BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2021
Rapportage 2e observatieperiode 2021

Bestuurlijke focuspunten
COVID-19
• GRIP 4 op maat (RBT-breed, kern-RBT en RGKO) tot 15 september 2021.
• Op 15 september 2021 is besloten om de bestuurlijke overleggen en de regionale
crisisorganisatie af te schalen. Er blijft een kernteam actief zolang de Twmc van kracht is, in
beginsel tot 31 december 2021. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van het juridisch loket.
• Continuïteitsplan brandweer: borgen van het vitale proces van alarmeren en uitrukken.
• Interne organisatie: o.a. maatregelen 1,5 meter, faciliteren en ondersteunen ICT thuiswerkplek
en begeleiden thuiswerken met e-learning en tips. Enquête onder medewerkers over huidige
situatie en toekomst (hybride werken).
Toezicht

Door de beperkende maatregelen is het aantal controles Bestaande Bouw achtergebleven. Waar
mogelijk zijn controles digitaal uitgevoerd (beeldbellen of opvragen relevante documenten). In de
tweede helft van dit jaar zijn maatregelen genomen om de achterstand in te lopen. Op meldingen
van brandonveilige situaties wordt altijd direct gereageerd.

Bestuurlijke focuspunten
Taakdifferentiatie brandweer
Op 21 juni jl. hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid decharge
verleend aan de ‘denktank taakdifferentiatie brandweer’ en een nieuwe ‘stuurgroep
toekomstbestendig brandweerstelsel’ ingericht. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om de
eerste bouwsteen (verplichte beschikbaarheid) van de denkrichting te implementeren en om te
onderzoeken wat andere wenselijke thema’s zijn voor een toekomstbestendig brandweerstelsel. Het
implementatieplan wordt eind 2021 ter bespreking voorgelegd aan de vergadering van het
Veiligheidsberaad en de minister van JenV. Uiteraard monitoren wij de voortgang van dit voor ons
uitermate belangrijke onderwerp.
Implementatie materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan
De implementatie van het materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan is voor veel posten
afgerond. Resterende onderdelen zijn belegd in de lijnorganisatie.
Harmoniseren van roosters
Om te komen tot geharmoniseerde roosterregelingen voor de brandweer in Utrecht, Amersfoort,
Nieuwegein en Zeist is gestart met een project. Het streven is dit project tijdig af te ronden, zodat
met ingang van 2022 gewerkt kan worden met de nieuwe roosters.
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Bestuurlijke focuspunten
OMS
Per eind 2020 heeft de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) een landelijke voorziening
ingericht waarbij OMS-meldingen centraal kunnen worden aangenomen. Hiermee vervallen ook de
OMS-opbrengsten (concessievergoedingen) van veiligheidsregio’s. De landelijke voorziening wordt
gefaseerd in gebruik genomen. Onze regio zal naar verwachting pas in een latere fase overgaan op
de landelijke voorziening. Net als in andere veiligheidsregio’s met een lopende
concessieovereenkomst zal vooruitlopend op de overgang naar de landelijke voorziening de
concessievergoeding per 2022 op nihil worden gesteld, zodat abonnees geen financieel nadeel
ondervinden van de gefaseerde ingebruikname van de landelijke voorziening. In de begroting voor
2022 is al rekening gehouden met het wegvallen van de OMS-opbrengsten. Voor 2021 zijn de
opbrengsten conform begroting.
Transitie Bedrijf Preparatie Brandweer
Om de transitie van het Bedrijf Preparatie Brandweer succesvol af te kunnen ronden en de doelen
te halen die beoogd waren bij de start van het Bedrijf, is besloten om een extra jaar de tijd te
nemen. In 2021 zal dan ook geen eindevaluatie, maar een tweede tussenevaluatie plaatsvinden.
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Bestuurlijke focuspunten
Audit opleidingsinstituut
In 2020 is de audit van het opleidingsinstituut van de VRU voor brandweeropleidingen door het
Instituut Fysieke Veiligheid niet met een voldoende beoordeeld. Op basis van het door de VRU

geleverde plan van aanpak is uitstel verleend van het eindoordeel met zes maanden. De VRU nam
dit oordeel zeer serieus en heeft een taskforce ingesteld met als doel de benoemde knelpunten op
tijd weg te nemen evenals institutionele verbeteringen aan te brengen. Op 9 september jl. heeft de
heraudit plaatsgevonden. Het IFV heeft geconcludeerd dat alle noodzakelijke verbeteringen zijn
gerealiseerd.
Calamiteiten Coördinator
De functie van Calamiteiten Coördinator (CaCo) wordt momenteel uitgevoerd als neventaak van
centralisten van brandweer en politie. De politie heeft aangegeven te willen stoppen met het
leveren van personeel voor invulling van de CaCo-functie. Dit betekent dat de huidige werkwijze
niet voortgezet kan worden en dat een alternatief moet worden gevonden om te voldoen aan de

wettelijke beschikbaarheidseisen. Samen met de andere twee veiligheidsregio’s worden afspraken
gemaakt om in de meldkamer Midden-Nederland te voorzien in een 24/7 dedicated CaCo-functie
per 2025. Voor de tussenliggende periode worden ook oplossingsrichtingen uitgewerkt. Op
voorhand is nog niet duidelijk of dit past binnen de huidige financiële kaders.
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Bestuurlijke focuspunten
Cybersecurity/informatieveiligheid
Informatieveiligheid is één van de prioriteiten uit het landelijke programma Informatievoorziening
veiligheidsregio’s 2020-2025. Om een extra impuls te geven aan de digitale weerbaarheid van
individuele veiligheidsregio’s heeft het veiligheidsberaad eind 2020 opdracht gegeven voor een
versnellingsplan. Dit versnellingsplan biedt een gefaseerde, samenhangende aanpak om per 2023 te
voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) als landelijke norm voor
informatiebeveiliging. Op basis van de landelijke aanpak werkt de VRU aan het versterken van het

niveau van informatieveiligheid door een overzicht op te stellen van de benodigde maatregelen in een
implementatieplan cyberveiligheid 2022. Waar mogelijk zijn maatregelen reeds geïmplementeerd.
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 is een
groot aantal duurzame oplossingen geïmplementeerd. Recentelijk zijn er elektrische fietsen aangeschaft
op 7 werklocaties. Daarnaast wordt een deel van het wagenpark bij vervanging elektrisch uitgevoerd en
wordt bij de bouw en inrichting van de nieuwe adembeschermingswerkplaats geïnvesteerd in
energiebesparende maatregelen.
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Bestuurlijke focuspunten
Harmonisering arbeidsvoorwaarden/Wnra

–

De rechtspositie van de medewerkers van de veiligheidsregio’s is landelijk geregeld in de CARUWO. Aanvullend daarop heeft de VRU lokale regelingen die worden overeengekomen in het
Georganiseerd Overleg. Deze lokale regelingen zijn zeer recentelijk geharmoniseerd en
gemoderniseerd. Vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe Personeelshandboek VRU.

–

De inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is
uitgesteld. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn er afspraken met de VNG en de vakbonden gemaakt
over de (landelijke) rechtspositie voor medewerkers van veiligheidsregio’s; de CAR-UWO blijft
tijdelijk voor hen gelden. Omdat een structurele oplossing noodzakelijk is hebben de
gezamenlijke veiligheidsregio’s besloten tot oprichting van een eigen werkgeversvereniging
(WVSV). Het streven is dat er vanaf 1 januari 2022 een eigen ‘cao’ voor de veiligheidsregio’s is.

Tweede loopbaanbeleid
De landelijke tafel is bijeen geweest waar met de bonden een goede vorm is gevonden om met het
tweede loopbaanbeleid aan de slag te gaan. Een paritaire werkgroep gaat kijken hoe de eisen van
de werkgever en werknemer bij elkaar gebracht kunnen worden.
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Bestuurlijke focuspunten
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Binnen de VRU is de activiteit leidend voor waar en wanneer je je werk doet. Dit kan een vaste
plek/tijd zijn, bijvoorbeeld de kazerne, meldkamer, of werkplaats; omdat je werk vraagt dat je daar
bent. In andere gevallen is dit flexibel: op een post/kantoor, thuis of op een andere locatie. Zo
worden wij een nog aantrekkelijker werkgever. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken voeren we
budgetneutraal in.
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Productie-indicatoren
Indicator

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

Prognose
2021

Adviesaanvragen
Bouw

3.194

3.200

2.169

3.250

Aantal uitrukken

8.744

8.350

5.277

8.000

654

650

480

750

w.o. AED-uitrukken
Adviesaanvragen Bouw

De omvang van de Bouwadvisering is in de eerste 8 maanden van dit jaar beduidend hoger dan de
planning (planning 1.967 adviezen, 2.169 gerealiseerd; 110% ). Als deze tendens zich in het najaar
doorzet, zullen we ook dit jaar weer boven de jaarplanning uitkomen. Deze hogere productie hebben
we kunnen opvangen doordat de evenementenadvisering als gevolg van COVID-19 nog steeds niet
op geplande niveau is gekomen. Momenteel kunnen de casemanagers die zowel op Wabo-Bouw als
op evenementen adviseren dan ook nagenoeg geheel worden ingezet op bouwadviezen. Qua
capaciteit kan dit een probleem gaan geven als ook de evenementenadvisering weer op gang komt.
Aantal uitrukken, w.o. AED

Het totaal aantal uitrukken bedraagt 5.277, waaronder 480 AED-inzetten. Op basis van de realisatie
tot en met augustus 2021 lijkt het aantal uitrukken in lijn te liggen met de begroting 2021. Door de
coronapandemie was het aantal AED-uitrukken in 2021 incidenteel hoger.
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Prognose financieel resultaat 2021
Bedragen in € 1.000

Rubr.

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
Prognose
t/m periode 8
2021
2021

Verschil
(B-P)

A
B
C
D
E
F
G

Personeelskosten reguliere werkzaamheden
Ondersteunende personeelskosten
Personeelskosten additionele werkzaamheden
Gebouwkosten
Kosten voertuigen en operationele middelen
Kantoorkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

66.528
5.890
1.888
3.098
10.239
3.996
2.031
93.670

69.837
7.100
1.676
3.781
10.577
3.426
1.781
98.178

42.966
2.846
1.093
1.661
6.215
3.457
1.502
59.740

69.369
6.000
2.077
3.852
10.068
3.462
1.839
96.668

467
1.100
-402
-71
509
-35
-58
1.510

I
J
K
L

Bijdragen gemeentelijk basistakenpakket
Vergoedingen individueel gemeentelijk pluspakket
Rijksbijdrage
Overige baten
Totaal Baten

82.078
3.279
10.642
2.323
98.322

84.380
3.428
9.798
2.356
99.962

63.328
2.095
7.331
362
73.116

84.380
3.428
9.798
2.357
99.963

0
0
1
1

Resultaat voor mutatie reserve
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves

4.652
-5.274
2.751

1.784
-4.076
2.292

13.376
-952
264

3.295
-4.092
2.478

1.511
-17
187

Resultaat voor bestemming

2.129

0

12.688

1.681

1.681

N
O
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Toelichting financieel resultaat VRU 2020
Algemene opmerkingen

⁻ Het geprognosticeerd resultaat tot en met augustus 2021 bedraagt € 1,7 miljoen positief. Met de
gebeurtenissen en ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 bestaat een oorzakelijk verband.
⁻ In de prognose is rekening gehouden met een nieuwe cao (conform de in de begroting verwerkte
stelpost). Mocht in 2021 geen nieuwe CAO worden afgesloten, betekent dit een lagere salarislast in
2021 van circa € 1 miljoen en daarmee een stijging van het positieve rekeningresultaat naar
€ 2,7 miljoen.
Toelichting op de afwijkingen
⁻ De onderschrijdingen op de ondersteunende personeelskosten worden voornamelijk veroorzaakt door de
beperkte mogelijkheid opleidings- en oefenactiviteiten. Daarnaast zijn de kosten voor operationele
middelen lager dan begroot door lagere gebruiks- en beheerlasten van materieel als gevolg van de

coronamaatregelen. De onderschrijdingen zijn incidenteel van aard.

Wet Banenafspraak

Grafiek 1: Ontwikkeling garantiebanen o.b.v. Wet Banenafspraak per augustus 2021

De VRU heeft in de begroting 2021 opgenomen om eind 2021 15 garantiebanen te hebben
gerealiseerd. Per augustus 2021 zijn inmiddels 13,2 banen gerealiseerd. De garantiebanen
worden zoveel mogelijk binnen de formatieve kaders ingevuld. COVID-19 heeft ook invloed op de
werving en selectie van nieuwe medewerkers uit de doelgroep. De VRU-brede doelstelling is
vertaald naar de organisatieonderdelen. Er wordt actief gestuurd om de doelstelling te behalen.
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Inhuur

Grafiek 2: Ontwikkeling inhuur en formatie 2019 – 2021

⁻ Naar verwachting zal meer worden ingehuurd dat begroot, dit is voornamelijk binnen formatie
(vervanging vacatures en ziekte). De kosten voor deze extra inhuur worden gedekt binnen de kaders
van de (salaris)begroting.
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Ontwikkeling aantal vrijwilligers

Grafiek 3: Ontwikkeling aantal vrijwilligers 2017 – 2021 (per augustus)
⁻ Per april 2021 bedraagt het aantal vrijwilligers 1.641 (1.646 per ultimo 2020).
⁻ In de eerste 8 maanden van 2021 heeft een hogere uitstroom (72 vrijwilligers) dan instroom
(67 vrijwilligers) plaatsgevonden, wat ertoe heeft geleid dat het aantal vrijwilligers is gedaald

met 5 naar 1.641.
NB: de stijging van het aantal vrijwilligers in 2019 houdt verband met de uitbreiding van het
aantal posten door de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden.
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Ziekteverzuim per maand

Grafiek 4: Ziekteverzuim cumulatie 2018 – 2021 (per september)
• Het verzuimpercentage 2021 t/m augustus bedraagt 5,69%. In de dezelfde periode 2020 bedroeg
dit verzuimpercentage 4,21%. Het totale ziekteverzuim voor de gehele veiligheidsregio ligt boven
het landelijk gemiddelde van 4,8% en (net) boven het ziekteverzuim van de gemeente 5,5.
• Er is een relatief hoog langdurig ziekteverzuim zichtbaar. Een klein deel hiervan is
werkgerelateerd. Het ziekteverzuim met betrekking tot COVID-19 gerelateerde klachten lijkt
relatief laag te zijn.
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