BESTUURLIJKE RAPPORTAGE VRU 2022
Rapportage 1e observatieperiode 2022

Bestuurlijke focuspunten
Oekraïne
•

Tot op heden slagen de gemeenten in onze veiligheidsregio er ruimschoots in om te voldoen aan de

landelijke afspraken voor het realiseren van opvangplekken. De bezetting en het aantal vrije
opvangplekken varieert per dag. De instroom stabiliseert waardoor meer rust en regelmaat ontstaat. De
VRU heeft de coördinatie van de regionale HUB op de locatie Jaarbeurs overgenomen van gemeente
Utrecht. De locatie Jaarbeurs heeft als doel Oekraïense Vluchtelingen kort op te vangen en hen zo snel
mogelijk te helpen naar een duurzame locatie.
•

Er vindt tweewekelijks een bestuurlijk afstemming overleg plaats. Onder leiding van de waarnemend
Coördinerend functionaris (Cofu) werkt een regionale taskforce initiatieven uit om uit de crisis te komen.
Daarbij is het bieden van continuïteit in opvang- en woonruimte van belang. Er is behoefte aan
oplossingen op de middellange en lange termijn. Om hier succesvol in te zijn wordt samen opgetrokken
worden met provincie, gemeenten en VRU.

•

Landelijk wordt gewerkt aan een regeling voor de vergoeding van de kosten van de veiligheidsregio’s. De
toezegging en het uitgangspunt van deze regeling is dat de werkelijke kosten zullen worden vergoed. Op
dit moment gaan we uit van € 9,3 miljoen aan incidentele kosten. Hierin zijn de kosten voor de regionale
locaties inbegrepen. De verwachte kosten en vergoeding zijn (saldoneutraal) verwerkt in de

geactualiseerde begroting VRU 2022.

Bestuurlijke focuspunten
Covid-19
De regionale Covid-19 crisisorganisatie is in de afgelopen maanden verder afgeschaald. Vanuit nieuw
ingezette ROT-Oekraïne wordt het verloop van besmettingen en de ziekenhuis opnames in de regio
gemonitord. Hoewel het aantal besmettingen relatief laag is, is Covid-19 nog onder ons. Het is niet
uitgesloten dat het Covid-19 of een nieuwe variant in het najaar opleeft met meer besmettingen en
ziekhuisopnames tot gevolg. Dit zou kunnen leiden tot maatregelen.

Beleidsplan 2024-2027
Conform de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het bestuur eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan
(RBP) vast. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om een nieuw RBP op te stellen voor de
periode 2024-2027. Op grond van de Wvr is het beleidsplan mede gebaseerd op het regionaal risicoprofiel. In
juli 2022 wordt het ontwerp-regionaal risicoprofiel (RRP) besproken in het algemeen bestuur. Daarna wordt
deze voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Bij deze
zienswijze procedure worden ook wensen ten aanzien van het RBP 2024-2027 uitgevraagd.

Bestuurlijke focuspunten
Taakdifferentiatie brandweer
Op 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad (VB) en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) decharge
verleend aan de ‘denktank taakdifferentiatie brandweer’ en een nieuwe ‘stuurgroep toekomstbestendig
brandweerstelsel’ ingericht. Deze stuurgroep heeft als opdracht 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 voor bouwsteen 1 wordt
eind 2022 ter bespreking voorgelegd aan de vergadering van het VB en de minister van JenV. Na akkoord van
het VB en de minister van JenV dienen eerst alle randvoorwaarden ingevuld te zijn alvorens te starten met
de implementatie. Voor deze implementatie wordt een periode van 3 jaar voorgesteld.

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. De VRU is bezig met een scan van de hele organisatie op het
gebied van duurzaamheid. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de kansen die er liggen voor de VRU op dit
terrein en een ambitie te formuleren voor de aankomende beleidsperiode.
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Bestuurlijke focuspunten
Openbaar meldsysteem (OMS)
Het OMS voor de veiligheidsregio’s Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2014 gezamenlijk
aanbesteed. De overeenkomsten van de drie regio’s met zes leveranciers hebben een looptijd tot 30 april
2024. Omdat uit onderzoek in opdracht van het Veiligheidsberaad duidelijk is geworden dat de rol van de
veiligheidsregio in het exploiteren van een OMS geen wettelijke grondslag heeft, is - vooruitlopend op de
overgang naar de landelijke voorziening - de concessievergoeding per 2022 op nihil gesteld, zodat
abonnees geen financieel nadeel ondervinden van de gefaseerde ingebruikname van de landelijke
voorziening. Met het instellen van een OMS-fonds door het algemeen bestuur op 29 maart 2021, is
rekening gehouden met het wegvallen van de OMS-opbrengsten, hierdoor leidt dit niet tot een bijstelling
van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023. Het structureel opvangen van het wegvallen van de

OMS-inkomsten vraagt om fundamentele keuzes in de taakuitvoering, die meegenomen worden in de
bestuurlijke afwegingen voor de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

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 2022 zal de
eindevaluatie plaatsvinden.
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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 op 3 stromen:
1. Vergroten awareness door verplichte leergang cyberveiligheid, het beschikbaar stellen van een quiz en het
voeren van een informatiecampagne.
2. Door met de proceseigenaren de risico’s en eisen aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van

de processen inzichtelijk te maken en daarop passende maatregelen te nemen
3. Actualiseren en implementeren van wachtwoordbeleid, patchmanagement, MFA en monitoring.
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Bestuurlijke focuspunten
Harmonisering arbeidsvoorwaarden/Wnra
• De rechtspositie van de medewerkers van de veiligheidsregio’s is landelijk geregeld in de CAR-UWO.
Aanvullend daarop heeft de VRU lokale regelingen die worden overeengekomen in het Georganiseerd
Overleg. Deze lokale regelingen zijn recentelijk geharmoniseerd en gemoderniseerd. Vanaf 1 januari 2021
geldt het nieuwe Personeelshandboek VRU.
• De gezamenlijke veiligheidsregio’s hebben besloten tot oprichting van een eigen werkgeversvereniging
(WVSV) per 1 januari 2022. Vanaf die datum geldt een eigen ‘cao’ voor de veiligheidsregio’s is.
• De inwerkingtreding van de normalisatie (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s is uitgesteld. Er is
nog geen duidelijkheid op welke datum de Wnra van toepassing wordt.

Calamiteiten Coördinator (CaCo)
De werving van nieuwe functionarissen is gestart, maar het aantal reacties blijft achter op de verwachting.
Ingezet wordt om toch vanaf 1 september 2022 de CaCo functie op de meldkamer 24/7 beschikbaar te

hebben.
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Bestuurlijke focuspunten
Meldkamer Midden-Nederland (Meldkamer MNL)
Het algemeen bestuur is op 28 maart jl. geïnformeerd over de voortgang van de meldkamer MNL. De
aanbesteding voor de nieuwbouw aan de Groest in Hilversum was stopgezet omdat de enige aanbieder
een offerte had uitgebracht die fors hoger was dan het beschikbare budget. Er zijn onderhandelingen

gevoerd met de aanbieder, waarbij kwaliteit en doorlooptijd leidend waren. Alle partijen hebben zich
maximaal ingezet. Dit heeft tot het resultaat geleid dat de opdracht is verstrekt aan Bouwonderneming
Stout B.V. voor realisatie van de nieuwbouw. Het pand wordt in het 3e kwartaal van 2024 bouwkundig
opgeleverd, waarna de Landelijke Meldkamer Samenwerking voor de inrichting van de nieuwe meldkamer
zal zorgen. Conform afspraak is de meldkamer Midden-Nederland Q2 van 2025 operationeel.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
In 2020 is de huidige Wvr geëvalueerd door de commissie Muller. De evaluatiecommissie doet enkele
aanbevelingen. Er is een landelijk programma opgestart ‘versterking brandweerzorg en crisisbeheersing’,
waarbij de VRU bij een groot aantal projecten is aangesloten. Eind 2022 streeft het ministerie er naar een
contourennota op te leveren voor de nieuwe / gewijzigde Wvr. De VRU neemt in de projecten de
aandachtspunten van het bestuur mee en zal het bestuur informeren over de ontwikkelingen op dit vlak.
8

Bestuurlijke focuspunten
Tweede loopbaanbeleid
Bij medewerkers, de werknemersvertegenwoordiging én de werkgever leven al geruime tijd vragen over de
zwaarte van het beroep en de mogelijke gevolgen daarvan voor de duurzame inzetbaarheid. Daarom heeft de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) opdracht gegeven aan de Universiteit
Maastricht om te onderzoeken wat op dit moment de bezwarende elementen zijn in het zware werk van
mannen en vrouwen in de repressieve brandweerfunctie. Bezwarende elementen zijn onder andere: fysieke

werkfactoren, werktijdenregelingen, psychosociale werkfactoren en emotionele factoren in het werk. Eind mei
2022 start een landelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers in een
repressieve functie. Het onderzoek, dat door de Universiteit Maastricht wordt verricht, heet SEmFire, wat staat
voor Sustainable Employability Firefighters. Gedurende de 4 jaar van de looptijd van het onderzoek worden de
huidige afspraken 2e loopbaan conform hetgeen is vastgelegd in de CAR uitgevoerd. Deze afspraken geven de
ruimte om met de betreffende medewerkers ruimhartige afspraken te maken over het vervolg van de
loopbaan. Dit in de wetenschap dat medewerkers niet tot hun pensioen in een bezwarende functie kunnen
blijven en in de huidige maatschappij ook niet met 59 met pensioen kunnen. In goed overleg met alle VR en de
uitkomsten van Semfire wordt gewerkt aan toekomstige afspraken.
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Productie-indicatoren
Indicator

Realisatie
2021

Begroting
2022

Realisatie
2022

Prognose
2022

Adviesaanvragen
Bouw

3.160

3.100

1.105

3.300

Aantal uitrukken

8.084

8.350

2.604

8.350

w.o. AED-uitrukken

787

650

216

750

Adviesaanvragen Bouw

Door het Economische Instituut voor de Bouw werd in 2022 een groei van ca. 4% voorspeld. De
groei heeft vooral betrekking op nieuwbouwwoningen. Omdat gemeentes niet alle
woningbouwplannen voor advies aan de VRU voorleggen, hebben we de prognose 2022 gelijk
gehouden aan de realisatie van 2021. Toch zien we in de eerste 4 maanden wederom een lichte
stijging in het aantal adviezen.
Aantal uitrukken, w.o. AED
Het totaal aantal uitrukken bedraagt 8.350, waaronder 750 AED-inzetten. Op basis van de realisatie
tot en met april 2022 lijkt het aantal uitrukken in lijn te liggen met de begroting 2022. In de laatste
maanden van 2021 lag het aantal AED uitrukken wat hoger dan gemiddeld. Deze trend zet zich ook
in de eerste maanden van 2022 voort.
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Prognose financieel resultaat 2022
Bedragen in € 1.000
Rubr.

Begroting
2022

Realisatie
2022

VRU Totaal
Verschil
Prognose I
2022

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

70.518
7.507
6.073
4.599
16.582
3.361
2.201
110.841

21.306
1.639
102
690
3.233
1.137
691
28.799

49.212
5.867
5.971
3.909
13.349
2.225
1.510
82.042

69.545
7.396
6.100
4.675
16.455
3.298
2.061
109.529

973
111
-28
-76
127
64
140
1.312

I
J
K
L

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

86.568
3.216
19.332
1.442
110.558

42.985
1.269
4.858
158
49.270

-43.583
-1.947
-14.474
-1.284
-61.288

86.568
3.216
19.332
1.456
110.572

14
14

-283
5.165
5.449

20.471
954
1.623

20.754
4.211
-3.826

1.043
5.165
5.449

1.326
-

-

21.140

21.140

1.326

1.326

N
O

Resultaat voor mutatie reserve
Stortingen reserves
Onttrekkingen reserves
Resultaat voor bestemming
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Toelichting financieel resultaat VRU 2022
Toelichting

De eerste bestuurlijke rapportage VRU 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting VRU 2022. De
prognose van het financieel resultaat heeft betrekking op het gehele jaar 2022.
Prognose positief resultaat: circa € 1,3 miljoen door:
-

Lagere vergoedingen vrijwilligers (doorwerking maatregelen Covid-19)

-

Tijdelijke vacatureruimte i.v.m. reorganisatie brandweerrepressie per 1-1-2022

-

Tijdelijke vacatureruimte overig

Hogere kosten inhuur betreft voornamelijk inhuur voor Covid-19 en Oekraïne.
Oekraïne
In de geactualiseerde begroting VRU 2022 is een bedrag van Є 9,3 miljoen aan kosten en vergoeding met
betrekking tot de inzet voor Oekraïne (saldoneutraal) verwerkt.
PM
-

Voorziening verlofsparen (CAO)

-

Onderzoek arbeidsinspectie ongeval Den Dolder

Ontwikkeling aantal vrijwilligers
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Grafiek 3: Ontwikkeling aantal vrijwilligers 2018 – 2022 (per april)
⁻ Per april 2022 bedraagt het aantal vrijwilligers 1.632 (1.639 per ultimo 2021).
⁻ In de eerste 4 maanden van 2022 heeft een hogere uitstroom (30 vrijwilligers) dan instroom
(22 vrijwilligers) plaatsgevonden, wat ertoe heeft geleid dat het aantal vrijwilligers is gedaald

met 7 naar 1.632.
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
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Grafiek 4: Ziekteverzuim cumulatie
2019 – 2022 (per april)

• Het verzuimpercentage 2022 t/m april bedraagt 6,88%. In de dezelfde periode 2021 bedroeg dit

verzuimpercentage 5,30%. Het totale ziekteverzuim voor de gehele veiligheidsregio ligt boven het
landelijk gemiddelde van 4,8% en 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.
• De afgelopen jaren is veel gedaan om verzuim te voorkomen en te beperken. Naar aanleiding van
het toch weer oplopende verzuim is de visie op verzuim herzien, waarbij we meer uitgaan van de
inzetbaarheid van de medewerker, i.p.v. de beperkingen.
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