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BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2019
Rapportage 1e observatieperiode 2019

Bestuurlijke focuspunten
Harmonisering arbeidsvoorwaarden
⁻ Voor de VRU geldt dat veel arbeidsvoorwaarden bij de regionalisering van 2010 niet zijn
geharmoniseerd. Deze situatie leidt tot rechtsongelijkheid en een complexe uitvoeringspraktijk.
Mede met het oog op een mogelijk toekomstige invoering van de Wnra, is het wenselijk ook de
arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. De inventarisatie van de diverse rechtspositionele
regelingen en uitvoeringspraktijken binnen de VRU is reeds gestart;
⁻ De inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is
uitgesteld (formeel tot een nader te bepalen moment). Hierdoor komen de
brandweerhoofdstukken uit de CAR-UWO per 1 januari 2020 niet onder de cao gemeenten te
vallen. De VRU blijft (voorlopig) gemeenten volgen qua loonbijstellingen. Het overleg tussen VNG
en de vakbonden over een nieuwe cao verloopt stroef; tot op heden is nog geen akkoord bereikt.

Visitatie 2018
Begin 2019 is het visitatierapport aan het algemeen bestuur verstrekt. De aanbevelingen van de
visitatiecommissie geven een aantal richtingen aan waarin verdere verbetering mogelijk is. De
komende periode wordt gezamenlijk bezien hoe hier uitvoering aan gegeven kan worden.
Bestuurlijke behandeling vindt plaats op de VRU-bestuursconferentie van 25 september 2019.
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Bestuurlijke focuspunten
Samenwerking Midden-Nederland (programma Drieslag)
In de vergadering van het algemeen bestuur van 11 februari 2019 is besloten om intensiever
samen te gaan werken met de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek om de
crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen. Het betreft de realisatie van een
Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland, de realisatie van een Veiligheidsbureau
Midden-Nederland en de harmonisatie van de werkprocessen van de veiligheidsregio’s voor de
meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het programma ‘Drieslag’.
Er wordt een programmaplan opgesteld waarin de verschillende onderdelen verder worden
uitgewerkt. Het programma kent een doorlooptijd van drie jaar.

Beleidsplan 2020-2023
Het algemeen bestuur heeft het ontwerp-beleidsplan voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Het
ontwerp-beleidsplan is voorgelegd aan de gemeenteraden en andere crisispartners. De bespreking
van de eventuele reacties en de vaststelling van de definitieve versie staat gepland op 8 juli 2019.
De uitvoering van het beleidsplan wordt jaarlijks voorgelegd via de kadernota en begroting.
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Productie-indicatoren
Indicator
Adviesaanvragen Bouw
AED-uitrukken

Realisatie 2018

Realisatie 2019
t/m april

Prognose 2019

2.527

681

2.700

675

194

600

Adviesaanvragen Bouw
De bouwadvisering verloopt conform planning. Wanneer deze trend
zich doorzet, zal de productie rond de 2.700 adviezen komen.
AED-uitrukken
Het aantal AED-inzetten zijn eind april aan de lage kant. Ervaring
uit het verleden laten zien, dat de AED-inzetten vaker plaatsvinden
in de warmere zomermaanden.
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Prognose financieel resultaat VRU 2019

Rubriek A: Voor 2019 is nog geen nieuwe CAO afgesloten. Op basis van de stelpost voor
de loonontwikkeling is in de begroting en de prognose een bedrag van € 1,146 miljoen
gereserveerd voor de eventuele financiële effecten van de nieuwe CAO.
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Wet Banenafspraak

Eind december 2018 had de VRU 3,5 garantiebanen gerealiseerd. Als gevolg van
extra inspanningen zijn er in het eerste half jaar van 2019 nieuwe garantiebanen
gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een resultaat van 7,8 garantiebanen per juni 2019.
Garantiebanen worden zoveel mogelijk binnen de formatieve kaders gerealiseerd.
Zoals opgenomen in de begroting 2020 hanteert de VRU een doelstelling voor eind
2020 van 15 garantiebanen. De VRU treft de nodige maatregelen om dit doel te
realiseren.
6

Formatie en bezetting

‒ Bezettingspercentage vaste en tijdelijke aanstellingen gemiddeld 91%.
‒ Ruimte tussen formatie en bezetting is relatief hoog door tijdelijk aangehouden
vacatures in verband met reorganisaties binnen de onderdelen Bedrijf Preparatie
Brandweer en Risicobeheersing (zie toelichting op volgende sheet).
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Afwijking formatie en bezetting
Risicobeheersing
Risicobeheersing is begin 2018 gestart met een reorganisatie, deze is per 1 april afgerond. Op dat
moment waren er in de nieuwe organisatie 25 vacatures beschikbaar. Deze vacatures zijn middels
inhuur tijdelijk ingevuld. Op dit moment wordt de inhuur capaciteit afgebouwd en via vaste formatie
ingevuld.
De nieuwe functies (2,9 fte) die zijn ontstaan als gevolg van de uitbreiding van werkzaamheden voor de
gemeente Vijfheerenlanden zijn in 2018 met tijdelijke krachten uitgevoerd.
Brandweerrepressie
In de directierapportage is een vacatureruimte van 19,35 fte gerapporteerd. Hiervan wordt 5,5 fte niet
ingevuld i.v.m. het vervallen van tijdelijke formatie in de komende periode en het aanhouden van een
flexibele schil. Voor deze functies wordt extern ingehuurd. Daarnaast wordt er momenteel voor 12,5 fte
geworven. Deze functies worden de komende maanden ingevuld.
Bedrijf Preparatie Brandweer
In 2018 zijn met het oog op de reorganisatie van de afdelingen Preparatie in principe geen vacatures
(vast) ingevuld om te zorgen dat alle zittende medewerkers weer geplaatst konden worden per
1/1/2019 in de nieuwe organisatie. Daardoor zijn we in 2019 gestart met een groot aantal vacatures die
in de loop van dit jaar met vaste bezetting worden ingevuld. Om de nieuwe organisatie goed van start
te laten gaan hebben we in de aanloop naar de werving en selectie wel tijdelijk mensen ingehuurd
Bedrijfsvoering
Per januari 2019 is de formatie uitgebreid. Op dit moment vindt werving en selectie plaats, waardoor
formatie en bezetting op elkaar gaan aansluiten.
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Inhuur
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Ontwikkeling aantal vrijwilligers

‒ Januari t/m april 2019: instroom 136 vrijwilligers (waarvan 109 vanuit
Vijfheerenlanden), uitstroom 20 vrijwilligers
‒ Stijging + 107% ten opzichte van het totale aantal vrijwilligers (1.570 per ultimo
2018).
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Ziekteverzuim per maand

‒ Gemiddeld verzuimpercentage 2019 t/m april 6,12% (januari t/m april 2018:
6,83%).
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Maatregelen aanpak ziekteverzuim
Op basis van het geconstateerde ziekteverzuimpercentage, zijn organisatie breed en met
verschillende actoren diverse maatregelen getroffen. Voorbeelden hiervan zijn:
‒
‒
‒
‒

Analyse van oorzaken en aard van het verzuim;
Aanscherpen dienstverlening arbodienst;
Workshops voor leidinggevenden;
Frequent overleg arbo-arts met leidinggevenden over zieke medewerkers in
aanwezigheid van directie;
‒ Sturing door het management op wat wel kan (inzetbaarheid) in plaats van op wat
niet kan.
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Ziekteverzuim naar duur

‒ De duur van het ziekteverzuim is afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar.
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Verzuimfrequentie
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Oorzaak ziekte
Oorzaak ziekte, periode juli 2018 - mei 2019

Niet werkgerelateerd

Werkgerelateerd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Percentage van aantal zieke

15

Oorzaak werkgerelateerde ziekte
Oorzaak ziekte werkgerelateerd, periode juli 2018 - mei 2019

Fysieke factoren

Psychische factoren
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