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COVID-19 - ROT
GRIP 4 op maat
•

Continuïteitsplan brandweer: borgen van het vitale proces van aannemen, alarmeren en uitrukken.

•

We doen het met elkaar, geen gemeente uitgezonderd.

•

We gebruiken één set aan beleidsuitgangspunten.

•

We hebben een slagvaardig RBT COVID-19, waarin de burgemeesters (met hun instemming en
vertrouwen) vertegenwoordigd zijn:

•

–

Gebiedsgewijs, Oost (dhr. Metz) en West (dhr. Divendal)

–

Portefeuillehouder DB crisisbeheersing en GHOR: dhr. Backhuijs

–

Voorzitter (dhr. Van Zanen) en plaatsvervangend vz. (dhr. Bolsius)

En andere partijen: Hoofdofficier van justitie, DPG, eenheidschef politie, CoFu, VRU, Provincie
Utrecht (PU), ROL, directeur veiligheid gemeente Utrecht.

•

En een slagvaardig ‘dedicated’ ROT COVID-19 met het VIC voor de coördinatie op de uitvoering van
de crisisbeheersing.

•

Zo nodig komen alle burgemeesters (virtueel) plenair bijeen.
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COVID-19 - ROT
Doel
Het ROT richt zich op het voorkomen en beperken van onrust in de samenleving en beperken van verdere
verspreiding van het virus:
•

Vertalen van landelijke lijnen naar de regio Utrecht.

•

Monitoren en beheersen maatschappelijke continuïteit.

•

Monitoren maatschappelijke/sociale onrust en deze input leveren aan de crisisorganisatie.

•

Bewaken en borgen continuïteit en veiligheid van de hulpverlening en de crisisorganisatie.

•

Informatievoorziening & crisiscommunicatie.

•

Adviseren en ondersteunen van het RBT.

•

Bewaken continuïteit van de vitale processen en ondersteunen waar nodig.

•

Afstemmen op Midden-Nederland niveau.

•

Afstemmen landelijk operationeel team, LOCC-Nationaal.

•

Ontwikkelen scenario's, voor de korte en de lange termijn en in afstemming met betrokken partijen.

•

Gewenste eindsituatie is bereikt als de verdere verspreiding is gestopt en onrust in de samenleving is
beperkt.
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COVID-19 - ROT
Resultaten
•

Een veilige regio ondanks het coronavirus.

•

Geoliede machine met multidisciplinaire aanpak.

•

Goede samenwerking met alle gemeenten in de regio.

•

Adviseren en informeren voorzitter en bestuur veiligheidsregio m.b.t. de ontwikkelingen in de regio.
Dagelijkse monitoring van ontwikkelingen in de regio m.b.t. corona en vertaald in dashboard en
regiobeeld. Ook op specifieke thema’s zoals nu horeca, handhaving & OV.

•

40 bestuurlijke mededelingen.

•

6x noodverordening.
–

Aanwijzingsbesluit markten.

–

Aanwijzingsbesluit Jaagpad noodverordening.

–

Aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma.

•

Handhavingsstrategie/kader.

•

Samenwerkingsovereenkomst handhavingscapaciteit 26 gemeenten en partners.

•

50 ROT-overleggen.

•

19 RBT-overleggen.

•

20 bezwaarschriften behandeld.
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COVID-19 - ROT
Resultaten
•

5.197 mails inkomend in mailbox ROT COVID-19.

•

1000+ mails / richting het juridisch loket.

•

350 mails in mailbox ROT COVID-19 als juridisch geduid.
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COVID-19 - ROT
Evaluatie
Evaluatieteam evalueert (ook tussentijds) met doel om te leren.
Scope
•

De evaluatie richt zich op de opdracht en taken van het ROT COVID-19 en op de informatielijnen met
het omringende netwerk van teams en instellingen/partners.

Voorlopige vraag
•

Hoe heeft de crisisorganisatie op maat gewerkt en welke lessen kunnen we trekken voor een
toekomstige, langdurige inzet van de (crisis)organisatie van de VRU?

Sleutelwoorden qua bevindingen
•

Goede structuur ROT, gekeken naar ‘wat crisis vraagt’ (ook inrichten Juridisch Loket).

•

Rol en taakverdeling ROT positief. Soms zoeken naar rol/taakverdeling ROT-RBT.

•

Advisering RBT positief. Bijdrage beleidsondersteuner.

•

Grote informatiebehoefte, invoeren dashboard en regiobeeld.

•

Verschuiving van de aanpak van de crisis.

•

Communicatie positief.
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COVID-19 - Brandweerrepressie
•

Continuïteitsplan brandweer: borgen van het vitale proces van aannemen, alarmeren en uitrukken.

•

Rekening houdend met 50% uitval van brandweerpersoneel.

•

Uitrukken gegarandeerd (zelfs bijstand aan zuidelijke regio’s i.v.m. natuurbrand).

•

Centrale regie op regionale dekking / paraatheid (OPC).

•

Veel vragen en behoefte aan instructie tijdens coronaperiode.

•

Dagelijkse update coronaprotocol VRU Brandweerrepressie.

•

Brandweerkeuringen tijdelijk onderbroken, dispensatie door minister. Generaal pardon voor
medewerkers 24 maart – 30 april.

•

Vakbekwaamheid: tot 1 juni geen examens, geen opleiding, niet oefenen.

•

Introductie van de digitale oefenavond: op zoek naar andere manieren om te werken aan de
vakbekwaamheid.

•

Zodra het kan programma ‘Aan de slag na Corona’; generiek vakbekwaamheidsprogramma op alle
posten om de basis weer op te frissen.
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COVID-19 – GHOR
GHOR| COVID-19 en traject versterking GHOR
De sectie GHOR richt zich als onderdeel van de crisisorganisatie COVID-19 sinds begin februari op
de coördinatie in de witte keten. De sectie ondersteunt het ROAZ, vormt het aanspreekpunt voor en
onderhoud nauwe contacten met het netwerk van acute en niet-acute zorg irt continuïteit en PBM.
Vanaf maart is de sectie GHOR, in de kern gevormd door de reguliere GHOR medewerkers (9fte),
aangevuld met een flexibele schil van 11 VRU-medewerkers die 2-3 dagen in de week zijn ingezet.
Onder de druk van de crisis is een begin gemaakt met het opzetten van adequate databestand van
de alle zorgorganisaties en locaties. De borging zal nog gerealiseerd moeten worden.

Vanaf half mei is op onderdelen begonnen met afschaling van de sectie GHOR. Als gevolg van de
coronacrisis zien we scherp wat nodig is in de versterking van de GHOR en zijn we concrete
voorstellen aan het voorbereiden om versterking te realiseren.
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COVID-19 – CWC
Meerwaarde CWC
De meerwaarde van het Coördinerend Werkoverleg Corona (CWC) blijkt vooral op het gebied van het
verbinden van diverse bedrijfsonderdelen. Ongewoon aan deze crisis is dat het effect op de reguliere
organisatie groot is en bij de activiteiten van het ROT de crisis- en reguliere bedrijfsprocessen
(bijvoorbeeld corporate communicatie, ICT, facilitair, HRM) vaak samen komen. Het CWC vormt
enerzijds de connectie tussen crisisorganisatie en de reguliere organisatie. Daarnaast duidt het CWC de
betekenis van de maatregelen voor de reguliere activiteiten van de VRU.
Doel CWC:
Het doel van het CWC is het bewaken van de continuïteit van de reguliere organisatie en zorgen voor
samenhang in de toepassing van de maatregelen tussen de verschillende directies, door:
• Afstemmen VRU-lijn;
- Duiden ontwikkelingen;
- Eenduidige communicatie;
• Continuïteit crisisorganisatie & VIC;
• Continuïteit brandweer & meldkamer;
• Continuïteit Kantoororganisatie.
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COVID-19 – CWC
Activiteiten CWC
De activiteiten van het CWC zijn:
• Vaststellen kritieke processen
- werkzaamheden op VRU-locatie
• Communicatie/duiding naar medewerkers
- Q&A algemeen & specifiek brandweer
- Intranetdossier ‘leidinggeven op afstand’
- Intranetdossier ‘Succesvol thuiswerken’
• Thuiswerken
- Faciliteren middelen / monitoren
- Peilen behoeftes medewerkers & ondersteunen
- Monitoren verzuim
• Voorbereiden ‘opstart’
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Overige bestuurlijke focuspunten
Harmonisering arbeidsvoorwaarden/Wnra
– 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 inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is
uitgesteld. 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. Voor dit onderdeel heeft het algemeen bestuur de voorkeur uitgesproken voor
het scenario waarbij veiligheidsregio’s een eigen cao maken en daartoe een
werkgeversvereniging oprichten. Dit wordt verder uitgewerkt.
Duurzaamheid
In het VRU beleidsplan 2020-2023 is duurzame bedrijfsvoering als doelstelling opgenomen, waarbij
wij met onze activiteiten bijdragen aan een duurzaam, gezonde en veilige samenleving. Inmiddels
zijn al een groot aantal duurzame oplossing geïmplementeerd.

12

Overige bestuurlijke focuspunten
Strategisch programma Drieslag
De impact van de coronacrisis is ongekend. Het vraagt veel om onder deze omstandigheden de
continuïteit van het bestuur, onze organisaties en de samenleving in goede banen te leiden. De besturen
en ambtelijke organisaties op regionaal niveau en van onze gemeenten zullen de komende maanden de
handen nog vol hebben aan deze crisis en het herstel. De bestuurlijke stuurgroep heeft daarom het
bestuurlijke besluitvormingsproces getemporiseerd. Besluitvorming voorzien in juli in onze algemeen
besturen, is doorgeschoven naar november van dit jaar. Vanuit het programma is focus aangebracht op:
1. het harmoniseren van de meldkamerprocedures voor de brandweer in het perspectief van de
tussentijdse samenvoeging van de meldkamers Naarden en Lelystad per 15-09-2020 in Lelystad;
2. een interregionale GRIP-regeling Midden-Nederland;
3. een onafhankelijke bestuurlijke businesscase voor een interregionaal kennisvakbekwaamheidscentrum en een interregionaal trainings- en oefenbeleid.
Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP)
In het AB van 10 februari jl. is het MPBSP bekrachtigd, met uitzondering van het onderdeel
redvoertuigen. Op dit moment worden de randvoorwaarden verder ingevuld, zodat het MPBSP
gefaseerd kan worden geïmplementeerd. Het onderdeel redvoertuigen keert ter besluitvorming terug op
de vergadering van 06 juli 2020.
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Overige bestuurlijke focuspunten
Toekomstbestendigheid vrijwillige brandweer
Gezien de huidige ontwikkelingen (COVID-19), de afgekondigde maatregelen van het Rijk en de rol
die de veiligheidsregio’s hierin hebben, wordt het niet opportuun geacht om op dit moment de
volgende stap in het proces van de denktank taakdifferentiatie te zetten, namelijk het in kaart
brengen van de consequenties van de denkrichting per veiligheidsregio. Om die reden heeft Wouter
Kolff, voorzitter van de denktank, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten
om het traject voorlopig op te schorten. Afhankelijk van de situatie wordt het traject rond de
zomerperiode weer hervat.
Ontwikkelingen spoed-zorgveld
De druk in de ziekenhuizen als gevolg van COVID-19 neemt af. De electieve zorg wordt voorzichtig
weer opgestart. Hierbij wordt scherp gemonitord dat dit hand in hand gaat met voldoende
beschikbaarheid van PBM, voor zowel ziekenhuizen als VVT-sector en thuiszorg. Ook van belang
voor het opstarten van electieve zorg is dat in verpleeghuizen weer tijdelijke opvangplekken
beschikbaar zijn voor patiënten die verder moeten herstellen alvorens zij naar huis kunnen.
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Productie-indicatoren
Indicator

Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Prognose
2020

Adviesaanvragen
Bouw

2.699

2.640

1.268

3.740

Aantal uitrukken

8.555

8.190

3.285

8.500

557

700

226

600

w.o. AED-uitrukken
Adviesaanvragen Bouw

De omvang van de Bouw-advisering is beduidend hoger dan de planning (140%). Hoewel
er in deze periode al sprake is van COVID-19, leidt dit niet tot minder adviesaanvragen.
De verwachting is echter dat op termijn het aantal adviesverzoeken zal afnemen
(prognose EIB), waardoor er geen noodzaak is tot aanspreken IGPP-budget.
Aantal uitrukken, w.o. AED
Het totaal aantal uitrukken bedraagt 3.285, waaronder 226 AED-inzetten. Op basis van de
realisatie tot en met april 2020 lijkt het aantal uitrukken hoger uit te komen dan de
begroting 2020. Het aantal AED-uitrukken komt naar verwachting onder het begrote
aantal uit.
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Prognose financieel resultaat VRU
Bedragen in € 1.000

Rubr. Omschrijving

Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Prognose I
2020

B-P

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Personeelskosten reguliere werkzaamheden
Ondersteunende personeelskosten
Personeelskosten additionele werkzaamheden
Gebouwkosten
Kosten operationele middelen
Kantoorkosten
Kosten financiële rekeningen
Overige kosten
Vennootschapsbelasting
Nog in te vullen taakstelling
Totaal Lasten

62.370
6.484
1.057
2.527
11.479
3.858
-302
2.814
3
90.291

66.608
6.857
1.258
3.230
11.434
4.021
93
2.184
8
-102
95.591

17.524
1.561
71
1.007
1.999
1.116
844
618
4
24.743

65.541
5.720
1.804
3.230
11.753
4.379
79
2.394
8
94.909

1.067
1.137
-546
-319
-358
14
-210
-102
682

K
L
M
N
R

Gemeentelijke bijdragen en vergoedingen
Rijksbijdrage
Openbaar Meldsysteem
Overige baten
(Interne reken)rente
Totaal Baten

80.914
10.099
1.082
1.555
7
93.656

85.471
9.785
1.079
772
97.107

42.691
4.642
203
47.536

85.471
9.985
1.079
881
97.416

200
109
308

Resultaat voor mutatie reserve
Storting reserves
Onttrekking reserves

3.365
-2.903
2.110

1.516
-3.887
2.372

22.793
-

2.506
-3.644
2.588

990
243
217

Resultaat voor bestemming

2.573

0

22.793

1.450

O
P

1.450 *

* Advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën om dit geprognosticeerde positieve resultaat vooralsnog
beschikbaar te houden voor de noodzakelijke activiteiten die doorschuiven naar 2021 en de COVID-19 gerelateerde kosten voor
zover deze niet door het rijk worden vergoed.
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Toelichting financieel resultaat VRU 2020
Algemene opmerkingen
⁻ Het geprognosticeerd positief resultaat tot en met april 2020 bedraagt € 1,4 miljoen positief. Met de
gebeurtenissen en ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 bestaat een oorzakelijk verband.
⁻ De direct aan COVID-19 gerelateerde kosten tot en met de maand mei bedragen circa € 0,2 mln.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze kosten (aanvullend) door het rijk worden vergoed.
Toelichting op de afwijkingen
⁻ De onderschrijdingen op de personele kosten voor reguliere werkzaamheden en de ondersteunende
personeelskosten worden voornamelijk veroorzaakt het tijdelijk stilleggen van de opleidings- en

oefenactiviteiten en het langer openstaan van vacatures als gevolg van COVID-19. Vooralsnog gaan we
ervan uit dat de opleidings- en oefenactiviteiten in het tweede halfjaar weer (geleidelijk) worden
opgestart.
⁻ De hogere personeelskosten voor additionele werkzaamheden hebben gedeeltelijk betrekking op direct
aan COVID-19 gerelateerde inhuur. Daarnaast wordt extra capaciteit en expertise ingehuurd om een
aantal (voornamelijk ICT-gerelateerde) projecten tijdig te kunnen afronden. Deze kosten worden gedekt
uit de onderschrijding op de personele kosten voor reguliere werkzaamheden.
⁻ Ook de overige afwijkingen op de kosten betreffen gedeeltelijk kosten die gerelateerd zijn aan COVID19 (aanschaf van extra beschermingsmiddelen en ICT-faciliteiten). Daarnaast zijn de onderhoudskosten
en de kosten voor de huur van vervangend operationeel materieel hoger dan begroot.
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Wet Banenafspraak
12

Garantiebanen

11,4
11,1

11,1

Maart

April

10,2
10

8
Januari

Februari

Grafiek 1: Ontwikkeling garantiebanen o.b.v. Wet Banenafspraak per april 2020
De VRU heeft in de begroting 2020 opgenomen om eind 2020 15 garantiebanen te hebben
gerealiseerd. Per april 2020 zijn inmiddels 11,1 banen gerealiseerd. De garantiebanen worden
zoveel mogelijk binnen de formatieve kaders ingevuld.
COVID-19 heeft ook invloed op de werving en selectie en begeleiding van nieuwe medewerkers.
Het is hierdoor onzeker of de doelstelling van dit jaar volledig kan worden gerealiseerd.
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Formatie en bezetting

Grafiek 2: Formatie en bezetting per april 2020
De formatie bedraagt 693 fte en de bezetting is 662 fte (bezettingspercentage is 96% t.o.v. 91%
in november 2019).
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Afwijking formatie en bezetting
Algemeen
De VRU geconfronteerd met schaarste op de arbeidsmarkt voor de ondersteunende functies. De
werving- en selectietrajecten nemen meer tijd in beslag dan voorheen. Daarnaast is het vanwege
COVID-19 lastig om de vacatures in te vullen.
Risicobeheersing
Na de reorganisatie van 2019 is gestart met de invulling van vacatures voor verschillende functies, om
een (groot) deel van de vacatures per 1 juli in te kunnen vullen. Inmiddels is een normale hoeveelheid

openstaande functies bereikt. Het komt nu aan op de fine-tuning van zowel de formatie en de bezetting.
Dit voorjaar is de werving van twee specialisten gestart. Verwacht wordt dat deze functies voor de
zomer nog worden ingevuld. Daarnaast hebben twee medewerkers urenuitbreiding gekregen om te
kunnen voldoen aan de VRU-kwaliteitseisen.
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Afwijking formatie en bezetting
Brandweerrepressie
De directie Brandweerrepressie heeft een formatieve sterkte van 270 fte en heeft eind april voor 8 fte
aan openstaande vacatures. Dit is een vacatureruimte van 3%. Een deel van deze vacatureruimte zal
altijd aanwezig zijn doordat er sprake is van natuurlijk verloop en functies pas worden ingevuld nadat
een vacature is ontstaan. Daarnaast betreffen de vacatures grotendeels moeilijk vervulbare
operationele deeltijdfuncties. De functies variëren tussen 0,1 en maximaal 0,4 fte en hierin zijn weinig
geschikte personen geïnteresseerd.

Bedrijf Preparatie Brandweer
Binnen het BPB worden 4 vacatures aangehouden om de boven-inschaling van medewerkers op langere
termijn structureel te kunnen bekostigen. Het saldo openstaande vacatures, wordt ingezet voor de
inhuur van externen tijdens de transitiefase.
Bedrijfsvoering
De directie Bedrijfsvoering heeft een aantal functies ingevuld door inhuur. Een aantal andere vacatures
is recent ontstaan of heel lastig in te vullen. De directie heeft geen expliciete vacatures die met reden
open staan (bijv. i.v.m. COVID-19). Er wordt gestreefd naar invulling op korte termijn. Voor lastig in te
vullen vacatures worden wervingsbureaus ingeschakeld.
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Inhuur

Grafiek 3: Ontwikkeling inhuur en formatie 2017 – 2020 (per april)
⁻ De inhuur binnen formatie neemt in 2020 ten opzichte van 2019 af als gevolg van het invullen van
vacatures. De projectmatige inzet van inhuur neemt in 2020 toe in verband met een aantal
omvangrijke (ICT)projecten. Per saldo is de prognose dat de kosten voor inhuur in 2020 € 0,5 miljoen
lager zullen liggen dan in 2019.
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Ontwikkeling aantal vrijwilligers
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Grafiek 4: Ontwikkeling aantal vrijwilligers 2016 – 2020 (per april)
⁻ Per april 2020 bedraagt het werkelijk aantal vrijwilligers 1.650 (1.673 per ultimo 2019)
⁻ De instroom in de periode januari t/m april 2020 bedraagt 10 vrijwilligers, de uitstroom in
dezelfde periode bedraagt 33 vrijwilligers. Per saldo is sprake van een afname van 23
vrijwilligers (-1,4%).
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Ziekteverzuim per maand
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Grafiek 5: Ziekteverzuim per maand 2018 – 2020 (per april)

Het verzuimpercentage 2020 t/m april bedraagt 4,1%. In de dezelfde periode 2019 bedroeg dit
verzuimpercentage 5,7%.
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Toelichting ziekteverzuim

- In de eerste vier maanden van 2020 is een daling van het ziekteverzuim zichtbaar ten opzichte van

2019.
- In 2019 is een uitgebreid pakket van maatregelen getroffen om het ziekteverzuim terug te dringen.
- Dit heeft geleid tot een lager verzuim en de afronding van een relatief groot aantal langlopende
verzuimdossiers.

- Daarnaast is de verzuimbegeleiding in het eerste ziektejaar meer gericht op het bewaken van
termijnen en het sneller inzetten van interventies die het verzuim positief beïnvloeden.
- De invloed van COVID-19 op het verzuim is op dit moment nog lastig te beoordelen. Er is over de
periode van 16 maart tot en met 30 april 2020 een lichte afname zichtbaar in het aantal ziekmeldingen
in de niet-vitale functies.
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