatste is voor een groot deel het gevolg van een 20-tal later in te vullen opleidingsplaatsen. 

Zo is de werving van een nieuwe klas aspirant brandwachten in maart afgebroken. De start 

van de opleiding is uitgesteld tot begin 2021. Tevens is er sprake van moeilijk vervulbare 

vacatures, bijvoorbeeld bij het team risicobeheersing.  

 

De opkomsttijd van incidentbestrijding voldoet nog steeds aan de norm. De COVID-19 

ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en de bedrijfsvoering wordt daar continu op 

aangepast. Vooralsnog is er geen sprake van een verhoogd verzuim. Wel zijn de opleiding- 
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en oefenactiviteiten beperkt. Deze activiteiten zullen in 2021 worden ingehaald, zover als de 

opleidingscapaciteit toestaat. Dit laat onverlet dat de vertraging van de opleidingen, vanwege 

de latere instroom van aspirant brandwachten, in 2021 een tijdelijk capaciteitsknelpunt zal 

opleveren.  

 

Het team risicobeheersing heeft als gevolg van de Corona crisis minder adviezen 

gebruiksveiligheid gegeven. Het (her)controleren van objecten was slechts beperkt mogelijk.  

Wel heeft het team, samen met veel andere collega’s, een belangrijke bijdrage kunnen leveren 

aan de distributie van beschermingsmiddelen.  

 

Hoewel de Corona crisis zeer veel aandacht vraagt, gaat de beleidsontwikkeling op de thema’s 

‘duurzame inzetbaarheid’, ‘verdichting’ en ‘energietransitie’ door. Ook ‘strandveiligheid’ heeft 

alle aandacht. In een programmastructuur worden de activiteiten voor 2021 voorbereid.  

 

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2020 

Begroting 
2020 

Verschil 
 

Risicobeheersing     

Aantal adviezen gebruiksveiligheid aantal 1.120 2.166* - 1.046 

Aantal adviezen objectveiligheid  aantal 2.029 1.977* + 52 

Aantal adviezen omgevingsveiligheid aantal 136 119* + 17 

* ) betreft 8 maands-cijfer. 

In verband met de ontwikkelingen door Covid-19 is het aantal te (her)controleren objecten 

achtergebleven. 

 

 

Vanwege de Coronacrisis is 42% van de oefenactiviteiten niet doorgegaan.  

 

 

3.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

 
Financiën  

Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Jan-aug 

2020 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Resultaat 

2020   

 Lasten 1.127 1.795 2.195 400 v 

 Baten 1.485 2.195 2.195 0 
 

 Saldo lasten en baten 358 400 0 400 v 

 Reserves 0 0 0 0 
 

 Verwacht resultaat 358 400 0 400 v 

 

Het verwacht financieel resultaat van € 0,4 mln is vooral veroorzaakt door stagnatie van 

opleiden en oefenen vanwege Corona. 

 

De Coronacrisis heeft invloed op de uitvoerbaarheid van de geplande activiteiten in het kader 

van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De wettelijk verplichte plannen zijn allen vorig 

jaar geactualiseerd en hebben dus geen vertraging opgelopen.  

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2020 

Begroting 
2020 

Verschil 
 

Incidentbestrijding      

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

%  85% 80% +5% 

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).  

%  51% 80% -29% 
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Het merendeel van de geplande activiteiten voor het opleiden, trainen en oefenen van 

multidisciplinaire teams en ontkleurde functionarissen konden in het afgelopen half jaar niet 

doorgaan. Sommige activiteiten konden niet doorgaan vanwege de (toen) geldende 

maatregelen. In andere gevallen waren de te beoefenen functionarissen ingezet in de Covid-

19 crisisteams en daardoor niet beschikbaar voor oefeningen. Daarnaast zijn het ministerie 

van JenV en de veiligheidsregio’s in gesprek om gelet op de coronacrisis de jaarlijkse 

systeemtest te laten vervallen. De focus op dit beleidsterrein heeft in deze periode daarom 

gelegen op beleidsmatig werk en de professionalisering van het team en de werkgroep 

Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Haaglanden (MOTOH). Onderdeel van de 

professionalisering van het team en de werkgroep MOTOH is het structureel borgen van kennis 

en kunde binnen de regio. De komende periode zal hier vorm aan worden gegeven. 

 

Werkzaamheden die wel doorgang hebben kunnen vinden, zijn onder andere de evaluaties 

van GRIP-incidenten. Elk incident waarbij GRIP wordt afgekondigd wordt volgens de 

vastgestelde systematiek geëvalueerd. Tot en met 25 augustus zijn er in de regio Haaglanden 

negen GRIP-incidenten geweest, inclusief de huidige GRIP 4. Allen worden geëvalueerd. De 

resultaten van deze evaluaties worden binnen de organisatie gedeeld middels multi 

evaluatieflyers. Op deze manier kunnen functionarissen leren van de opgedane ervaringen.  

 

Samenwerking met crisispartners is tijdens de huidige crisis van groot belang gebleken. Er is 

onder andere gesproken over de interne continuïteit van deze organisaties tijdens de corona-

crisis. Daarnaast is er gedurende het jaar structureel contact met de convenantpartners om 

de basisactielijst te bespreken. De basisactielijst is met vier van de vijf convenantpartners 

besproken. Het laatste gesprek zal worden gepland voor het eind van het jaar. 

 

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2020 

Begroting 
2020 

Verschil 
 

      

Ontkleurde functionarissen (niet namens de 
eigen kolom/werkgever) die volgens beleid VRH 
opleiding, training en oefening hebben gevolgd 

%  9%* 67%* -58% 

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.  

De activiteiten multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTOH) zijn gestagneerd 

vanwege de Coronacrisis. Met één van de vijf convenant-partners zal de basisactielijst dit 

najaar worden besproken.  

 

 

3.3.1 Meldkamer brandweer 

 

Financiën Meldkamer/MKB 

Jan-aug 

2020 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Resultaat 

2020   

 Lasten 2.293 3.210 3.010 200 n 

 Baten 2.622 3.410 2.810 600 v 

 Saldo lasten en baten 329 400 200 400 v 

 Reserves -7 0 200 0  

 Verwacht resultaat 336 400 0 400 v 

 

 

Het verwachte financiële resultaat over 2020 bedraagt € 0,4 mln positief. Dit komt voor een 

belangrijk deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het 

beheer af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren.  
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Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgegaan naar de Landelijke Meldkamer 

Samenwerking (LMS). De overdracht is eind 2019 formeel bekrachtigd door de ondertekening 

van het overdrachtsdossier ‘Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag. De beheerkosten zijn 

overgenomen door de LMS. De volledige materiele vaste activa van de meldkamer (inrichting 

en ICT) is voor € 1,3 mln overgedragen. De beheerders van de systemen zijn in dienst of 

gedetacheerd bij de LMS. In de periode 2020 – 2022 zal de LMS het beheer van de meldkamer 

verder gestalte geven. In die periode zullen ook de rafelranden van de overdracht worden 

afgehecht en de meldkamerfunctie met de partners worden geoptimaliseerd. 

Noemenswaardige zaken zijn bijvoorbeeld het organiseren van de calamiteitencoördinator 

(Caco) en de aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem (OMS). Voorlopig is hier 

sprake van een financieel voordeel van € 0,3 mln.  

 

Op de meldkamer wordt de coördinatie van de multidisciplinaire processen bij een 

crisissituatie door de Calamiteiten coördinator (Caco) uitgevoerd. De VRH inclusief alle 

meldkamerpartners gebruiken daarvoor het construct van 1 fte vaste Caco en 20 

medewerkers met een neventaak. In de praktijk werkt dit niet qua invulling. Er is besloten 

om de Caco-functie hybride te gaan organiseren door de vaste Caco-functie uit te breiden met 

3 fte, deze formatie wordt toegevoegd aan de formatie van de meldkamer brandweer. De 

politie zal de extra capaciteit voor een periode van 3 jaar grotendeels financieren (2,3 fte). 

Na deze periode zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden de vaste Caco-

functies binnen de huidige capaciteit van de brandweermeldkamer organiseren.  

 

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.  

 

Het OMS binnen de VRH zal op 1 januari 2021 ontvlochten zijn en zijn overgedragen aan de 

markt. Dit met uitzondering van de wettelijke taak: het ontvangen, registeren en beoordelen 

van meldingen. De markt wordt vrijgegeven, door ook andere OMS-aanbieders op de GMK te 

accepteren, de aanbieder kan een aansluiting op de meldkamer krijgen. Dit is technisch 

mogelijk.  

De VRH brengt op dit moment een kostendekkend tarief in rekening aan de abonnees inclusief 

interne kosten. De interne toegerekende OMS-kosten bestaan uit de kosten van de meldkamer 

(ICT), risicobeheersing/incidentbestrijding (klantcontact en preparatie) en bedrijfsvoering 

(administratie en contractmanagement). Op het moment dat de VRH de OMS-activiteiten 

beëindigt, vervallen de werkzaamheden en de financiële dekking voor de intern toegerekende 

kosten. Hiervoor wordt de reserve OMS ingezet, dit geldt ook voor aanpassing van de 

meldkamer voor ontvangst meerdere aanbieders.  

 

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2020 

Begroting 
2020 

Verschil 
 

In welk percentage van de gevallen haalt de 

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

%  79% 80% -1% 

Incidentmeldingen aantal  10.104 10.000* +104 

Aansluitingen OMS aantal  1.208 1.220 -12 

* ) norm voor 8 maanden 
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3.3.2 Geneeskundige meldkamer (GnkM) 

 

Financiën Meldkamer/GnkM 

Jan-aug 

2020 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Resultaat 

2020   

 Lasten 2.646 3.357 3.457 100 v 

 Baten 3.193 4.257 3.457 600 v 

 Saldo lasten en baten 547 700 0 700 v 

 Reserves 0 0 0 0  

 Verwacht resultaat 547 700 0 700 v 

 

 

Het verwachte financiële resultaat bedraagt € 0,7 mln positief. Dit komt voor een belangrijk 

deel door het beschikbare budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer af te 

hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren (zie ook toelichting bij 

3.3.1). Daarnaast is sprake van vacatures, waaronder die van medisch manager, en 

onvolledig bestede budgetten voor initiële opleidingsgelden, inclusief een nagekomen 

afrekening over 2019. 

 

Ondanks dat de covid-19 crisis veel impact heeft op de medewerkers en de operatie, gaan de 

werkzaamheden op de GnkM gewoon door. De telefoon blijft altijd gaan en de ontwikkelingen 

binnen de zorg volgen zich in rap tempo op. Het anticiperen op die ontwikkelingen hebben 

invloed op personeel en beleid. De komende periode staat in het teken van de coördinatie van 

zorg. Er wordt op dit moment binnen de GnkM druk geschreven aan een projectplan om de 

ambulancezorg aan te laten sluiten bij de zorgcoördinatie in Haaglanden. Daarnaast zijn er 

nog ICT projecten die geïnitieerd worden om op innovatieve wijze de zorg steeds verder te 

verbeteren of toegankelijker te maken. Zo wordt er de komende tijd geïnvesteerd in een app 

die door ketenpartners als huisartsen, verloskundigen en GGZ, gebruikt kan worden om 

ambulancevervoer aan te vragen. We hadden al de webapplicatie die de ziekenhuizen in staat 

stellen om digitaal hun ambulancevervoer aan te vragen. Daar komt nu dus een app bij voor 

ketenpartners die in het veld werkzaam zijn. 

 

De uitwerking van de verschillende projecten zal veel van het management en medewerkers 

vragen. Intensieve begeleiding op veranderende werkinstructies en processen is 

arbeidsintensief maar wel bepalend voor het succes. De begeleiding van de medewerkers in 

de verschillende projecten, als ook de begeleiding in de mentale weerbaarheid vraagt veel 

aandacht. De GnkM beziet de mogelijkheden om te investeren in de leiding.  

 

 
Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2020 

Begroting 
2020 

Verschil 
 

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

% 92% 95% -3% 

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

% 95% 95% - % 

Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen 

van A1-ritten  (normtijd binnen 2 min.)  
min. 2:35 2:00 0:35 

 

Declarabele ritten Aantal  43.976 47.333* -3.357 

EHBO ritten Aantal  12.644 11.333* +1.311 

Totaal ritten   56.620 58.666* - 2.046 

Meldingen geen ritten Aantal  31.918 26.667* +5.251 

Totaal meldingen Aantal  88.538 85.333* +3.205 

*) norm voor 8 maanden 
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3.4 GHOR 

 

Financiën GHOR 

Jan-aug 

2020 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Resultaat 

2020   

 Lasten 1.272 1.802 2.102 300 v 

 Baten 1.436 2.102 2.102 0  

 Saldo lasten en baten 164 300 0 300 v 

 Reserves 0 0 0 0  

 Verwacht resultaat 164 300 0 300 v 

 

Het verwachte jaarresultaat van de GHOR bedraagt € 0,3 mln positief.  Dit komt voornamelijk 

door het niet plaatsvinden van geplande projecten en activiteiten als gevolg van de Covid-19 

crisis. 

 

De afgelopen 8 maanden hebben in het teken gestaan van de Covid-19 crisis. Al relatief snel 

in 2020 is gestart met een projectgroep Covid-19 en deze is in februari van dit jaar omgezet 

naar een crisisstructuur binnen de GHOR. Dit betekent dat (bijna) alle activiteiten in de eerste 

4-maandsperiode in het teken hebben gestaan van deze crisisstructuur. In de tweede 4-

maandsperiode is, conform verwachting, de crisisstructuur afgeschaald en heeft er een her 

prioritering van het jaarplan 2020 plaatsgevonden. Vooralsnog heeft dit in de afgelopen twee 

kwartalen niet geleid tot onvoorziene, aanvullende kosten (anders dan de gelabelde Covid- 

19 kosten, beperkt in omvang en binnen de daarvoor beschikbare financiële ruimte). 

Daarnaast hebben geplande projecten / activiteiten niet plaatsgevonden. Beiden maken dat 

het financiële resultaat hoger uitvalt dan gebruikelijk deze periode van het jaar. 

 

De komende periode zal er, naast het Covid-19 project, prioriteit gegeven worden aan het 

Zorg Risicoprofiel en de uitvoering van het plan (her) positionering Informatiemanagement. 

De meerwaarde van een goed georganiseerd Informatie-managementproces binnen de GHOR 

is tijdens de Covid-19 crisis duidelijk naar voren gekomen en hier wil de GHOR verder op 

investeren. 

  

 

Prestatie-indicatoren  

Kwantitatieve kengetallen 

Meet-

eenheid 

Marap 

2020 

Begroting 

2020 

Verschil 

 

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

%  95% 100% -/- 5% 

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

%  13% 67%* -/- 54% 

*) norm voor 8 maanden.  

 

De activiteiten voor opleiden en oefenen zijn vanwege de Covid-19 crisis uitgesteld.  

 

 

3.5 Gemeentelijke crisisbeheersing 

 

Financiën Bevolkingszorg 

Jan-aug 

2020 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Resultaat 

2020   

 Lasten 561 801 801 0  

 Baten 467 681 681 0  

 Saldo lasten en baten 94 120 120 0  

 Reserves 0 120 120 0  

 Verwacht resultaat 94 0 0 0  
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Het financieel resultaat geeft geen aanleiding voor een toelichting.  

 

De gemeenten hebben tot half maart gewerkt aan de opstart van het programma 

gemeentelijke crisisbeheersing. Door de uitbraak van Corona is het programma half maart stil 

komen te liggen. 

 

De adviseurs crisisbeheersing en communicatieadviseurs van de gemeenten en de 

medewerkers van BGC hebben zich de eerste weken na de uitbraak vrijwel uitsluitend bezig 

gehouden met de gevolgen van Corona. In verband met de GRIP4-situatie is de sectie 

bevolkingszorg van het ROT ingericht en is de taakorganisatie communicatie regionaal 

opgeschaald. Wegens de duur en de intensiviteit van de inzet is hierbij ook gebruik gemaakt 

van externe inhuur. 

 

Waar mogelijk hebben OTO-activiteiten in aangepaste vorm (online) doorgang gekregen, 

zeker waar opleiden noodzakelijk was om extra mensen toe te kunnen voegen aan 

piketgroepen. 

 

 

Prestatie-indicatoren  
Kwantitatieve kengetallen 

Meet-
eenheid 

Marap 
2020 

Begroting 
2020 

Verschil 
 

Beschikbaarheid regionale 
piketfunctionarissen 

%  92% 100% -8% 

 

 

3.6 Overhead 

 

Financiën Overhead 

Jan-aug 

2020 

Prognose 

2020 

Begroting 

2020 

Resultaat 

2020   

 Lasten 11.069 16.968 17.068 100 v 

 Baten 11.613 17.068 17.068 0  

 Saldo lasten en baten 544 100 0 100 v 

 Reserves 0 0 0 0  

 Verwacht resultaat 544 100 0 100 v 

 

Het verwachte voordeel van € 0,1 mln is het gevolg van de (niet benodigde) post onvoorzien. 

Daartegenover staan extra kosten vanwege de Corona uitbraak. Het betreft de kosten van 

hygiënemaatregelen, ICT-voorzieningen voor thuiswerken en vergaderen. Tevens is de 

website Haaglanden veilig gelanceerd.  

 

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 en 

huisvestingskosten van kazernes, worden niet tot de overhead gerekend.  

 

 

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.  
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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 2019. De post onvoorzien, 

groot € 180.000, is gebaseerd op € 0,15 per inwoner. Daarnaast wordt de weerstands-

capaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de GR VRH.  

 

 Overzicht samenstelling weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)  

Reserves 2020 

Algemene reserve   1.457 

Weerstandscapaciteit 1.457 

 

 

De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt weergegeven in onderstaande 

tabel. De genoemde risico’s worden toegelicht in de volgende paragraaf. 
 
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) 

Risico’s versus weerstandscapaciteit  2020 

Incidentele risico’s   

2e loopbaan beleid 110 

Wet normering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 461 

Structurele risico’s   

Niet verzekerbare risico's 173 

Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers 289 

Aansprakelijkheid dienstverlening 193 

Cybercriminaliteit 121 

Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW 110 

Totale geïdentificeerde niet afgedekte risico’s 1.457 

Gewenste weerstandscapaciteit 1.457 

Beschikbare weerstandscapaciteit 1.457 

 

 

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 

 

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 
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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. Tot nu toe is gebleken dat het percentage uitval door de 

PPMO beperkt is.  Het risico is berekend op € 110.000. 

 

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.  

 

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 

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. In de loop van 2020 wordt 

over dit vervolgonderzoek een standpunt verwacht. Het berekende risico komt onveranderd 

uit op € 461.000. 

 

 

Structurele risico’s 

 

Niet verzekerbare risico’s 

Verzekeraars zijn steeds minder bereid om bepaalde risico’s te verzekeren. Zo zijn 

verzekeraars bijvoorbeeld gestopt met het aanbieden van de verzekering ter dekking van de 

predispositie voor brandweervrijwilligers. Predispositie is het risico dat een medewerker onder 

diensttijd letsel oploopt of overlijdt, zonder dat aangetoond kan worden dat dit veroorzaakt 

wordt door een dienstongeval. Ook is groot molest bijvoorbeeld voortkomend uit 

terrorismegevolgbestrijding 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). Buiten dit heeft de 

veiligheidsregio een financiële buffer nodig heeft om, indien er claims volgen die niet gedekt 

zijn door een verzekering, deze uit haar eigen middelen te kunnen dragen. In 2020 zal er een 

aanbesteding van de verzekeringsportefeuille plaatsvinden waarmee duidelijker wordt wat 

verzekeraars niet meer wensen te verzekeren. De VRH houdt rekening met een financieel 

restrisico. Het risico is berekend op € 173.000. 

 

 

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 en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger 
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om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuigbezetting te kunnen voorzien. 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 € 289.000. 

 
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 € 193.000. 

 

Cyberdreiging/digitale dreiging 

De kans op een cyberaanval op een overheidsinstantie wordt door het NCSC (Nationaal Cyber 

Security Centrum) in Nederland als reëel ingeschat. De VRH bereidt zich voor door middel van 

het maken van afspraken over informatiebeveiliging met haar leveranciers en ketenpartners. 

Het risico van een aanval is nooit volledig te voorkomen. De VRH houdt rekening met een 

financieel restrisico, welk mogelijk moet worden ingezet om de schade van aanvallen te 

repareren. Dit risico legt een beslag op het weerstandsvermogen van €121.000. 

 

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 (ziektewet). Ook voor de 

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

tijdelijke als vaste medewerkers. Met de invoering van de Wnra (Wet normalisering 

regelgeving ambtenaren) is de VRH ook een transitievergoeding verschuldigd aan 

medewerkers die ontslagen worden of waarvan het contract niet verlengd wordt. Een 

transitievergoeding kan in bijzondere situaties oplopen tot € 83.000.  Dit betreft momenteel 

alleen de medewerkers van de GnkM. 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 € 110.000. 

 

Overgangsregeling FLO 

Begin 2018 is het akkoord “Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel” door 

werkgevers en werknemers definitief ondertekend. Het akkoord is in het voorjaar van 2019 

definitief afgerond. Naar aanleiding hiervan is in december 2019 een geactualiseerde raming 

naar de gemeenten verzonden. De deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een 

voorziening voor deze kosten en 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. 

 

            1.457 

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

      1.457 
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 Ratio weerstandsvermogen (x) betekenis  

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 2020 staat € 5.293.000 aan geplande 

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

verwachting is dat eind 2020 65% zal zijn gerealiseerd. De grootste vervangingen omvatten 

repressieve voertuigen en installaties van gebouwen. De landelijke aanbesteding van het 

grootschalige watertransport is vertraagd. Als gevolg hiervan wordt de levering pas verwacht 

in 2021. Dit geldt ook voor de interventiekleding. Hiermee wordt voor € 1,6 mln aan 

investeringen naar 2021 doorgeschoven. Voor de financiering is nog geen lening 

aangetrokken. 

 
 Overzicht investeringen (bedragen x € 1.000)  

Investeringen 

           
Directie 

 
Jaarbudget Jan-aug Verwacht 

totaal 
in % 

Bedrijfsvoering   205 0 205 100% 

  ICT / kantoorautomatisering 205   0    

Brandweer   4.788 2.278 3.219 67% 

  Dienstvoertuigen  2.121   1.884    

  Repressieve middelen 1.639   0    

  Instandhouding gebouwen 908   394    

  Kleding 120   0    

VRH     300 0 0 0% 

  Stelpost 300   0    

Totaal     5.293 2.279 3.424 65% 

 


