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Voorwoord  
 
 
Het presteren van de publieke organisaties komt steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Vanuit 
de maatschappij is de verwachting dat overheidsorganisaties op transparante wijze verantwoording 
afleggen over de besteding van publieke middelen. Dit vraagt ook van de veiligheidsregio een 
transparante begroting en dito sturingscyclus. Gemeenten vragen steeds vaker om prestatiecijfers. Dat 
geldt niet alleen voor Gooi en Vechtstreek, maar is een landelijke tendens. 
 
Tegelijkertijd is er de roep om verbinding tussen de verschillende organisaties in het publieke domein. 
Door samen te werken en zoveel als mogelijk de verbinding te zoeken, is het mogelijk om effectiever op 
te treden. In de achterliggende jaren is steeds meer de verbinding gezocht binnen de domeinen van de 
veiligheidsregio. Een omslag naar integrale sturing begint nu echt zichtbaar te worden. Concreet uit zich 
dit in de multidisciplinaire insteek van het beleidsplan, maar ook in de opzet van de begroting . 
Veiligheidsdirectie, maar ook de ambtelijke organisatie, zoeken steeds meer de samenwerking om te 
komen tot integrale besluitvorming. Wij zien dit als een belangrijke stap naar een effectievere 
veiligheidsregio, die recht doet aan alle belangen. 
 
Wij hebben in de afgelopen jaren het algemeen bestuur nadrukkelijk meegenomen in de nieuwe 
beleidscontext van de veiligheidsregio. Dit heeft met name een impuls gekregen door vaststelling van 
de Visie 2020 en de voorlopige vaststelling van het beleidsplan 2016 - 2019. Dit beleidsplan is anders 
dan het voorgaande beleidsplan van de veiligheidsregio, omdat het volledig multidisciplinair is opgezet. 
Geschetst zijn de lange termijn ontwikkelingen en de vertaling naar acht opgaven. Deze opgaven zijn 
mede gebaseerd op de Visie 2020 en geven richting aan de veiligheidsregio. Het zijn specifieke 
uitdagingen in de komende beleidsperiode, die ook in het jaar 2017 hun beslag zullen hebben op de 
taakuitvoering en beleidskeuzes van de veiligheidsregio.  
 
Behoefte aan transparantie en verbinding uit zich ook in de relatie met de bestuurders, zowel regionaal 
als lokaal. De raadsleden vanuit alle deelnemende gemeenten zijn actief betrokken bij ontwikkelingen 
in de veiligheidsregio. Hen is gevraagd mee te denken en aanbevelingen te doen voor de gewenste 
ontwikkeling van de veiligheidsregio. Dit heeft geresulteerd in een rapportage met een fors aantal 
aanbevelingen voor het versterken van de bestuurlijke verbinding. De veiligheidsdirectie heeft de regie 
genomen voor de uitvoering daarvan. 
 
Voor de uitvoering van al onze werkzaamheden krijgen wij van het Rijk en de gemeenten een 

financiële bijdrage. De VRGV wil de haar toevertrouwde  (financiële) middelen op een verantwoorde 

manier besteden. Dat wil zeggen effectief en doelmatig.  De programmabegroting geeft duidelijkheid 

over wat we gaan doen en wat dat mag kosten. VRGV heeft ambities en die willen we waarmaken. 

Daarbij willen wij ook betrouwbaar en tegelijkertijd flexibel zijn door in te spelen op actuele 

ontwikkelingen. Daarin kunnen wij alleen slagen dankzij onze medewerkers die dagelijks vanuit hun 

passie en betrokkenheid een onmisbare bijdrage leveren.  

  
Hilversum, juni 2016 

 

 

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek, 

J. van der Zwan, voorzitter veiligheidsdirectie  
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Samenvatting  
 

De beleidsbegroting 

De begroting kent vier programma’s: Brandweer (incl. meldkamer), GHOR, Gemeentelijke 

bevolkingszorg en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding. In deze samenvatting vindt u een korte 

schets van de programma’s, een overzicht van de speerpunten per programma, de financiële 

begroting op hoofdlijnen.  

 

Brandweer  

Het programma brandweer kent vier deelprogramma’s: Risicobeheersing en Brandveilig Leven, 

Preparatie & Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid, Materiaal & materieel. Ook de 

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) maakt onderdeel uit van het programma brandweer. 

 

Risicobeheersing is gericht op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen 

indien zich toch een onveilige situatie voordoet. De brandweer heeft in de toekomstverkenning “De 

brandweer over morgen, strategische reis voor vernieuwingen” de contouren geschetst voor de 

toekomst van de brandweer. Dit betekent o.a. een verschuiving van repressie naar risicobeheersing 

(van bestrijden naar voorkomen). Dit wordt bereikt door de maatschappij bewust te maken van de 

gevaren en de zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid te bevorderen 

(Brandveilig leven).  

 

Preparatie & Incidentbestrijding speelt een herkenbare rol bij daadwerkelijk optreden en afhandelen 

van incidenten, inclusief de voorbereiding daarop. Met Preparatie worden alle activiteiten bedoeld ter 

voorbereiding op het daadwerkelijk optreden en afhandelen van incidenten. In het kader van 

incidentbeheersing legt de brandweer, in overleg met andere partijen, afspraken en procedures vast. 

Bij Incidentbestrijding gaat het om het daadwerkelijk bestrijden van branden en ongevallen. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in basisbrandweerzorg en specialistisch optreden. 
 

De brandweer zorgt ervoor dat het repressief benodigde personeel blijvend vakbekwaam is voor de 

taken die zijn opgedragen (zgh. “levenlang leren”). Vakbekwaamheid bestaat uit de onderdelen 

vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Onder “vakbekwaam worden" wordt verstaan: het 

opleiden tot beginnende beroepsbeoefenaar op betreffende functie. Onder de vlag van “vakbekwaam 

blijven” wordt het vakmanschap in de functie (mono en multi) door gerichte oefeningen onderhouden 

en geborgd.  

 

De Technische Dienst zorgt ervoor dat het materiaal en materieel dat gebruikt wordt door 

Incidentbestrijding beschikbaar is en overeenkomstig de landelijke en regionale eisen kan worden 

gebruikt. De aanschaf, instandhouding en vervanging van materieel en materiaal wordt onder meer 

bepaald door landelijke wetgeving en (onderhouds)richtlijnen en het regionale dekkings- en 

spreidingsplan.  
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Meldkamer  

Er komt een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met meldkamers op tien locaties en er wordt 

een nieuw nationaal meldkamersysteem (NMS) ingevoerd. Voor de huidige 22 meldkamers houdt dit 

in dat zij gaan fuseren naar tien meldkamers. Deze tien meldkamers vormen één organisatie, onder 

leiding van de minister van Veiligheid en Justitie. Er ontstaat uiteindelijk één landelijke, virtuele 

meldkamer. De Meldkamer BGV bereidt zich voor op deze ontwikkeling.  

 

GHOR  

De GHOR voert de regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt 

de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises aan en adviseert overheden vanuit 

geneeskundig perspectief. De GHOR als netwerkorganisatie werkt voortdurend aan verbindingen met 

zorgpartners, ketenpartners, veiligheidspartners en gemeenten. Landelijk wordt de doorontwikkeling 

van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) voorbereid. Hierbij heeft de reikwijdte van de wettelijke GHOR-

taken nadrukkelijk de aandacht. Ook wordt momenteel gewerkt aan een landelijke visie voor de 

GHOR. Duidelijk is dat ketenpartners en zorgpartners van de GHOR zich steeds meer zelf 

verantwoordelijk voelen voor de voorbereiding op rampen en crises. De GHOR sluit aan en draagt bij 

aan de uitvoering van het beleidsplan van de VR Gooi en Vechtstreek, waarin aangestuurd wordt op 

een organische groei naar de schaal van Midden-Nederland.  

 

Gemeentelijke bevolkingszorg  

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio’s Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf, met ambassadeurs 

voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het 

gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg, zoals het Veiligheidsberaad in de 

rapportage “Bevolkingszorg 2.0” heeft aangegeven. Daarvoor is eind 2015 een strategiekaart 

opgesteld, waaraan ook in 2017 verder uitvoering zal worden gegeven. Basis hiervoor is een in 2016 te 

houden enquête onder onze klanten, waarbij ontzorging en een betere ondersteuning en begeleiding 

van piketfunctionarissen centraal staat, alsmede een audit die gemeenten in 2016 ambtelijk bij elkaar 

uitvoeren. 

 

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding  

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de organisatie van de 

crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit programma 

werken de hulpverleningsdiensten – de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg en de politie – 

gezamenlijk aan de grootschalige hulpverlening aan de burger. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 

met crisispartners als defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en de bedrijven in de vitale  

Infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en electraleveranciers).  
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PROGRAMMA SPEERPUNTEN 2017 Lees 
verder 
op blz. 

Brandweer:  
 
Risicobeheersing & 
Brandveilig leven 

 Van regelgericht naar risicogericht 
 Duidelijkheid over verantwoordelijkheid van partijen en burgers 
 Accentverschuiving van preventie naar risicobeheersing en 

brandveilig leven 
 Focus op geprioriteerde risicogroepen, bijvoorbeeld ouderen, 

verminderd zelfredzamen 
 Risicobeheersing in relatie tot dekkingsplan 

  

xx 
 

Brandweer:  
 
Preparatie & 
Incidentbestrijding 

 Versterking van de samenwerking  
 Doorontwikkelen repressieve organisatie 
 Doorontwikkelen integraal informatiemanagement 
 Visie 2020 
 Lerende organisatie 
 Beter presteren, leren van fouten en opgedane kennis beter 

toepassen waarbij mens, proces, informatie en techniek centraal 
staan 

 

xx 

Brandweer:  
 
Vakbekwaamheid 

 Doorontwikkelen vakbekwaamheid 
 Vraaggestuurd aanbod vakbekwaamheid 
 Inzicht in de mate van vakbekwaamheid 
 Inspelen op innovatieve ontwikkelingen 
 

xx 

Brandweer:  
 
Materiaal & 
materieel 
(Technische Dienst) 
 

 Kwaliteit en kwantiteit materiaal/materieel op orde 
 Innovatieve technieken 
 Tevreden medewerkers  
 

xx 

Brandweer:  
 
Meldkamer 
 

 Bijdragen aan totstandkoming LMO 
 

xx 

Bedrijfsvoering BGV 
(zie paragrafen) 

 Vervolg geven aan organisatieontwikkeling 
 Participatie in landelijke trajecten op het brede aandachtsgebied van 

bedrijfsvoering  
 Afstemming en samenwerking met Flevoland en Utrecht (ook) op 

het terrein van bedrijfsvoering  
 Afstemming en samenwerking met partners, zoals de Regio  
 Doorontwikkeling van integraal informatiemanagement 
 Vinden van nieuw evenwicht tussen lokaal en regionaal bestuur 
 Bevorderen van toegankelijkheid door gebruik van nieuwe media 
 Doorontwikkeling van de P&C-cyclus  
 
 
 
 

xx 
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PROGRAMMA SPEERPUNTEN Lees 
verder 
op blz. 

GHOR 
 
 

 

 Verbeteren van verbinding met externe partijen 
 Netcentrisch werken 
 

xx 

Gemeentelijke 
bevolkingszorg 

 Verantwoordelijke burger 

 Versterking tot “echte” veiligheidsregio 

 Versterking interregionale crisisorganisatie 

 
 

xx 

Crisisbeheersing & 
rampenbestrijding 
 
 
 
 
 

 Aanvang maken met het inrichten Veiligheidsinformatiecentrum 
(VIC) 

 Versterking adviesrol van externen zoals gemeenten 
 Lerende organisatie 
 Oefenpaspoort C&R 
 

xx 
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Samenvatting financiële Begroting 

 

 

 
De programmabegroting 2017 is in lijn met de programmabegroting 2016, waar de verandering was 
ingezet om volledig aan te sluiten bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit was ook een 
voorwaarde van onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland. 
 
De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de loon-en prijsindex, zoals beschreven in de kaderbrief en 
afgesproken in de AB vergadering van februari 2016.   
 
De meerjarenbegroting is opgesteld op het prijspeil 2017. Meerjarig is nog steeds het beeld dat de 
exploitatie structureel meer onder druk komt te staan en de incidentele ruimte kleiner wordt.  
Bij de jaarrekening 2015 is het voorstel gedaan om de algemene reserve, en daarmee de buffer om 
risico’s op te vangen, te verhogen. Het weerstandsvermogen om deze risico’s op te vangen is 
momenteel nog niet op het niveau van de ingeschatte risico’s.   

Programma Programma-onderdeel Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017

Brandweerzorg risicobeheersing 2.643.344 -36.414 2.606.930

preparatie & incidentbestrijding 6.640.588 0 6.640.588

vakbekwaamheid 5.998.981 -910.249 5.088.732

materiaal en materieel 5.442.918 -12.138 5.430.780

meldkamer 1.478.446 -384.370 1.094.076

Totaal brandweerzorg 22.204.277 -1.343.171 20.861.106

C&R Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 421.056 0 421.056

GHOR GHOR 1.027.034 0 1.027.034

Bevolkingszorg Bevolkingszorg 557.149 -116.323 440.827

Bevolkingszorg adm 509.840 -509.840 0

Totaal 24.719.357 -1.969.333 22.750.023

Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeente 0 -17.039.492 -17.039.492

Bijdrage huisvesting 0 -853.311 -853.311

Bijdrage bevolkingszog 0 -440.827 -440.827

Bijdrage C&R 0 -421.056 -421.056

Rijksbijdrage Bdur 0 -3.430.000 -3.430.000

Financieringsfunctie 297.375 -719.711 -422.337

Taakstelling 0 0 0

Totaal 297.375 -22.904.397 -22.607.023

Reserves mutaties reserves 0 -143.000 -143.000

Totaal 25.016.731 -25.016.731 0
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Deel I: de beleidsbegroting 
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Het meerjarenperspectief: beleidsplan 2016-2019 
 

In 2015 is een beleidsplan 2016-2019 voor de veiligheidsregio opgesteld. Dit jaarplan zal jaarlijks 
worden herijkt. In het beleidsplan is gekozen voor een integrale benadering. Dit sluit aan bij het feit 
dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een steeds meer integraal en multidisciplinair werkende 
organisatie is die redeneert en werkt vanuit de meerwaarde van samenwerking en steeds minder een 
optelsom is van kolomsgewijs georganiseerde hulpdiensten. Die ontwikkeling naar meer integratie zal 
de komende jaren ongetwijfeld doorgaan. 
Het beleidsplan legt de focus op acht centrale opgaven waarvoor de Veiligheidsregio zich in de 
komende jaren gesteld weet. In vervolg op deze acht centrale opgaven zijn in het beleidsplan 
beleidsthema’s genoemd die met elkaar een antwoord geven op de vraag hoe de veiligheidsregio in 
de komende periode aan deze opgaven werkt. 

 

De acht thema’s 

1. Aansluiten op maatschappelijke veranderingen  
Het gaat hierbij om het vinden van een goede verhouding tussen de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers, bedrijven en instellingen en de taakuitoefening van de veiligheidsregio. Zelfredzaamheid, 
communicatie en handelingsperspectief voor burgers zijn daarbij leidende principes. Van de 
veiligheidsregio vraagt dit sensitiviteit en aanpassingsvermogen. Dat betekent dat doorontwikkeling 
zal plaatsvinden op basis van monitoring van eventuele risico’s.  
2. Consistent sturen op basis van visie en tonen van leiderschap  
Bestuur, directie en management moeten samen de koers bepalen en de uitvoering bewaken. Dit 
vraagt om consistente sturing en leiderschap.  
3. Verbeteren van verbinding met externe partijen  
De veiligheidsregio zal zich ontwikkelen tot een fysiek veiligheidsplatform voor iedereen waar samen 
met anderen beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd en dient daarbij behorend initiatief te nemen.  
4. Verbeteren van verbinding intern (tussen kolommen)  
Uitgangspunt is integrale sturing (waarbij multidisciplinair gaat vóór monodisciplinair). Integrale 
advisering, een integrale P&C-cyclus en een veiligheidsdirectie met daarbij behorende 
doorzettingsmacht.  
5. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling niveau Midden-Nederland  
Ontwikkelen van functionele samenwerking op inhoudelijke thema's, verkrijgen commitment van de 
drie veiligheidsdirecties en de drie besturen voor geleidelijke integratie en gemeenschappelijke 
aansturing. Sinds jaren is de blik gericht op samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland maar de 
Veiligheidsregio Utrecht komt als partner steeds meer in beeld.  
6. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten  
Meer maatwerk bij advisering op incidentbestrijding in gemeenten. Meer flexibiliteit van de 
crisisorganisatie: niet alleen bij rampen en crises maar ook bij andere incidenten, betere positionering 
als adviserend deskundige zodat vaker gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde van de 
veiligheidsregio.  
7. Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing  
Multidisciplinaire gevraagde en ongevraagde advisering met betere aansluiting op specifieke thema’s 
(bv. evenementen en ruimtelijke ordening). Aansluiten op lokaal platform (zie 3).  
8. Borgen goede aansluiting op de opgeschaalde meldkamer  
Scherp volgen van het proces van opschaling van de meldkamers tot tien meldkamers binnen een 
Landelijke Meldkamer Organisatie, benoemen van specifieke behoeften, beïnvloeden van de 
ontwikkelingen en de kaders voor de 6 nieuwe meldkamerorganisatie, waarbij de locatie en 
bereikbaarheid van het regionaal coördinatiecentrum een belangrijk aandachtspunt is.  
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In- en externe sturing 
 
In de voorliggende programmabegroting 2017 zijn de acht opgaven met bijhorende beleidsthema’s 
een stap verder geconcretiseerd naar ambities en inspanningen voor 2017.  
Het beleidsplan, de kaderbrief en de programmabegroting vormen tezamen  de instrumenten voor 
externe (bij)sturing. Verantwoording aan het bestuur wordt afgelegd in de burap en de jaarstukken.  
Voor de interne sturing zal de programmabegroting eind 2016 dienen te realiseren in het opstellen 
van een jaarplan voor iedere kolom. Interne verantwoording geschiedt via de marap’s.  
Hieronder is bovenstaand model in een overzicht weergegeven.  
 

 

Efficiency en bezuinigingen  
 
Efficiency is in de achter ons liggende jaren een constant aandachtspunt van algemeen bestuur en 
directie geweest. Dat zal in de komende jaren uiteraard niet anders zijn, maar aangetekend wordt dat 
de doorgevoerde bezuinigingen en kostenreducties de grens hebben bereikt van wat de organisatie 
aan kan. Verdere substantiële bezuinigingen zijn op dit moment niet verantwoord omdat zij de 
continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Een discussie over kostenbeperking kan 
derhalve niet meer worden gevoerd over de band van het niet toekennen van loon- en 
prijscompensatie, zoals in de afgelopen jaren veelal gedaan is. Het debat over kostenreductie kan 
alleen maar worden gevoerd over de sporen van ofwel taakafstoting ofwel aanpassing van het niveau 
van zorg, met name brandweerzorg (omdat dit de grootste kostendrager is). Dan gaat het om 
terugschroeven van dienstverlening aan de samenleving. Dit kan alleen op basis van een politiek-
bestuurlijk debat waarbij algemeen bestuur, colleges en raden een verminderd niveau van 
dienstverlening in ruil voor lagere kosten vanuit maatschappelijk oogpunt acceptabel verklaren en de 
verantwoordelijkheid daarvoor willen accepteren.  
Dit brengt met zich mee dat voor de komende periode uitgegaan is van stabilisatie van de begroting. 
Daarmee kunnen de deelnemende gemeenten in hun meerjarenbegroting rekening houden.  
Een organisatie van de aard en omvang als de veiligheidsregio dient te kunnen beschikken over een 
adequaat weerstandsvermogen. Daarvoor is in 2015 beleid vastgesteld (in de Notitie 
weerstandsvermogen, juni 2015).   
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Brandweer  

Brandweer: Risicobeheersing en brandveilig leven  
 
Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en minimaliseren van onveilige situaties en het beperken 
van de gevolgen indien zich toch een onveilige situatie voordoet.  Risico’s kunnen immers niet altijd 
voorkomen worden. Er blijven altijd restrisico’s bestaan. De brandweer heeft in de toekomstverkenning 
“De brandweer over morgen, strategische reis voor vernieuwingen” de contouren geschetst voor de 
toekomst van de brandweer. Dit betekent o.a. een verschuiving van repressie naar risicobeheersing 
(van bestrijden naar voorkomen). Dit wordt bereikt door de maatschappij bewust te maken van de 
gevaren en de zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid te bevorderen. Deze 
nieuwe visie heeft grote gevolgen voor het beleid en de activiteiten ten aanzien van risicobeheersing. 
Binnen deze beleidsbepalingen wordt aangesloten bij lokale behoeften. Gemeenten worden hiertoe 
geconsulteerd. 

 
 
Wat willen we bereiken  

 Scherp acteren aan de voorkant van de keten, gericht op maatschappelijke ontwikkelingen 

 Focus op risico’s in relatie tot doelgroepen  

 Het nieuwe veiligheidsdenken is geland: Burgers voelen zich verantwoordelijkheid m.b.t. het 
voorkomen en beperken van risico’s 

 Risicobeheersing is gekanteld van regelgericht naar risicogericht 

 Er wordt consistent gestuurd op de landelijk uitgezette lijn (visie op risicobeheersing en 
brandveilig leven)  

 De brandweer profileert zich in de tendens tot vercommercialisering van risicobeheersing  

 Afstemming en samenwerking w.b. risicobeheersing en brandveilig leven op het niveau 
Midden-Nederland 

 
 
Wat gaan we daarvoor doen  

 Uitvoering geven aan het meerjarenplan Brandveilig leven  

 Kennis vergaren over risicogroepen  

 Vergroten bewustzijn van risico’s bij burgers (en m.n. risicogroepen) alsook bij bv. gemeenten 

 Actief communiceren over risico’s 

 Uitvoeren preventie projecten (brandveilig leven)  

 Vanuit de mono-expertise wordt voortdurend kennis geleverd m.b.t. risicobeheersing en 
brandveilig leven 

 Brandonderzoek laten aansluiten op activiteiten m.b.t. brandveilig leven alsook de repressie 

 De prestaties worden periodiek gemonitord 

 De wensen van gemeenten worden opgehaald (lokaal maatwerk) 

 Deelname aan relevante interne en externe overlegstructuren 

 De specialismen binnen de afdeling worden versterkt 

 De brandweer zorgt voor een sterke eigen identiteit en ontwikkelt sterke eigen producten wat 
betreft risicobeheersing en brandveilig leven 

 Op diverse taakvelden wordt zoveel mogelijk de afstemming en samenwerking gezocht op het 
niveau van Midden-Nederland 
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Wat zijn de speerpunten  

 Van regelgericht naar risicogericht 

 Duidelijkheid over verantwoordelijkheid van partijen en burgers 

 Accentverschuiving van preventie naar risicobeheersing en brandveilig leven 

 Focus op geprioriteerde risicogroepen, bijvoorbeeld ouderen, verminderd zelfredzamen 

 Risicobeheersing in relatie tot dekkingsplan 
 
 
Waarop sturen we 

 Aantal verstrekte adviezen 

 Adviestermijn  

 Aantal uitgevoerde controles  

 Aantal activiteiten m.b.t. brandveilig leven 

 Aantal uitgevoerde brandonderzoeken 

 
 
Prestatieverantwoording 

 Risicoprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd. Afwijkingen worden met betrokken gemeenten 
besproken   

 De kwaliteit van de adviezen aan de gemeenten is ten minste één maal per jaar met alle 

gemeenten besproken 

 Er is aantoonbaar voortgang geboekt op Brandveilig Leven (kwalitatieve beschrijving) 
 
 
Wat mag het kosten 
 

 
Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Brandweerzorg risicobeheersing 2.577.291 2.643.344 -36.414 2.606.930 2.606.930 2.606.930 2.606.930
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Brandweer: Preparatie & incidentbestrijding  
 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek levert een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsbeleid in onze 
regio. Het onderdeel Incidentbestrijding van de brandweer speelt een herkenbare rol bij daadwerkelijk 
optreden en afhandelen van incidenten, inclusief de voorbereiding daarop. Het doel is een zo groot 
mogelijke effectiviteit van het optreden te realiseren en tegelijkertijd de veiligheid te garanderen.  
In het kader van incidentbeheersing legt de BGV, in overleg met andere partijen, afspraken en 
procedures vast. De zorg voor het materiaal, bluswatervoorziening en het opleiden en oefenen behoren 
ook tot de reguliere taakuitvoering van de brandweer ter voorbereiding op een crisis. 
Met Preparatie worden alle activiteiten bedoeld ter voorbereiding op het daadwerkelijk optreden en 
afhandelen van incidenten. Plannen zoals het Regionaal crisisplan, deelplannen, draaiboeken, 
multidisciplinaire incidentbestrijdingsplannen en bijstandprocedures worden ter voorbereiding op de 
repressieve brandweertaak opgesteld. Ook inzichten en voornemens over operationele 
informatievoorziening, materieel en een meerjaren opleidings, -trainings, - en oefenplan worden in 
planvormen vastgelegd.  
 

Wat willen we bereiken  

 Een solide, robuuste en duurzame repressieve organisatie 

 De repressieve organisatie van GV sluit aan bij de kaders die landelijk ontwikkeld zijn 

 Beter presteren, leren van fouten en opgedane kennis beter toepassen waarbij mens, proces, 
informatie en techniek centraal staan 

 Bewust en alert op arbeidsveiligheid 

 De visie 2020 is in gang gezet 

 Doorontwikkeling en borging van integraal informatiemanagement (koud, lauw, warm). 

 Een bijdrage leveren aan een effectieve crisis- en rampenbestrijding 

 Een lerende organisatie zijn 

 Capaciteit (opgeleid) kwaliteit (inzetbaarheid) continuïteit (beschikbaarheid) 

 Professionaliteit en plezier! 

 

Wat gaan we daarvoor doen  

 Doorontwikkelen en inbedden van de repressieve organisatie 

 De inzet van personeel en materieel wordt opnieuw herijkt a.d.h.v. de landelijke kaders  

 Het dekkingsplan wordt herijkt en eventueel bijgesteld o.g.v. landelijke en regionale 
ontwikkelingen 

 Inspanningen plegen op bewustwording arbeidshygiëne en sturen op arbeidsveiligheid 

 Inrichten van een adequaat systeem van informatievoorziening t.b.v. informatiemanagement 

 Monitoren en desgewenst bijsturen op basis van prestatiegegevens 

 We hebben verbinding met onze samenwerkingspartners (intern, extern) op visie 2020 

 Afspraken maken over interregionaal organiseren van specialistische taken  

 We zorgen dat planvorming (mono, multi) uniform, up-to-date en volledig is 

 Initiëren van of een bijdrage leveren aan onderzoeken, evaluaties en testcases 
 

Wat zijn de speerpunten  

 Versterking van de samenwerking  

 Doorontwikkelen repressieve organisatie 

 Doorontwikkelen integraal informatiemanagement 
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 Visie 2020 

 Lerende organisatie 

 Beter presteren, leren van fouten en opgedane kennis beter toepassen waarbij mens, proces, 
informatie en techniek centraal staan 

 
 
Waarop sturen we  

 Uitrukgegevens 

 Opkomstpercentage 

 Aantal evaluaties 

 Percentage risico-objecten waarvoor preparatieve data beschikbaar zijn   

 Percentage brandkranen dat cf afspraak gecontroleerd is 
 
 
Prestatieverantwoording 

 Arbeidsveiligheid heeft permanente aandacht 

 Dekkingsplan en inzetplan zijn actueel 
 
 
 
Wat mag het kosten 

 

  
Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Brandweerzorg preparatie & incidentbestrijding 6.794.976 6.640.588 0 6.640.588 6.640.588 6.640.588 6.640.588
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Brandweer: Vakbekwaamheid  
 

Vakbekwaamheid bestaat uit de onderdelen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Onder 
“vakbekwaam worden" wordt verstaan: het opleiden tot beginnende beroepsbeoefenaar op 
betreffende functie. Onder de vlag van “vakbekwaam blijven” wordt het vakmanschap in de functie 
(mono en multi) door gerichte oefeningen onderhouden en geborgd.  Het leerproces is 
ingericht  volgens het principe van levenslang leren, en dat op een functie- en competentiegerichte 
wijze; opleiden, oefenen en bijscholen en dit is van toepassing op zowel beroepskrachten als 
vrijwilligers. 
Vakbekwaamheid streeft er naar om de kwaliteit van het repressief optreden van haar 
crisisfunctionarissen in multidisciplinair samenwerkingsverband (expertisegroep) te waarborgen. Als 
onderdeel van de expertisegroep ondersteunt Vakbekwaamheid daarom multidisciplinaire oefeningen. 
Niet alleen voor BRW-medewerkers, maar ook voor anderen, zoals de collega’s van gemeenten, GHOR, 
Politie, Defensie, etc. 
Monitoring van de mate van vakbekwaamheid alsook eventuele bijsturing op het gebied van 
vakbekwaamheid, vindt plaats op individueel, lokaal en regionaal niveau. 
Vakbekwaamheid maakt gebruik van het opleidings-/oefencentrum t.b.v. de organisatie van 
opleidingen en oefeningen binnen Vakbekwaam Worden en Blijven. 
 

 

Wat willen we bereiken  

 Vakbekwaamheid sluit aan op maatschappelijke thema’s en veranderingen 

 Kennis vergaren en verspreiden over innovatieve inzet van middelen en technieken  

 Een vraaggestuurd aanbod van opleiden en oefenen op het niveau van de veiligheidsregio 

 100% vakbekwame repressieve medewerkers (langere termijn doel) 

 Versterking brandweeronderwijs wat betreft verantwoordelijkheden binnen duaal leren 

 Een stevige en evenwichtige samenwerking met buurregio’s op gebied van vakbekwaamheid 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen  

 Vraaggestuurd opleiden, oefenen en trainen aanbieden die aansluiten bij actuele 
maatschappelijke  thema’s 

 Opleiden en oefenen aanbieden aan alle samenwerkingspartners binnen de veiligheidsregio 

 Opleidingen en trainingen “up-to-date” houden, d.w.z. aan laten sluiten bij innovatieve 
ontwikkelingen 

 Doorontwikkelen van opleiden/oefenen voor TS2/TS Flex 

 Afstemming met Crailo over vakbekwaam worden en blijven van medewerkers 

 Implementeren en onderhouden van een registratieprogramma waarmee de 
vakbekwaamheid van individuele medewerkers wordt gemonitord 

 Ontwikkelen leeragentschap/kennisregisseurschap (i.s.m. team brandonderzoek en cluster 
P&I) 

 Met buurregio’s investeren in landelijke projecten vakbekwaamheid 

 Periodiek overleg met de hoofden vakbekwaamheid van buurregio’s 
 
 
Wat zijn de speerpunten  

 Doorontwikkelen vakbekwaamheid 

 Vraaggestuurd aanbod vakbekwaamheid 
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 Inzicht in de mate van vakbekwaamheid 

 Inspelen op innovatieve ontwikkelingen 
 
 
Waarop sturen we 

 Percentage functionarissen dat voldoet aan de eisen van de Proeve van Bekwaamheid (PvB) 
 
 
Wat mag het kosten 

 

  
Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Brandweerzorg vakbekwaamheid 5.030.877 5.998.981 -910.249 5.088.732 5.088.732 5.088.732 5.088.732
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Brandweer: Materiaal en materieel (Technische Dienst)  
 
De Technische Dienst zorgt ervoor dat het materiaal en materieel dat gebruikt wordt door 
Incidentbestrijding beschikbaar is en overeenkomstig de landelijke en regionale eisen (van Gooi en 
Vechtstreek), normen en richtlijnen kan worden gebruikt. De aanschaf, instandhouding en vervanging 
van materieel en materiaal wordt onder meer bepaald door landelijke wetgeving en 
(onderhouds)richtlijnen die hiervoor bestaan, het regionale dekkingsplan en het spreidingsplan.  

 
 
Wat willen we bereiken  

 Verantwoord inkopen van materieel en materiaal 

 Efficiënte organisatie voor onderhoud en vervanging van materieel en materiaal 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen  

 Bij de inkoop van materiaal/materieel gelden de uitgangspunten van het inkoopbeleid 

 Bij inkoop/aanbesteding wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met de 
buurregio’s 

 We willen het beschrijven van interne processen van werkstromen verder doorontwikkelen 

 Materieel en materiaal worden gemonitord door instrumenten als materieelbeheersplan 
(2015) en meerjareninvesteringsplan (2016) 
 
 

Wat zijn de speerpunten  

 Kwaliteit en kwantiteit materiaal/materieel op orde 

 Innovatieve technieken 

 Tevreden medewerkers  
 
 
Wat mag het kosten 

 
 

 
 
 

  

Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Brandweerzorg materiaal en materieel 5.369.036 5.442.918 -12.138 5.430.780 5.430.780 5.430.780 5.430.780
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Meldkamer  
 
Er komt een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met meldkamers op tien locaties en er wordt een 
nieuw nationaal meldkamersysteem (NMS) ingevoerd. Voor de huidige 22 meldkamers houdt dit in dat 
zij gaan fuseren naar tien meldkamers. Deze tien meldkamers vormen één organisatie, onder leiding 
van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. Er ontstaat 
uiteindelijk één landelijke, virtuele meldkamer. De Meldkamer BGV bereidt zich voor op deze 
ontwikkeling.  

 
 
Wat willen we bereiken  

 De positie en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio zijn goed geregeld bij de 
totstandkoming van de nieuwe meldkamer. 

 De continuïteit van de meldkamer is geborgd door samenwerking met de buurregio’s. 

 Kansen voor efficiencyvoorzieningen en –verbetering zijn benut.  

 Optimaal in stand houden van de huidige gemeenschappelijke meldkamer tot het moment dat 
de nieuwe meldkamer gerealiseerd is.  

 
 

Wat gaan we daarvoor doen  

 We behartigen de belangen van onze veiligheidsregio binnen de kwartiermakersorganisatie 
KLMO op landelijk niveau. 

 We participeren in de projectorganisatie en in deelprojecten op landelijk niveau alsook het 
niveau van Midden-Nederland.  

 In overleg met het Ministerie van VenJ komen we tot overeenstemming over de financiële en 
materiële overdracht.  

 We investeren in het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden. 

 We blijven investeren in de huidige gemeenschappelijke meldkamer GV, zowel in personeel 
(trainen, scholing, formatie) alsook techniek (systeembeheer). 

 We monitoren verwerkingstijden.   
 
 
Wat zijn de speerpunten  

 Bijdragen aan totstandkoming LMO 
 

 
Waarop sturen we 

 Totaal aantal binnengekomen meldingen 

 Verwerkingstijd politiemeldingen 

 Verwerkingstijd brandweermeldingen 

 Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen 
 
 
Wat mag het kosten 

 
 

 

Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Brandweerzorg meldkamer 1.081.637 1.478.446 -384.370 1.094.076 1.094.076 1.094.076 1.094.076
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GHOR  
De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. De uitvoering van de 

GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, Resultaat Verantwoordelijke Eenheid GGD 

onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid 

wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door een team GHOR.  

Taken van de GHOR: 

         Het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader 
van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

         Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige 
hulpverlening. 

Landelijk wordt de doorontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR) voorbereid. Hierbij heeft de 

reikwijdte van de wettelijke GHOR-taken nadrukkelijk de aandacht. Ook wordt momenteel gewerkt aan 

een landelijke visie voor de GHOR. Duidelijk is dat ketenpartners en zorgpartners van de GHOR zich 

steeds meer zelf verantwoordelijk voelen voor de voorbereiding op rampen en crises. Het crisisdenken 

wordt in de eigen processen ingebed. De GHOR sluit aan en draagt bij aan de uitvoering van het 

beleidsplan van de VR Gooi en Vechtstreek, waarin aangestuurd wordt op een organische groei naar de 

schaal van Midden Nederland. Acht opgaven moeten de integraliteit van de Veiligheidsregio 

versterken. 

 

Wat willen we bereiken  

1. Operationele prestaties op basis van de wettelijke taken.  

         24-uurs paraatheid van GHOR functionarissen; 

         De randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van de GHOR functionarissen 
(oefeningen, planvorming, logistieke zaken); 

         Evaluaties van incidenten;  

         Het ondersteunen van de zorginstellingen bij planvorming en oefeningen;  

         De advisering bij evenementen. 
 

2. Beleidsthema’s  

         GHOR als sterke kolom binnen de Veiligheidsregio;  

         Herdefiniëren van de rol van de GHOR;  

         Het concept van risicogerichtheid integreren in de rol van de GHOR als regisseur en adviseur 
binnen de witte kolom; 

         Versterken van de informatiepositie van de GHOR  

         De DPG integraal ondersteunen bij het vervullen van een liaisonfunctie tussen zorg en 
openbaar bestuur, op het snijvlak van zorg en sociale en fysieke veiligheid.  

 

 Wat gaan we daarvoor doen  

         Bijdrage leveren aan acht opgaven beleidsplan VR, in het bijzonder opgave 3. Verbeteren van 
verbinding met externe partijen. De veiligheidsregio wil een positie innemen naar de 
buitenwereld als fysiek veiligheidsplatform. Opgave 6. Verbreden gebruik crisisorganisatie 
door gemeenten. Positionering van de crisisorganisatie aan de voorkant is waaraan gewerkt 
gaat worden. 

         Signalerende, ondersteunende en adviserende rol aan de zorgketen op basis van 
zorgrisicoprofiel, vraag-aanbod analyse en keten continuïteit.  

         Implementatie van netcentrisch werken binnen de witte kolom. 
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         Verbreden van het netwerk op het snijvlak van zorg en sociale veiligheid (veiligheidshuis/ 
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.  

  

Wat zijn de speerpunten 

 Bijdragen aan de opgaven van het beleidsplan Veiligheidsregio  

 Adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises; 

 Informatievoorziening binnen de witte kolom 

 

Waarop sturen we 

We sturen op de volgende landelijke Aristoteles indicatoren: 

 Aantal actuele convenanten met ketenpartners die een rol hebben binnen de 
rampenbestrijding 

 Beschikbaarheid van opschalingsplannen en continuïteitsplannen bij de ketenpartners en de 
mate waarin ketenpartners oefenen 

 Opkomsttijden van de GHOR functionarissen  

 Mate waarin de GHOR functionarissen voldoen aan de oefennormen 

 Aantal evaluaties van oefeningen en de verbeteracties die daaruit voortkomen 

 Aantal GRIP inzetten dat geëvalueerd is conform procedure en aantal verbeteracties dat 
hieruit voortkomt 

 Aantal adviezen bij risico evenementen 

 
Wat mag het kosten 

 
 

  

Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

GHOR GHOR 1.027.034 1.027.034 0 1.027.034 1.027.034 1.027.034 1.027.034
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Gemeentelijke bevolkingszorg  
 
Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio’s Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf, met ambassadeurs 

voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio’s. De kracht van de organisatie ligt in het 

gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg, zoals het Veiligheidsberaad in de 

rapportage “Bevolkingszorg 2.0” deze heeft aangegeven. Daarvoor is eind 2015 een strategiekaart 

opgesteld, waaraan ook in 2017 verder uitvoering zal worden gegeven. Basis hiervoor is een in 2016 te 

houden enquête onder onze klanten, waarbij ontzorging en een betere ondersteuning en begeleiding 

van piketfunctionarissen centraal staat, alsmede een audit die gemeenten in 2016 ambtelijk bij elkaar 

uitvoeren.  

 

Wat willen we bereiken  

 Burger is (beter) toegerust op de eigen verantwoordelijkheid  

 Structurele aandacht risicocommunicatie  

 doeltreffend en snel optreden bij rampen en crises 

 De veiligheidsregio kent een onderlinge samenhang kent en is meer dan een optelsom van de 
aanwezige kolommen  

 Bevolkingszorg is integraal onderdeel van de veiligheidsregio 

 Voor gemeenten is duidelijk wat de mogelijkheden van de interregionale organisatie 
Bevolkingszorg zijn 

 Bevolkingszorg wordt herkend als een (verlengd lokaal bestuur) van de gemeenten 

 Rust binnen de organisaties  

 Borgen van de bestaande samenwerking met Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Utrecht 
en onderzoeken van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden  

 Meer transparantie in resultaten van informatiemanagement (koud, warm)  

 Een veilige omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en ontwikkeling 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen  

 Burgers meer handelingsperspectief bieden door een goede risicocommunicatie  

 Inzetten op interregionale projecten en initiatieven  

 Aansluiten bij bestaande (ook multidisciplinaire) overlegsituaties 

 Opnieuw definiëren van de rol van Bevolkingszorg binnen het aanbod van crisisorganisatie 
waarbij de vraag centraal zal staan of Bevolkingszorg alleen traditioneel wordt ingezet voor 
flitsrampen, of ook voor crisissen binnen bijvoorbeeld het sociaal domein 

 De veranderde denkwijze van bevolkingszorg meer duiden en bekend maken 

 De oefendoelen voor gemeenten laten aansluiten bij het veranderende aanbod 

 Ambtenaren rampenbestrijding en de kring van gemeentesecretarissen faciliteren in hun 
ambassadeursrol voor Bevolkingszorg 

 Actief (faciliterend) opstellen bij lokale problemen 

 Participeren in de planning- en controlcyclus van de veiligheidsregio 

 Ontwikkelen van stuurinformatie en kostenplaatsindicatoren 

 Actueel en 24/7 beschikbaar maken van de eigen (koude) informatie  

 Actief mee-ontwikkelen van een concernstaf voor de veiligheidsregio 

 Kwaliteitsbeleid (vaststelling medio 2016) implementeren in onze werkprocessen 

 Nieuwe initiatieven of uitbreiding van bestaande initiatieven beoordelen op urgentie en 
haalbaarheid   
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Wat zijn de speerpunten  

 Verantwoordelijke burger 

 Versterking tot “echte” veiligheidsregio 

 Versterking interregionale crisisorganisatie 
 
 
Waarop sturen we  

 Het natuurlijk verloop (20%) van sleutelfunctionarissen wordt opgevangen door nieuwe 
medewerkers te werven en op te leiden 

 Minimaal 6x per jaar wordt de bereikbaarheid van de crisisorganisatie Bevolkingszorg getest 
via een onverwachte alarmering van de communicator (zonder opkomstverplichting) 

 De operationele gegevens worden elke drie maanden gecontroleerd op actualiteit 
 
 
Prestatieverantwoording 

 Aantoonbare opbrengst van veranderde rol en positie bevolkingszorg 

 Aantoonbare resultaten samenwerking binnen de veiligheidsregio 

 Aantoonbaar welke activiteiten op gebied van risicocommunicatie zijn verricht 

 Aantoonbare resultaten samenwerking Midden-Nederland 
 

 

Wat mag het kosten 

 
  

Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Bevolkingszorg Bevolkingszorg 435.815 557.149 -116.323 440.827 440.827 440.827 440.827

Bevolkingszorg adm 0 509.840 -509.840 0 0 0 0
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Crisisbeheersing en Rampenbestrijding  
 
De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de organisatie van de 
crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit programma 
werken de hulpverleningsdiensten – de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg en de politie – 
gezamenlijk aan de grootschalige hulpverlening aan de burger. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met crisispartners als defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en de bedrijven in de vitale 
infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). 

Wat willen we bereiken  

 Effectief en gezamenlijk optreden in de voorbereiding, beheersing en ter bestrijding van crises 
en rampen 

 Burgers, bedrijven en de overheid zijn bekend de risico’s die in onze regio kunnen optreden. 

 Het risico op een ramp of crisis wordt zoveel mogelijk beperkt. 

 Indien een ramp of crisis zich toch voordoet, wordt deze – samen met burgers, bedrijven en 
crisispartners – op een adequate en vakkundige wijze bestreden.  

 

Wat gaan we daarvoor doen 

 Instandhouden van een regionale crisisorganisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, 
inclusief de hiervoor benodigde ruimtes en voorzieningen. 

 Actualiseren van het regionaal risicoprofiel. 

 Opstellen van actuele operationele plannen voor de bestrijding van crises en rampen. 

 Gemeenten, andere overheden en bedrijven adviseren over de mogelijkheden om risico’s op 
rampen en crises te verminderen. 

 Gemeenten adviseren over de veiligheid op risicovolle evenementen. 

 Verzamelen, veredelen en beschikbaar stellen van informatie die nodig is om een crisis of 
ramp te bestrijden. Zowel tijdens een incident (‘warm informatiemanagement’) als 
voorafgaand aan een incident (‘koud en lauw informatiemanagement’). 

 Vakbekwaam houden (opleiden en oefenen) van de functionarissen in deze crisisorganisatie, 
inclusief de burgemeesters. 

 Leren van incidenten en oefeningen (evaluaties). 

 Versterken van de samenwerking met onze crisispartners. 

 Verder integreren van onze warme crisisorganisatie met de crisisorganisaties van Flevoland en 
Utrecht tot één warme gezamenlijke crisisorganisatie Midden-Nederland. 

 Intensiveren van de samenwerking op het gebied van de ‘koude’ crisisorganisatie, gericht op 
de vorming van een gezamenlijk veiligheidsbureau voor Midden-Nederland. 

 

Wat zijn de speerpunten 

 Aanvang maken met het inrichten Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) 

 Versterking adviesrol van externen zoals gemeenten 

 Lerende organisatie 

 Oefenpaspoort C&R 
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Waarop sturen we 

 Aantal GRIP-situaties 

 Aantal uitgevoerde evaluaties GRIP-incidenten 

 Aantal verstrekte adviezen evenementen 

 Aantal verstrekte adviezen prioritaire crisistypen 

 Aantal nieuwe en geactualiseerde incidentbestrijdingsplannen 

 Aantal Copi-oefeningen 

 Aantal ROT-oefeningen 
 

 
Prestatieverantwoording 

 Er is aantoonbaar contact geweest met crisispartners 

 De piketfunctionarissen C&R zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel 

 De hoofdstructuur is paraat en volledig 

 Het is aantoonbaar dat er wordt voldaan aan de opkomsttijden van de crisisteams  

 Het is aantoonbaar dat er voortgang wordt geboekt op operationeel informatiemanagement 
 

 
 
Wat mag het kosten 

 
Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

C&R Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 0 421.056 0 421.056 421.056 421.056 421.056
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Algemene dekkingsmiddelen   
 

 

 

Bijdragen van de gemeenten 
 
 
 

 
 
 
Bijdrage gemeenten huisvesting 

 

De bijdrage in de huisvesting is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten, waarvan de 
huisvesting is overgenomen. Voor 2017 is een index van 1,2% verwerkt over de uitgaven.  
De gemeenten betalen jaarlijks minder, omdat de vrijval van de rente terugvloeit naar de gemeenten. 
Dit is een risico bij vervanging, omdat de rente voor de huisvesting niet meer in de begroting van de 
Veiligheidsregio en de gemeente beschikbaar is. In Wijdemeren geldt een groeimodel in verband met 
de lasten voor groot onderhoud.  
 
 
 
 
 

Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeente -16.717.064 0 -17.039.492 -17039492 -17.039.492 -17.039.492 -17.039.492

Bijdrage huisvesting -860.787 0 -853.311 -853.311 -853.311 -853.311 -853.311

Bijdrage bevolkingszog -435.815 0 -440.827 -440.827 -440.827 -440.827 -440.827

Bijdrage C&R 0 0 -421.056 -421.056 -421.056 -421.056 -421.056

Rijksbijdrage Bdur -3.505.752 0 -3.430.000 -3430000 -3.430.000 -3.430.000 -3.430.000

Financieringsfunctie -424.248 297.375 -719.711 -422.337 -422.337 -422.337 -422.337

Taakstelling -230.000 0 0 0 0 0 0

Totaal -22.173.666 297.375 -22.904.397 -22.607.023 -22.607.023 -22.607.023 -22.607.023

(OUD) (NIEUW) 2017 2018 2019

Gemeente Inwoners Totaal 2016 Prijs- en % verdeling % o.b.v. Fictief € o.b.v. 2/3 oud € o.b.v. 1/3 oud € o.b.v. 3/3

per 1.1.2016 incl. taakst. Loonindex 2017 conform PB2016 budget 2016 en 1/3 nieuw en 2/3 nieuw nieuw

Blaricum 9.312 648.905 12.180 3,6947% 3,7559% 633.030 636.506 639.982

Gooisemeren 56.328 3.618.908 73.679 22,5532% 22,0876% 3.816.504 3.790.059 3.763.613

Hilversum 87.161 6.722.909 114.010 39,4047% 38,8936% 6.685.332 6.656.302 6.627.271

Huizen 41.315 2.385.345 54.042 14,8742% 14,4353% 2.509.562 2.484.634 2.459.707

Laren 10.857 776.121 14.201 4,1154% 4,2973% 711.569 721.900 732.231

Weesp 18.348 1.121.273 24.000 7,3036% 7,1786% 1.237.393 1.230.296 1.223.198

Wijdemeren 23.176 1.443.603 30.315 8,0543% 9,3517% 1.446.103 1.519.796 1.593.490

Totaal 246.497 16.717.064 322.428 100% 100% 17.039.492 17.039.492 17.039.492

Om de huidige verdeelsystematie (o.b.v. fictief budget) wat minder hard aan te laten komen bij de "nadeelgemeenten", is er 

in het AB van 16-03-2016 besloten dat er een ingroeimodel moet komen. In bovenstaande berekening (t.a.v. 2017) is er vanuit 

gegaan dat 2/3 o.b.v de oude (conform BP2016) systematiek wordt verdeeld en 1/3 o.b.v. de huidige. T.b.v. de 

programmabegroting 2018 zal 1/3 o.b.v. de oude systematiek worden verdeeld. Hiermee zal het ingroeimodel 3 jaar beslaan 

GEMEENTE 2017 2018 2019 2020

HILVERSUM 399.656 392.888 386.119 379.351

HUIZEN 24.282 23.931 23.580 23.228

WEESP 257.153 254.042 250.930 247.819

WIJDEMEREN 172.219 174.974 177.729 180.484
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Bijdrage gemeenten bevolkingszorg 

 
 
De totale jaarlijkse bijdrage voor 2017 is op basis van de afgesproken verdeelmaatstaaf: 50% op basis 
van een vaste voet en 50% op basis van inwoneraantal. 
 

Bijdrage van het rijk 

De BDur bijdrage is gelijk aan de decembercirculaire van het ministerie van V&J 2015. 

 

Saldo financieringsfunctie 

Het saldo van de financieringsfunctie bedraagt € 0,4 miljoen voordelig. De uitgaven van € 0,3 miljoen 
hebben betrekking op de aangetrokken geldlening  van € 11 miljoen in 2013 met een rente van 2,8%. 
De inkomsten is de toegerekende rente aan de activa op basis van rentepercentage variërend van  
2,8 % tot 4,5%. 
 

Mutaties reserves en voorzieningen  
 

In de financiële begroting is een nadere toelichting opgenomen van de mutaties in de individuele 

reserves. Dit overzicht betreft de vrijval van de reserve BTW-BCF. 

  

Gemeente Inwoners Inwoners Inwoners Vaste voet Totaal

per 1.1.2016 % 2016 bijdrage 2017 bijdrage 2017 bijdrage 2017

Blaricum 9.312 0,0378 8.327 31.488 39.814

Gooisemeren 56.328 0,2285 50.368 31.488 81.855

Hilversum 87.161 0,3536 77.938 31.488 109.426

Huizen 41.315 0,1676 36.943 31.488 68.431

Laren 10.857 0,0440 9.708 31.488 41.196

Weesp 18.348 0,0744 16.406 31.488 47.894

Wijdemeren 23.176 0,0940 20.724 31.488 52.211

Totaal 246.497 1,0000 220.414 220.414 440.827

Mutaties reserves Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Storting 

Onttrekking -143.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0

Totaal -143.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0
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Paragrafen  

 

Weerstandsvermogen  

 
Weerstandscapaciteit 

Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 van het BBV uit de relatie tussen: 
1. de weerstandscapaciteit. Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio 

beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en  
2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn 

in relatie tot de financiële positie.  
 
De gewenste weerstandscapaciteit is dus het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken 
op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het 
van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste 
weerstandsvermogen te vormen. 

 

Acties weerstandsvermogen 2017 

De acties in 2015 voor de paragraaf weerstandsvermogen bestonden enerzijds uit het inzichtelijk 
maken van de risico’s en anderzijds de afdekking van de risico’s in het kader van de uitwerking van het 
project Nieuw Rood. Deze reorganisatie-gebonden risico’s zijn in 2015 geactualiseerd en hebben 
geresulteerd in een bijstelling van de voorziening reorganisatie. Anderzijds stond 2015 in het teken 
van de actualisatie van de genoemde risico’s,. Hierbij zijn risico’s afgevallen en andere weer 
opgenomen, vanwege de actualiteit van de risico’s. 

 

Beleid 

Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico’s 
zoveel mogelijk worden gedekt door de algemene reserve. Bij het opmaken van de rekening 2015 en 
begroting 2017 is, mede op advies van de accountant, een (meerjaren)risicoprofiel gemaakt. Het 
risicoprofiel is opgemaakt met een horizon van 4 jaar. 

De uitkomst van het risicoprofiel is dat de risico’s op circa € 3,2 miljoen worden becijferd. Het 
benodigde weerstandsvermogen bedraagt daarmee circa 13% van de begrotingsomvang. De 
weerstandscapaciteit in 2015 bedraagt € 2 miljoen en loopt op termijn terug naar € 1,6 miljoen. Dit 
betekent dat de risico’s meerjarig niet volledig zijn afgedekt. Aangezien de risico’s naar verwachting 
ook niet tegelijk optreden, is dit vooralsnog een voldoende buffer om bij de volgende begroting en 
jaarrekening te evalueren. 
 
 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die 
capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene 
risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt een overzicht gegeven van de stand van 
de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2015. 
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De reserve GHOR is in beheer en gebruik bij de Regio Gooi en Vechtstreek en wordt aldaar op de 
balans verantwoord en niet bij de Veiligheidsregio. De risicoafweging vindt derhalve ook door de Regio 
Gooi en Vechtstreek plaats. 
 
 

Financieel risicoprofiel 
 
Financieel risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

 
 

Algemene toelichting risicoprofiel 
In de tabel hiervoor hebben wij twee typen risico’s opgenomen, namelijk risico’s met een structureel 
karakter (aangeduid met een “S”) en risico’s die meer incidenteel van aard zijn (“I”). In principe 
behoren de risico’s met een structureel karakter in de begroting te worden opgenomen. Omdat 
bestuurlijk gezien in de begroting de laatste jaren de nullijn is gehanteerd, is daarvoor nu geen ruimte 
in de begroting. Zo lang deze structurele ruimte niet beschikbaar wordt gesteld, zullen deze posten 
doorwerken in het risicoprofiel. 

Toelichting op de opgenomen structurele risico’s 
De BTW compensatie in de BDUR uitkering is in 2015 lager geweest dan de werkelijke betaalde BTW in 
de exploitatie. Dit kan eerst nog wordt afgedekt met de bestemmingsreserve, maar zal na de 
uitputting daarvan moeten worden opgenomen in de begroting. 
 
Ten aanzien van het risico van de werkkostenregeling is bepalend in hoeverre de onbelaste vergoeding 
aan vrijwilligers binnen het forfait van 1,2% van de loonruimte valt. Voor de jaren 2015-2018 valt de 
onbelaste vergoeding buiten het forfait. Vanaf 2019 is dit weer een risico, omdat de afspraak met de 
Belastingdienst op sectorniveau vervalt.  
 
Op dit moment speelt er van alles rondom arbeidshygiëne, een duidelijk beeld wat precies de aanpak 
en maatregelen moeten zijn is nog in ontwikkeling. Derhalve hebben we dit al risico opgenomen, 
omdat het op dit moment nog alle kanten op kan qua aanpak. 
 

Weerstandscapaciteit (in € 1 mln.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Algemene Reserve 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Vrij te besteden bestemmingsreserves 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2

Bedrag voor onvoorzien 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Stille reserves 0 0 0 0 0 0

Totaal 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6

Financieel risicoprofiel (bedragen in € mln.)

Risico's Incidenteel structureel Aard Financiele Omvang kans benodigde dekking

BTW compensatie X Rijksbijdrage 0,1 0,5 0,1

Werkkostenregeling X Personeel 0,05 0,5 0,0

Arbeidshygiene X Personeel 0,7 0,8 0,5

Onderhoud gebouwen X Huisvesting 0,3 0,3 0,1

WW-risico X Personeel 0,2 0,3 0,1

Vakbekwaam blijven en worden X Personeel 0,6 0,8 0,5

Rijksmaterieel X Materieel 0,3 0,5 0,2

Vervangingsproblematiek X Materieel 0,2 0,5 0,1

Frictiekosten meldkamer X Samenwerkingsverbanden 0,5 0,3 0,2

Oefencentrum Crailo X X Samenwerkingsverbanden 2,0 0,5 1,0

Achteraf verwerken structurele effecten X Bijdrage gemeenten 0,2 0,5 0,1

Totaal 5,1 2,6
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Het hebben van voldoende en goed gekwalificeerd brandweerpersoneel, ook in de toekomst, is van 
groot belang. De organisatie heeft vakbekwaam worden en blijven opgepakt om hier structureel op in 
te zetten. Hiermee is het risico nog niet verdwenen, maar treffen we maatregelen die in de toekomst 
vruchten moeten afwerpen. 
 
Nu duidelijk is dat Crailo niet verzelfstandigt, is vakbekwaam worden en blijven ook een structureel risico 
geworden in relatie tot Crailo. Immers, in het geval we het terrein niet langer kunnen huren van de 
provincie dient uitgeweken te worden naar andere locaties voor opleiden en oefenen. Wanneer de 
vakbekwaamheidsdiensten bij een externe leverancier moeten worden afgenomen, levert dit 
structureel meerkosten op ter hoogte van € 532.000.  

Individueel keuzebudget wordt vanuit de cao als verplichting aan onze organisatie opgelegd, het is 
onzeker of er voldoende budget aanwezig is. Omdat al is besloten over de invoering van het IKB, is dit 
niet opgenomen in de berekening van het risicoprofiel. 
 
Het risico ten aanzien van overdracht materieel van het rijk betreft dat het rijk voorheen materieel 
incidenteel financierde en dat wij de vervanging zelf structureel moeten financieren. 
 
De vervangingsproblematiek van het materieel betreft het risico dat er onvoldoende (structurele) 
dekking aanwezig is voor investeringen, die voorheen incidenteel zijn gefinancierd of tegen een lagere 
boekwaarde dan de vervangingswaarde zijn overgenomen. 
 
Toelichting op de incidentele risico’s. 
Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. 
Dit is een gemiddeld kwaliteitsniveau. Het risico op onvoorziene omstandigheden is daardoor 
aanwezig en kan zich een incidentele tegenvaller voordoen. 
 
Het WW-risico betreft boventallige medewerkers, die als gevolg van outplacement niet binnen twee 
jaar naar passend werk kunnen worden begeleid. Het risico is laag ingeschat, omdat deze groep 
beperkt is en de beheersmaatregelen om dit te voorkomen maximaal. Ook de transitie naar de 
landelijke meldkamer is gekwalificeerd als incidenteel. 
 
 

Financiële kengetallen 
 
Een helder inzicht in de financiële positie is een belangrijk onderdeel van de financiële 
verantwoording. In de tabel hieronder zijn een aantal relevante kengetallen opgenomen. Deze 
kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting 
of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie. 
 
 

Kengetallen Jaarrekening 
2015 

Begroting 
2016 

Begroting 
2017 

Netto schuldquote 31.14% 35.40% 32.29% 
Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen 43.68% 24.15% 25.51% 
Solvabiliteitsrisico 4,60% 6.85% 8.75% 
Structurele exploitatieruimte 0 0 0 
Grondexploitatie 0 0 0 
Belastingcapaciteit 0 0 0 
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Bedrijfsvoering 
 
In 2016 was het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering een belangrijk speerpunt. Bedrijfsvoering is 
ondersteunend aan het primair proces en moet kwalitatief goed, betrouwbaar en afgestemd zijn op 
de organisatie.  
In 2017 staan begrippen als verstevigen en verbinden ook binnen bedrijfsvoering centraal. Uiteraard 
hebben we daarbij niet alleen oog voor de interne verbinding (tussen de kolommen), maar ook die 
met onze omgeving.  Steeds verder werken we toe naar een bundeling van de ons beschikbare 
informatiestromen. Uiteraard gebruiken we deze informatie voor een zo optimaal mogelijke 
uitvoering van de taken waar de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor staat. Maar ook zullen we 
informatie afstemmen op de behoefte van en ter beschikking stellen aan de gemeenten, klanten 
(burgers en bedrijven) en partners. Communicatie en informatievoorziening spelen daarbij een 
cruciale rol.  
 
De belangrijkste speerpunten op het gebied van bedrijfsvoering zijn : 

 Vervolg geven aan organisatieontwikkeling 

 Participatie in landelijke trajecten op het brede aandachtsgebied van bedrijfsvoering  

 Afstemming en samenwerking met Flevoland en Utrecht (ook) op het terrein van 
bedrijfsvoering  

 Afstemming en samenwerking en afstemming met partners, zoals de Regio  

 Doorontwikkeling van integraal informatiemanagement 

 Vinden van nieuw evenwicht tussen lokaal en regionaal bestuur 

 Bevorderen van toegankelijkheid door gebruik van nieuwe media 

 Doorontwikkeling van de P&C-cyclus  
Deze speerpunten zijn in de volgende paragrafen kort uitgewerkt.  
 
 

Financieel perspectief bedrijfsvoering 
 

 
 
Huisvesting, kantoor en facilitair 

De kosten voor huisvesting, kantoor en facilitair betreffen onder andere eigenaars- en 

gebruikerslasten van de huisvesting, koffievoorzieningen, kantine, kantoorartikelen, telefoonkosten en 

schoonmaakkosten etc. 

 

ICT en automatisering 

De kosten voor ICT betreffen de kosten voor licenties, beheer en verbindingen. 

 

Organisatie 

Hieronder vallen de meer algemene organisatiekosten en de kosten voor verzekeringen, 

communicatie en directie. 

 

 

Bedrijfsvoering 2016 2017 2018 2019 2020

Huisvesting, kantoor en facilitair 1.131.516 1.153.564 1.171.887 1.190.421 1.209.169

ICT en automatisering 589.791 596.574 596.574 596.574 596.574

Organisatie 1.022.957 1.034.721 1.034.721 1.034.721 1.034.721

Totaal 2.746.280 2.786.875 2.805.200 2.823.735 2.842.483
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Organisatieontwikkeling 
 
Opschalen naar niveau Midden Nederland 
In het beleidsdocument “visie 2020” is de stip op de horizon het opschalen van de Veiligheidsregio’s 
BGV, VRU en Flevoland naar de veiligheidsregio Midden Nederland in 2020. Vanuit de brandweer Gooi 
en Vechtstreek is voor de jaren 2016 en 2017 de koers om de eigen organisatie door te ontwikkelen 
naar een solide fusiepartner. In 2018 zal naar verwachting het project fusie gaan starten, natuurlijk 
onder voorbehoud van bestuurlijke fiattering. Tot aan 2018 zal er op alle fronten (brandweerzorg en 
bedrijfsvoering) de samenwerking worden gezocht met de toekomstige fusiepartners, om een 
overgang te vergemakkelijken en de voordelen van samenwerking te oogsten. 
 
Bevolkingszorg ingebed in de VR 
Onderzocht wordt in 2016 of het bureau Bevolkingszorg die werkzaam is voor de regio’s Gooi en 
Vechtstreek en Flevoland organisatorisch ingebed kan worden in de VR Gooi en Vechtstreek. De 
insteek zal zijn de ondersteuning op de bedrijfsvoering elementen  onder te brengen bij de Brandweer 
Gooi en Vechtstreek.  
 
Concernstaf 
Binnen de Veiligheidsdirectie wordt er gesproken over de vorming een concernstaf werkzaam voor de 
gehele veiligheidsregio. Deze ontwikkeling zal mede in het licht van de toekomstige opschaling naar 
Midden Nederland worden bezien. 
 
Landelijke Meldkamer Organisatie 
Het landelijk project om te komen tot 10 meldkamers zal in 2017 een groot beslag leggen op de 
capaciteit van brandweerzorg op het vlak van standaardisatie van processen binnen de nieuwe 
meldkamerorganisatie. In het project zal het wel of niet overgaan van personeel naar de nationale 
politie worden meegenomen.  
 
Bij alle organisatieontwikkelingen is de beschikbare capaciteit om ontwikkelingen vorm te geven een 
voortdurende zorg. De vraag aan de BGV op meerdere taakvelden neemt toe, zeker ook op de multi 
taakvelden. Hierbij is het maken van reële keuzes onontbeerlijk. 
 
 

Huisvesting, kantoor en facilitair 
 
Eind 2015 is er veel belangstelling ontstaan voor het onderwerp arbeidshygiëne. Voor de brandweer is 
dit een belangrijk project in 2016 met hoogstwaarschijnlijk ook een doorloop in 2017. De impact van 
dit project (bijvoorbeeld, verbouwingen, logistieke handelingen, financiën) is niet op voorhand 
duidelijk en daarmee ook de rol voor facilitair niet. Moet er bijvoorbeeld voor iedere repressieve 
medewerker een tweede bluspak aangeschaft worden, dient er kleding vervoerd te worden tussen 
kazernes of is het noodzakelijk om kazernes te verbouwen en daarmee een betere scheiding van 
schoon/vuile-ruimten te creëren? De kosten hiervoor zijn op dit moment niet goed in te schatten. Een 
grove raming is ongeveer € 600.000 als investering (conform weerstandsvermogen).  
 
Met de regionalisering in 2009 is vastgesteld dat de brandweerpost onder verantwoording van de 
gemeente Muiden niet aan de gestelde eisen van Arbowet en de geregionaliseerde brandweer 
voldoet. De gemeente Muiden zal het “been moeten bijtrekken” op dit gebied.   
Ondanks diverse initiatieven de afgelopen jaren is dit er nog steeds niet van gekomen. Verwacht wordt  
dat er medio 2016 gestart wordt met het opstarten van het proces tot realisatie van een 
brandweerkazerne voor de post Muiden die aan alle eisen voldoet. Daarbij is het van belang dat 
bestaande afspraken worden geborgd in het overnamedossier naar de nieuwe gemeente Gooise 
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Meren. In december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een intentieovereenkomst met de 
naburige makelaar ter realisering van een nieuwe brandweerkazerne. 
 
 

Planning en Control 
 
Doorontwikkeling Planning & Control Cyclus  
De veiligheidsregio wil naar integrale, programmatische en cyclische advisering en sturing (planning en 
control). Daarbij hoort een goede aansluiting van bestuurlijke sturing en managementsturing door 
koppeling van beleidsplan – programmabegroting – jaarplan – deelplannen met een bijbehorende 
volledige plan-do-check-act cirkel. Daarbij hoort ook het steeds meer ontwikkelen en beschikbaar 
komen van kengetallen en prestatiegegevens als handvatten voor (bij)sturing. Daarbij hoort tenslotte 
ook een betere positionering van de veiligheidsdirectie met een heldere afbakening tussen individuele 
verantwoordelijkheid binnen de eigen kolom en collectieve verantwoordelijkheid van de 
veiligheidsdirectie met inbegrip van het creëren van de noodzakelijke doorzettingsmacht bij hetzij 
portefeuillehouders hetzij de voorzitter.  
De afdeling Planning & Control heeft de regie bij de doorontwikkeling van deze Veiligheidsbrede P&C 
cyclus. Om deze doorontwikkeling te kunnen realiseren dient er geïnvesteerd te worden in collegiale 
overleggen binnen de Veiligheidsregio. Daarnaast dient er ook het nodige draagvlak binnen de diverse 
managementteams van de organisatie gecreëerd te worden. Het team van P&C zal ook hier op gaan 
inzetten. 
 
Verbinding Gemeenten 
Om als Veiligheidsregio in het algemeen en als P&C afdeling in het bijzonder een goede relatie met de 
deelnemende gemeenten te krijgen, is het van belang om de verbinding met de betreffende 
gemeenten te zoeken. Al langer organiseert de veiligheidsregio bijeenkomsten voor de financieel 
ambtenaren en de ambtenaren OOV om producten als de kaderbrief, programmabegroting of de 
burap te bespreken. In  2017 willen we een “proeftuin” starten om te kijken hoe we wethouders en 
gemeenteraden beter kunnen betrekken bij de P&C-cyclus. Daarnaast zullen de ingezette 
communicatie-stromen worden voortgezet en eventueel worden geëvalueerd.  
 
Bijdrage leveren aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren in relatie tot de beschikbare financiële 
middelen 
In- en extern bestaat de behoefte aan (meer) transparantie, aan kengetallen en aan (financiële) 
prestatie-indicatoren. De afdeling P&C zal hieraan vorm gaan geven door middel van inventarisatie 
van de informatiebehoefte. 
 
Verbetering verbinding en efficiency bedrijfsprocessen tussen kolommen 
Intensivering van samenwerking tussen de afzonderlijke kolommen is essentieel om de 
bedrijfsprocessen efficiënter  in te richten. Hierop is een aanzet genomen door het voornemen van 
het inrichten van een concernstaf. Deze concernstaf zal in 2016 en 2017 een nadere invulling krijgen 
(zie ook: organisatieontwikkeling). Hoe processen zoals P&C gestalte gaan krijgen bij de vorming van 
een concernstaf zal in 2017 worden uitgewerkt.  
 
Uitbreiding samenwerking VRU en VRF 
Intensivering van de samenwerking met VRU en VRF staat hoog op de agenda van de BGV. Ook door 
samenwerking op het gebied van financiën en P&C kunnen op een aantal vlakken mogelijk 
schaalvoordelen en efficiency  worden gerealiseerd. Waar het mogelijk is om gebruikte instrumenten, 
inrichtingsprincipes, systemen etc. op elkaar af te stemmen, zal dit samenwerking in de toekomst 
(nog) meer een positieve richting geven. 
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Informatisering (Informatiemanagement) en Automatisering (ICT) 

I&A en informatiemanagement 
De I&A functie wordt bij de brandweer uitgevoerd door het team Informatisering en Automatisering 
(I&A). Informatisering is in de organisatie een nieuw vakgebied dat vorm geeft aan organisatiebreed 
Informatiemanagement. Informatiemanagement gaat over het leggen van verbanden. Verbanden 
tussen de strategie van een organisatie, de informatiebehoeften vanuit verschillende werk- en 
bedrijfsprocessen, de informatiebehoefte van de klant of het bestuur, etc. Door integraal (proces- en 
kolombreed) te kijken naar de informatievoorziening en vanuit de informatiebehoefte de 
informatievoorziening in te richten, kan de informatievoorziening effectiever en efficiënter worden 
ingericht. Het proces van informatiemanagement (richten (i-visie), inrichten (architectuur, plannen en 
planning) en verrichten (functioneel beheer, informatiemakelaars, informatiemanagers) zorgt hiervoor 
en zorgt tevens voor een goede kwaliteit van informatie (informatisering) en systemen 
(automatisering). Het breed oppakken van informatiemanagement is al ingezet en zal in 2017 verder 
worden vormgegeven.  
 
De ondersteunende rol van I&A 
Het grootste deel van het werk van I&A is ondersteunend. Het gaat hier om adviseren, eerstelijns 
helpdesk, ondersteunen bij aanschaf van applicaties, aansturen van leveranciers, aanschaf en 
onderhoud van hardware en documentaire informatievoorziening (archief). I&A is in haar 
ondersteunende rol proactief en verbindend. 
 
Deelname vanuit I&A aan landelijke trajecten  
Landelijke en regionale ontwikkelingen worden gevolgd en contact wordt gezocht met andere regio’s, 
door bijv. deelname aan landelijke netwerken zoals de vakgroep DIV (documentaire informatie-
voorziening), de vakgroep Informatieveiligheid en het NIM (netwerk voor informatiemanagement). 
Verder heeft de regio zicht gecommitteerd aan twee van de zes speerpunten van het Landelijk 
programma informatievoorziening van de veiligheidsregio’s. Dit zijn de speerpunten basisvoorziening 
geo-informatie en informatieveiligheid. I&A geeft hier praktisch vorm aan voor de regio. 
 
Samenwerking met de buurregio’s  
De samenwerking met de veiligheidsregio’s Utrecht en Flevoland wordt geïntensiveerd. Dit vindt 
vooral plaats op het gebied van gezamenlijke ICT. Voor ICT is in 2015 onderzocht hoe een 
gezamenlijke infrastructuur en beheerorganisatie kan worden ingericht. De uitwerking hiervan loopt 
door in 2017. Ook op het gebied van aanschaf van applicaties, beleid en inrichting zal intensiever 
worden samengewerkt. 
 
 

Bestuursadvisering en communicatie (B&C) 

De adviserende en ondersteunende rol van B&C 
De werkzaamheden van het team B&C zijn in belangrijke mate adviserend en ondersteunend van aard. 
Niet alleen naar de commandant, maar naar de hele organisatie. Deze ondersteuning ligt zowel op het 
vlak van de communicatie als op het vlak van de bestuursadvisering. B&C is in haar adviserende en 
ondersteunende rol proactief en verbindend. 
B&C verricht dan ook niet alleen werkzaamheden voor de BGV, maar ook voor de veiligheidsregio als 
geheel (zoals bestuurssecretariaat, communicatie, aansturing veiligheidsbureau). 
 
Interne versterking veiligheidsregio 
In 2017 wordt de managerial en bestuurlijke besluitvorming verder verstevigd. De agenda van het MT 
en het bestuur wordt strategischer van aard. Verantwoordelijkheden en besluiten worden zo laag 
mogelijk in de organisatie belegd. Besluiten worden helderder en het besluitvormingsproces korter.  
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Ook wordt het integrale karakter van de veiligheidsregio verder versterkt. Werkzaamheden die de 
kolommen nu nog afzonderlijk uitvoeren, worden in toenemende mate geïntegreerd en uitgevoerd 
voor de veiligheidsregio als geheel. Dit geldt ook voor het team B&C: bestuursadvisering, 
relatiebeheer en communicatie. 
 
Digitale media 
Het gebruik van digitale media buiten onze organisatie neemt sterk toe en wij zullen moeten 
aansluiten bij deze ontwikkeling. De samenleving verwacht dat zij middels digitale media met de 
overheid – en dus ook met de BGV/veiligheidsregio – kan communiceren. Onze organisatie zal hierop 
worden ingericht en het personeel zal hiervoor worden opgeleid en getraind. 
 
Lokaal en regionaal bestuur 
Veiligheid is een lokale verantwoordelijkheid, maar de wet bepaalt dat het op regionaal niveau moet 
worden georganiseerd (verlengd lokaal bestuur). De afstand tussen het lokale en het regionale 
bestuur is door de vorming van de veiligheidsregio vergroot, waardoor de verbondenheid met de 
brandweer/veiligheidsregio bij raadsleden is afgenomen. Een tijdelijke werkgroep met raadsleden 
heeft aanbevelingen opgesteld om de verbinding tussen de lokale en het regionale bestuur te 
versterken. Ook in 2017 zal deze verbinding worden versterkt. 
 
Verkenning van mogelijkheden tot samenwerking met de buurregio’s 
De BGV/veiligheidsregio intensiveert de komende jaren de samenwerking met de omgeving – in het 
bijzonder met de veiligheidsregio’s Flevoland en Utrecht – en groeit op organische wijze toe naar een 
fusie met deze veiligheidsregio’s. Ook B&C zal de samenwerking met Flevoland en Utrecht actief 
opzoeken.  

 
 

Personeel 
 
De basis voor de personele begroting is het organisatieplan. De personele begroting is herijkt op basis 
van het nieuwe organisatieplan in 2014 en het daaraan gekoppelde functieboek.   
 

 
 
Wegvallen levensloopregeling 
Door het vervallen van de levensloopregeling in 2022 is er noodzaak om het FLO overgangsrecht te 
herzien. In de vorig jaar (2014) opgerichte Brandweerkamer ten behoeve van de 
brandweerhoofdstukken binnen de CAR/UWO vindt op landelijk niveau de onderhandelingen plaats. 
 
Ontwikkelingen vrijwilligheid 
Binnen de brandweerkamer valt ook het hoofdstuk rond de rechtspositie van vrijwilligers bij de 
brandweer. Landelijk maar ook lokaal zal er in samenspraak met de vrijwilligers gekeken worden naar 
de toekomstige positie van de vrijwilligers binnen de BGV.  
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Dynamisch verbinden 
In het Organisatie & Formatieplan BGV is reeds melding gemaakt van het belang van “verbinding” 
binnen en buiten de BGV. Middels het instrument Dynamisch Verbinden wordt hier in de praktijk 
handen en voeten aangegeven. 
 

 
Financiering  
 

Wettelijk kader 

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet 
financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan 
transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht 
treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk 
uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan lagere overheden de verplichting oplegt financiële 
risico’s op het gebied van treasury te beheersen. Daarnaast regelt de Regeling uitzetting en derivaten 
decentrale overheden (Ruddo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële 
instelling. Het treasurystatuut is 10 december 2009 vastgesteld. In dit statuut zijn ook binnen de 
mogelijkheden van de wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de 
treasuryfunctie. In 2015 wordt het treasurystatuut bijgesteld als gevolg van de ontwikkeling met 
betrekking tot het schatkistbankieren. 
 

Ontwikkeling liquiditeitpositie 

In 2013 is een lening (2,8%) afgesloten van € 11 mln. voor 20 jaar, in verband met de overname van 
een aantal kazernes. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de 
kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd, totdat lang geld 
goedkoper wordt. Op basis van de liquiditeitsprognose zal in 2017 een aanvullende financiering van  
€ 0,5 miljoen moeten worden aangetrokken.  
De liquiditeitspositie per 1 januari 2017 is nagenoeg nihil.  Aan het eind van het jaar en het begin van 
het nieuwe jaar is de liquiditeitspositie altijd even kritisch. Dit wordt opgevangen met de 
kredietfaciliteit van de BNG van € 1,7 mln.. 
 

Kasgeldlimiet 

Voor 2017 is het begrotingstotaal begroot op € 25 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim 2 
miljoen. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel 
mogelijk met kort geld (lagere rente) wordt gefinancierd, totdat lang geld goedkoper wordt. Op basis 
van de liquiditeitsprognose wordt de kasgeldlimiet overschreden. Door gebruik te maken van de 
maximale kredietfaciliteit van de BNG en de aanvullende financiering van € 0,5 miljoen blijven we 
binnen de kasgeldlimiet. 
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Conclusie : Er wordt in de periode 2016-2020 voldaan aan de kasgeldlimiet 

 

Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 
 
De wet Fido definieert vaste schuld als opgenomen geldleningen met een rentetypische looptijd 
groter dan of gelijk aan 1 jaar. Van renterisico is sprake als er onzekerheid bestaat rond toekomstige 
renteniveaus. 

Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor: 

 bij variabel rentende leningen; 

 indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is; 

 bij naderende renteaanpassingen van leningen.  
Het doel van de renterisiconorm is om op de lange termijn niet afhankelijk te zijn van het renteniveau 
in een bepaald jaar. Met de norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze  j openbare 
lichamen en levert een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de 
kapitaalmarkt. Jaarlijks mogen de renterisico’s niet hoger zijn dan 20% van het lastentotaal van de 
begroting bij aanvang van het boekjaar. In onderstaande tabel wordt de norm afgezet tegen de 
feitelijke situatie. 

 

Conclusie : Er wordt in de periode 2016-2020 voldaan aan de renterisiconorm 

 

Onderhoud Investeringen  
 

 

Berekening kasgeldlimiet in mln. 2016 2017 2018 2019 2020

1. Toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%

in bedrag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2. Omvang vlottende schuld 1,7 1,2 0,1 0,3 0,5

3. Vlottende middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toets kasgeldlimiet

4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) 1,7 1,2 0,1 0,3 0,5

Toegetande kasgeldlimit 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ruimte (+) c.q overschrijding (-) 0,3 0,8 1,9 1,7 1,5

2016 2017 2018 2019 2020

1 renteherziening 0 0 0 0 0

2 betaalde aflossing 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

3 Renterisico (1+2) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

4 Begrotingstotaal 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 Vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20% 20%

Renterisiconorm (4x5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Toets renterisconorm

4,45 4,45 4,45 4,45 4,45Ruimte (+) c.q overschrijding (-)

Bereking renterisiconorm (in mln.)

Onderhoud investeringen Uitgaven inkomsten Saldo begroting MJB MJB MJB

Kapitaallasten 2017 2017 2017 2018 2019 2020

Kapitaallasten gebouwen 661.307 661.307 651.085 640.863 630.641

Kapitaalalsten machine , apparaten, vervoersmiddelen en overig 1.630.029 1.630.029 1.500.299 1.420.674 1.493.795

Toegerekende rente -719.711 -719.711 -693.434 -680.957 667.957

Totaal 2.291.336 -719.711 1.571.625 1.457.950 1.380.580 2.792.393
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Meerjareninvesteringsplan 

In 2016 wordt een meerjareninvesteringsplan gemaakt. Dit plan omvat de investeringen op het gebied 
van materieel, ICT, facilitair en huisvesting. Het doel van dit plan is om op basis van het huidige beleid 
en aanwezige investeringen inzicht te krijgen in het meerjarenvervangingsschema en benodigde 
structurele kapitaallasten. Dit ook, omdat investeringen in het verleden ook incidenteel plaatsvonden. 
Ook het activabeleid zal worden geactualiseerd. 
In het plan worden ook waardestijgingen, aantallen en afschrijvingstermijnen herijkt. In de 
uiteenzetting van de financiële positie is een eerste opzet verantwoord van de vervangings-
investeringen. Mogelijk wordt dit met het vaststellen van het meerjareninvesteringsplan bijgesteld. 

 

 

Onderhoud Investeringen 

Het onderhoud van de gebouwen vindt plaats op basis van een onderhoudsbeheerplan, waarbij het 
kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ wordt gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog beperkt, 
omdat de gebouwen redelijk nieuw zijn. 
Het onderhoudsplan van het materieel wordt in het verlengde van het meerjareninvesteringsplan 
gemaakt. De onderhoudsbudgetten staan onder druk. Mogelijk kan een consequent activabeleid de 
druk op het onderhoudsbudget verlichten. 

 
 

Verbonden partijen 
 
Een Verbonden Partij (VP) is een instrument voor het realiseren van de doelstellingen van de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De Veiligheidsregio bepaalt de aard en omvang van de bijdrage 
en niet de VP. Dat betekent dat de veiligheidsregio aandacht besteedt aan de taak van de VP en dat de 
verantwoording zodanig gestalte moet krijgen dat duidelijk wordt welke bijdragen de VP levert en 
tegen welke kosten. 

Op dit moment heeft de veiligheidsregio geen verbonden partijen.  
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Deel II: de financiële begroting  

 

Overzicht (meerjaren)exploitatie 
 

 

 

Uitgangspunten 
 
Besluit Begroting en Verantwoording 
De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
 
Gemeentelijke bijdrage 
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten. 

1. Bijdrage gemeenten algemeen 
2. Bijdrage gemeenten huisvesting 
3. Bijdrage gemeenten bevolkingszorg 

 
Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis 
van de verhouding van het fictief budget gemeentefonds met betrekking tot de brandweer van de 
deelnemende gemeenten. 
 
De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten waar de 
huisvestering van is overgenomen. 
De bijdrage voor bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet en 
voor 50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per 1 januari 
2016.  
 
Looncompensatie 
De huidige cao loopt af per 1 januari 2016. Op 27 januari 2016 heeft de VNG en de vakbonden een 
kortdurende cao per procesafspraken gesloten. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 
tot 1 mei 2017. De cao voorziet in de volgende loonsverhoging. 

- De salarissen stijgen per 1 januari 2016 met 3%; 
- De salarissen stijgen per 1 januari 2017 met 0,4% 

Dit is inclusief de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken in het pensioenakkoord van 2014 en 
het loonruimteakkoord 2015. In deze akkoorden staan afspraken over besparingen op de 

Programma Programma-onderdeel Saldo 2016 Uitgaven 2017 Inkomsten 2017 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Saldo 2020

Brandweerzorg risicobeheersing 2.577.291 2.643.344 -36.414 2.606.930 2.606.930 2.606.930 2.606.930

preparatie 6.794.976 6.640.588 0 6.640.588 6.640.588 6.640.588 6.640.588

vakbekwaamheid 5.030.877 5.998.981 -910.249 5.088.732 5.088.732 5.088.732 5.088.732

materieel 5.369.036 5.442.918 -12.138 5.430.780 5.430.780 5.430.780 5.430.780

meldkame 1.081.637 1.478.446 -384.370 1.094.076 1.094.076 1.094.076 1.094.076

Totaal brandweerzorg 20.853.817 22.204.277 -1.343.171 20.861.106 20.861.106 20.861.106 20.861.106

C&R C&R 0 421.056 0 421.056 421.056 421.056 421.056

GHOR GHOR 1.027.034 1.027.034 0 1.027.034 1.027.034 1.027.034 1.027.034

Bevolkingszorg Bevolkingszorg 435.815 557.149 -116.323 440.827 440.827 440.827 440.827

Bevolkingszorg adm 0 509.840 -509.840 0 0 0 0

Totaal 22.316.666 24.719.357 -1.969.333 22.750.023 22.750.023 22.750.023 22.750.023

Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeente -16.717.064 0 -17.039.492 -17.039.492 -17.039.492 -17.039.492 -17.039.492

Bijdrage huisvesting -860.787 0 -853.311 -853.311 -853.311 -853.311 -853.311

Bijdrage bevolkingszog -435.815 0 -440.827 -440.827 -440.827 -440.827 -440.827

Bijdrage C&R 0 0 -421.056 -421.056 -421.056 -421.056 -421.056

Rijksbijdrage Bdur -3.505.752 0 -3.430.000 -3.430.000 -3.430.000 -3.430.000 -3.430.000

Financieringsfunctie -424.248 297.375 -719.711 -422.337 -422.337 -422.337 -422.337

Taakstelling -230.000 0 0 0 0 0 0

Totaal -22.173.666 297.375 -22.904.397 -22.607.023 -22.607.023 -22.607.023 -22.607.023

Reserves mutaties reserves -143.000 0 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000 -143.000

Totaal 0 25.016.731 -25.016.731 0 0 0 0
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pensioenregeling, en over loonstijgingen van respectievelijk 0,74% en 1,4% samen 2,14%.  
De aanvullende loonafspraak is voor 2016 0.86% en over voor 2017 0,4%. 
Wij hebben bij het opstellen van de begroting 2017 rekening gehouden met de voorlopige afspraken 
die de VNG en de vakbonden hebben gemaakt. 
Op 14 januari 2016 heeft het bestuur van het ABP laten weten dat de dekkingsgraad per 31 december 
2015 uitgekomen is op 98,7%. Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt de pensioenpremie per april 
2016 gedurende vijf jaar met 1% te verhogen. Hiervan komt 2/3 voor rekening van de werkgever. Bij 
het samenstellen van de begroting 2017 hebben wij hier rekening mee gehouden. 
 
Prijscompensatie 
Op dit moment is de gemiddelde consumentenprijsindex tot en met augustus 2015 uitgekomen op 
0,8%. Wij verwachten dat de CPI de komende tijd licht zal oplopen tot 1%. De Europese Centrale Bank 
streeft op termijn naar een inflatie van ongeveer 2%. Dit doel hoopt de ECB te bereiken door 
waardepapieren op te kopen en hiermee de geldhoeveelheid te verruimen. Over het algemeen neemt 
de vraag en de inflatie toe wanneer in een economie op grote schaal extra geld wordt gepompt. 
Voorlopig gaan wij bij het opstellen van de begroting 2017 uit van een inflatiepercentage van 1,2%1. We 
gaan dit percentage meenemen als definitieve prijscompensatie voor de budgetten 2017. 
 
Loonkosten  
De loonkosten zijn structureel opgenomen op basis van het functieboek 2014. De loonkosten van 
boventallige medewerkers zijn incidenteel opgenomen en worden gedekt vanuit de voorziening 
reorganisatie. 
 
Bestuurlijk oefenen 
Het budget voor bestuurlijk oefenen van € 10.000 is (nadat hierop eerder € 5.000 is bezuinigd), niet 
voldoende om dit op kwalitatief voldoende niveau in alle gemeenten te organiseren; het belang ervan 
wordt evenwel breed onderkend, en wordt eerder meer dan minder. Recent is bij drie bureaus een 
offerte gevraagd. Bij alle bureaus bedroegen de kosten net onder of net boven de € 20.000. Vanwege 
het thema water’ draagt het Waterschap voor 2016 eenmalig € 5.000 bij. Voor 2017 bedraagt het 
benodigde budget derhalve € 20.000. Het feit dat het aantal gemeenten gereduceerd is naar zeven in 
plaats van negen gemeenten geeft geen verlaging van de kosten, aangezien de voorbereiding een 
wezenlijk onderdeel van de kosten beslaat. 
 
Kapitaallasten 
De kapitaallasten zijn gebaseerd op het ingebrachte budget. Er wordt lineair afgeschreven en rente 
toegerekend. 
 
Voor de afschrijvingstermijnen en toe te rekenen rentepercentages is een afschrijvings- en rentetabel 
gebruikt. Deze tabel is bij het opstellen van de begroting geactualiseerd. In het voorstel tot vaststellen 
van de begroting is deze tabel toegevoegd om eveneens vast te stellen. In het project om te komen 
tot een meerjareninvesteringsbegroting zal de tabel verder worden geactualiseerd.  
 
Kostenverdeling 
De uitgaven met betrekking tot de niet-directe afdelingen worden toegerekend aan het programma 
brandweerzorg. Uitgangspunt daarbij is het aantal fte dat direct aan het programma en haar 
onderdelen is toe te wijzen. 
 

                                                           
IIn de kaderbrief 2017 is al aangegeven dat dit is afgestemd met de Regio. 
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Toelichting en analyse meerjarenbegroting  
 
Analyse begroting 2016 en begroting 2017 
De uitgaven en inkomsten van het programma brandweerzorg zijn vanaf 2017 op de 0-lijn 
gepresenteerd. Per balanspost is wel getracht het meerjarig beeld te scheppen voor de onderdelen, 
maar deze zijn niet verwerkt in de exploitatieoverzicht. 
 
De toename van de kosten worden voornamelijk veroorzaakt door het verwerken van de loonstijging 
van 1% en de prijscompensatie van 1,2%. Tevens is de verhoging van het budget bestuurlijk oefenen 
verhoogd met € 10.000 
 
Mutatie reserves 
Bij de uiteenzetting van de financiële positie- overige balansposten – is het verloop van de reserves 
opgenomen.  
 
Incidentele baten en lasten 
 

 
 
Er zijn buiten de incidentele uitgaven, als gevolg van  de mutaties in de reserves en voorzieningen, 
geen incidentele baten en lasten opgenomen. 
 

 
Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) 
 
De wet voorziet in een wettelijk instrumentarium voor het bereiken en vasthouden van houdbare 
overheidsfinanciën. De individuele medeoverheden verstrekken jaarlijks begrotingsinformatie aan het 
CBS. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek neemt met onderstaande tabel het EMU-saldo op 
overeenkomstig het BBV.  
 

 

Programma Verdeel %

Risicobeheersing en brandveilig leven 17,21%

Preparatie en incidentbestrijding 46,51%

Vakbekwaamheid 14,13%

Materieel en materiaal 14,13%

Meldkamer 8,02%

Totaal 100,00%

Incidentele uitgaven Dekking door 2016 2017 2018 2019 2020

Opleidingen Voorziening indiv.opleid.budget 37.500 0 0 0 0

Verzekeringen Reserve personeelsverzekeringen 50.000 50.000 50.000 0 0

Salarissen Voorziening reorganisatie 646.079 403.032 180.651 60.053 21.912

Onderhoud Voorziening onderhoud 35.863 4.130 226.492 6.413 34.727

BTW-exploitatie Reserve BCF-BTW 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

869.442 557.162 557.143 166.466 156.639Totaal inidentele uitgaven allen op programma brandweerzorg
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Uiteenzetting financiële positie- Investeringen  
 

 
 
In de paragraaf kapitaalgoederen is de ontwikkeling van het meerjareninvesteringsplan  materieel, 
huisvesting en ICT beschreven. In deze begroting is de investeringsplanning op realiteit zo goed als 
momenteel mogelijk herijkt, waarbij rekening is gehouden met de uitkomsten van jaarrekening 2015. 
 

2016 2017 2018

Nr. Omschrijving berekening EMU-saldo (in € mln.) x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -0,1 -0,1 -0,1

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1,7 1,7 1,7

3

4 1,2 1,5 1,4

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 0,6 0,4 0,1

met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-0,2 -0,3 0,1Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 

mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Volgens begroting 

2016

Volgens begroting 

2017

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2018

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee

Uitzetting financiele positie - investeringen 2016 2017 2018 2019 2020

Vervangingsplan ICT en huisvesting Gebouwen 1.500.000

Machines, apparaten en installaties 0

Totaal ICT en Huisvesting 1.500.000 0 0 0 0

Vervangingsplan materieel Vervoersmiddelen 113.750 90.900 384.201 750.492 2.012.322

Machines, apparaten en installaties 289.681 95.600 20.224 349.597 0

Overig 0 387.200 0 30.000 0

Totaal Materieel 403.431 573.700 404.425 1.130.089 2.012.322

Totaal 1.903.431 573.700 404.425 1.130.089 2.012.322
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ICT en huisvesting 
De grootste investeringen zijn de overname van de nieuwbouwkazerne in Loosdrecht in 2016 en de 
investeringen in 2017 in het kader van het Shared Service Centre ICT, de vervanging van het financieel 
pakket en de telefooncentrale. 
 
Materieel 
De vervanging van vervoersmiddelen betreft vooral de reguliere vervanging van personeel- en 
materieelwagens, dienstauto’s en tankautospuiten. De investeringen in machines, apparaten en 
installaties betreffen de vervanging van C2000, warmtebeeldcamera’s en  MDT’s. 
 
 

Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten  
 
Reserves 
 

 
 
Algemene reserve 
Dit bedrag dient als weerstandvermogen voor de BGV en ter afdekking van de risico’s uit de 
risicoparagraaf. Het weerstandsvermogen is hiermee ca. 5% van de begrotingsomvang.  
 
Personeelsverzekeringen 
De aanbesteding van de personeelsverzekering heeft in 2014 niet geleid tot een aanbieder. Er zal in 
2015 een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. De reserve wordt gebruikt om schommelingen op te 
vangen van de hogere kosten tussen het aflopen van het oude contract en het afsluiten van het 
nieuwe contract vanaf 2016. 
 
BCF-BTW 
De begroting en daarmee de exploitatiebudgetten zijn met ingang van 2014 inclusief BTW. Vanuit de   
Bdur is hiervoor een compensatie gegeven van € 0,9 miljoen. We hebben in 2014 in de exploitatie € 1 
miljoen aan BTW uitgegeven. Dit is € 0,1 miljoen meer dan we ontvangen via de Bdur. Daarnaast is er 
ook nog ca. € 60.000 aan BTW op investeringen geactiveerd. De kapitaallasten zijn in de begroting niet 
verhoogd in 2015 en 2016. 
 
In 2016 ondergaat de begroting op het gebied van BTW een wijziging in verband de verwerking van de 
meerjareninvesteringsbegroting. Het wordt dan duidelijk wat naar de toekomst toe opgevangen moet 
worden in de begroting vanuit de reserve BCF/BTW. Vooralsnog wordt daarom vanaf 2016 met een 
onttrekking rekening gehouden van € 0,1 miljoen op basis van de uitkomsten uit 2015. 
 
Voorzieningen 
 

 

Naam Reserve Aard Reserve 2016 2017 2018 2019 2020

Algemene Reserve Algemene reserve 1.312.006 1.312.006 1.312.006 1.312.006 1.312.006

Personeelverzekeringen Egalisatiereserve 115.975 65.975 15.975 0

BCF-BTW Bestemmingsreserve 474.000 374.000 274.000 174.000 74.000

Eindsaldo per jaar 1.901.981 1.751.981 1.601.981 1.486.006 1.386.006

Naam Voorzieningen 2016 2017 2018 2019 2020

Reorganisatie 665.648 262.616 81.965 21.912 0

Groot onderhoud 927.389 928.259 706.717 705.304 675.577

Bluswater 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

Individueel loopbaanbudget 0 0 0 0 0

Eindsaldo per jaar 1.733.037 1.330.875 928.682 867.216 815.577
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Reorganisatievoorziening 
De voorziening is bestemd voor frictiekosten in het kader van de reorganisatie. De voorziening betreft 
vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. De piek van deze 
kosten ligt in 2015, 2016 en 2017.  
 
Groot onderhoud 
Voor de kazernes Weesp, Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Hilversum is het eigenaarsonderhoud 
overgenomen en een onderhoudsvoorziening gevormd voor de spreiding van de groot-
onderhoudsuitgaven. Hiervoor wordt van de gemeenten een bijdrage ontvangen op basis van 
afspraken met de gemeenten. Met behulp van een onderhoudsprogramma zijn de kosten meerjarig in 
beeld gebracht op basis van kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. De overgenomen gebouwen zijn niet 
ouder dan 10 jaar. De voorzieningen zullen de eerste jaren dan ook vooral worden opgebouwd om de 
noodzakelijke uitgaven later te kunnen betalen. 
 
Bluswater 
In december 2013 is besloten door het algemeen bestuur om brandkranen af te stoten. 
Om dit te realiseren is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten, die zijn gemoeid met het 
afstoten van brandkranen. Het afstoten zal geleidelijk gedurende een aantal jaren plaatsvinden. Er is 
nog niet bekend om hoeveel brandkranen het gaat en wanneer deze worden afgestoten. 
 
Leningen 
 

 
 
In 2013 is een lening voor € 11 miljoen aangetrokken voor 20 jaar in verband met de financiering van 
de overname van een aantal gebouwen. In 2016 zullen we gezien de liquiditeitspositie en de 
overname van de nieuwbouw Loosdrecht in 2016 of 2017, tijdelijk € 0,5 miljoen moeten lenen. Voor 
een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf. 
 

stand per 1-1 (x € 1 mln.) 2016 2017 2018 2019 2020

stand lening 9,90 9,85 9,30 8,75 8,20

-0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55

opname 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

stand per 31-12 9,85 9,30 8,75 8,20 7,65


