BESTUURLIJKE RAPPORTAGE VRU 2022
Rapportage 2e observatieperiode 2022

Inleiding
•

Begin 2022 is de regionale Covid-19 crisisorganisatie afgeschaald. Hoewel het aantal besmettingen relatief
laag is, is Covid-19 nog onder ons.

•

Daaropvolgend kwam in maart 2022 door de oorlog Oekraïne een belangrijke rol voor de VRU in de opvang
van Oekraïense vluchtelingen. Sinds later dit jaar vervult de VRU een grote rol in het ondersteunen bij de
landelijke crisis vanwege de zorgelijke situatie in aanmeldcentrum Ter Apel, waardoor we als crisisorganisatie
ingezet zijn voor de organisatie van crisisnoodopvang.

•

Ondanks deze inzet lukt het ons om het reguliere werk door te laten gaan en zijn we trots dat veel van de
beschreven (ontwikkel)activiteiten uit het beleidsplan 2020-2023 desondanks zijn gerealiseerd.
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Bestuurlijke focuspunten
Opvang vluchtelingen
•

Tot op heden slagen VRU gemeenten er ruimschoots in te voldoen aan de landelijke afspraken voor het
realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De VRU heeft de coördinatie van de regionale
HUB op 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. Het
bieden van continuïteit in opvang- en woonruimte is van belang. Er is behoefte aan oplossingen op middellange en lange termijn. Om succesvol te zijn wordt samen opgetrokken met provincie, gemeenten en VRU.

•

Voor de inzet voor de Oekraïense ontheemden is er landelijk een bekostigingsbesluit genomen. De toezegging

is dat de werkelijke kosten zullen worden vergoed. Op dit is een bedrag van € 9,5 miljoen aan incidentele
kosten opgevoerd. Hierin zijn de kosten voor de regionale locaties inbegrepen. De verwachte kosten en
vergoeding zijn (saldoneutraal) verwerkt in de geactualiseerde begroting VRU 2022.
•

Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne helpt de VRU bij het oplossen van de probleem in de
asielzoekers keten (Ter Apel). Samen met gemeenten zijn op meerdere locaties in de regio Crisisnoodopvanglocaties ingericht en worden maatregelen getroffen huisvesting te realiseren voor statushouders (o.m.
flexwoningen). Voor de regionale kosten voor de (ondersteuning van de) crisisnoodopvang en huisvesting van
statushouders (€ 4,4 miljoen) ligt er nog geen bekostigingsbesluit.

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. In de begroting zijn middelen
beschikbaar gesteld voor inzet van het juridisch loket. Deze zijn tot op heden nog niet ingezet.

Bouwsteen 1 (verplichte beschikbaarheid) van toekomstbestendig brandweerstelsel
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.

Bestuurlijke focuspunten
Ontwikkelkoers en bestuursagenda 2024-2027
De huidige beleidsperiode loopt tot en met 2023. De voorbereidingen voor de nieuwe beleidsperiode zijn
inmiddels gestart door het actualiseren van het regionale risicoprofiel. In juli 2022 is het risicoprofiel
vastgesteld in het algemeen bestuur. Op dit moment loopt zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden.
Hierbij kunnen de gemeenteraden ook eventuele wensen ten aanzien van de volgende beleidsperiode
kenbaar maken. In februari 2023 worden de reacties besproken en neemt het algemeen bestuur een besluit
over de definitieve vaststelling van het regionale risicoprofiel. De bestuursagenda voor de beleidsperiode
2024-2027 wordt vervolgens in maart 2023 voor de eerste keer behandeld. Daarna worden de
gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen
in de definitieve besluitvorming in juli 2023.

De behandeling van de bestuursagenda 2024-2027 loopt parallel met de behandeling van de begroting 2024,
waarin – zoals toegezegd – voorstellen zullen worden opgenomen om de afname van de opbrengsten uit het
openbaar meldsysteem per 2024 op te vangen en daarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel
mogelijk te voorkomen.
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Bestuurlijke focuspunten
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. 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. Intussen besteden
we in onze interne communicatie en in onze bedrijfsvoering steeds aandacht aan duurzaamheid. Waar de
uitvoering van onze taken dit niet in de weg staat, kiezen we voor duurzame oplossingen. Er zijn verschillende
initiatieven binnen de organisatie op dit gebied. Hierbij valt te denken aan verduurzaming wagenpark, aanschaf
energiezuinige printers, overstap naar energiezuiniger datacentra, i.s.m. gemeenten verder verduurzamen van de
huisvesting, social return in aanbestedingen. Er is ook aandacht voor de sociale kant van duurzaamheid,

bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, inclusie en diversiteit. De VRU sluit zoveel mogelijk aan op landelijke
ontwikkelingen.

Calamiteiten Coördinator (CaCo)
De werving van nieuwe functionarissen verloopt succesvol maar er kan nog geen rond-de-klok beschikbaarheid
worden gegarandeerd. Met name is er nog ruimte bij de deel-tijd functies. Ingezet wordt om toch vanaf 1
september 2022 de CaCo functie op de meldkamer 24/7 beschikbaar 6te hebben. We blijven actief werven.

Bestuurlijke focuspunten
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
In september heeft het ministerie vanuit het programma ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ een
conceptcontourennota opgeleverd met een beschrijving op hoofdlijnen van het toekomstig stelsel crisisbeheersing
en brandweerzorg, naar aanleiding van de evaluatie van de Wvr in 2020. De veiligheidsregio’s hebben via een
taskforce van de RCDV input geleverd voor de contourennota. Volgens planning biedt de minister van JenV deze eind
2022 aan de Tweede Kamer aan. De contourrennota sluit aan bij de ontwikkelingen in het veld en het beleid van de
VRU, de doorontwikkeling van de crisisbeheersing en de onderwerpen die in voorbereiding zijn voor de bestuursagenda. In de contourennota is afgezien van een zelfstandige sturende rol van het VB. De motie bij de VNG door
Utrechtse Heuvelrug met steun van andere Utrechtse gemeenten lijkt succesvol geweest. De aandachtspunten
liggen vooral nog in het feit dat de contourennota op veel punten geen concrete uitwerking geeft. De RCDV en NIPV
hebben een reactie gegeven die dit ondersteunt. Op 10 oktober 2022 bespreekt het VB de contourennota.

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 1-1-2021 het nieuwe Personeelshandboek
VRU. Wat nog resteert is de harmonisering van de brandweerroosters.7Dit onderwerp is in voorbereiding.

Bestuurlijke focuspunten
Meldkamer Midden-Nederland (Meldkamer M-NL)
Het algemeen bestuur is op 28 maart jl. geïnformeerd over de voortgang van de meldkamer MNL. Aanvankelijk
was de aanbesteding voor de nieuwbouw aan de Groest in Hilversum stopgezet, maar inmiddels is de opdracht
na een proces van onderhandelen alsnog verstrekt. 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 in het tweede kwartaal van 2025 operationeel.

Cybersecurity/informatieveiligheid
De noodzaak voor voortdurende aandacht voor cybersecurity blijft groot vanwege de toenemende activiteit
van statelijke en criminele actoren. Doordat de VRU meer in beeld is gekomen bij de diverse landelijke crises, is
de VRU een aantrekkelijk doelwit om met cyberaanvallen te blokkeren. Om aanvallen te voorkomen wordt met
andere VR’s samengewerkt aan een gezamenlijke oplossing voor het inrichten van monitoring en support bij
cyberaanvallen. Hierover zal in Q4 2022 besluitvorming plaatsvinden.
Het interne programma Informatieveiligheid 2022 is vol in uitvoering op de drie sporen; bewustwording,
risicoanalyse en onze informatiesystemen ‘cyberproof’ maken en houden.
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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
de vakbonden en 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. Dit onderzoek is inmiddels gestart en duurt

4 jaar. De vakbonden hebben in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) een
voorstel ingebracht om de tweede loopbaanverplichtingen van medewerkers op te schorten gedurende (een
deel van) de periode van het onderzoek. Er is op landelijk niveau nog geen overeenstemming bereikt hierover.
Bij de VRU worden de bestaande landelijke regels rondom het tweede loopbaanbeleid toegepast. Er wordt niet
vooruitgelopen op een eventuele landelijke afspraak met betrekking tot het opschorten van de tweede
loopbaanverplichtingen van medewerkers. Dat leidt tot onvrede bij medewerkers van de VRU, omdat in andere
G4 veiligheidsregio’s lokaal recentelijk wel toezeggingen gedaan zijn. Op 12 september 2022 hebben
medewerkers van de VRU hun onvrede hierover kenbaar gemaakt bij een afvaardiging van het bestuur en de
directie van de VRU. Vanuit bestuur en directie is opnieuw aangegeven dat voor deze problematiek een
landelijke oplossing moet komen en dat dit geen lokale aangelegenheid is.
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Productie-indicatoren
Indicator

Realisatie
2021

Begroting
2022

Realisatie
2022

Prognose
2022

Adviesaanvragen
Bouw

3.160

3.100

2.200

3.300

Aantal uitrukken

8.084

8.350

5.306

8.700

w.o. AED-uitrukken

787

650

478

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 begrote uitrukken bedraagt 8.350, waaronder 650 AED-inzetten. In 2021 lag het aantal
AED uitrukken wat hoger dan gemiddeld. Deze trend zet zich ook in 2022 voort. We houden daarom in de
prognose voor heel 2022 rekening met 750 AED-uitrukken.
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Samenvatting financieel resultaat 2022
Bedragen x € 1.000

Begroting
2022

Prognose
2022

LASTEN
Personele kosten
Materiële kosten
Totaal lasten

84.097
26.744
110.841

82.929
29.267
112.196

1.168
-2.523
-1.355

-958
-3.099
-4.056

2.126
575
2.702

BATEN
Gemeentelijke bijdragen
Rijksbijdrage
Overige baten
Totaal baten

89.784
19.332
1.442
110.558

89.784
24.190
1.457
115.431

4.857
16
4.873

4.857
4.857

16
16

Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal mutatie reserves

5.165
5.449
283

5.165
4.648
-518

-801
-801

-801
-801

-

-

2.718

2.718

-

2.718

Omschrijving

Resultaat

Afwijking Saldo-neutrale Afwijking na
2022
afwijkingen
corr. 2022
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Toelichting financieel resultaat VRU 2022
Toelichting
De tweede 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. Een deel van de afwijkingen is
technisch van aard en aan elkaar gerelateerd. Per saldo zorgen deze afwijkingen niet voor een resultaateffect.
Deze saldo-neutrale afwijkingen zijn in de tabel apart inzichtelijk gemaakt om vervolgens inzicht te geven in de
gecorrigeerde afwijkingen die leiden tot het verwachte rekeningresultaat. Het positieve geprognosticeerde
resultaat van € 2,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten in verband met
tijdelijke vacatureruimtes en lagere overige kosten doordat een aantal projecten/activiteiten is vertraagd (€ 0,8
miljoen), waardoor de activiteiten zullen doorlopen in 2023.

In de begroting van 2022 is rekening gehouden met de uitlevering van het operationele uniform voor de
brandweer. Hiervoor is eenmalig een bedrag van circa 2 miljoen begroot. De levering is eind 2022 gepland, maar
gelet op de afhankelijkheid van de leverancier is het nog niet zeker of dit wordt gerealiseerd. In de prognose is
rekening gehouden met de levering in 2022. Als de levering toch in 2023 plaatsvindt, wordt het resultaat in 2022
€ 2 miljoen hoger en zullen deze middelen (via de resultaatbestemming) moeten worden gereserveerd voor het
dekken van deze incidentele kosten in 2023.

Toelichting financieel resultaat VRU 2022
Kosten Oekraïne en crisisnoodopvang
De prognose bevat € 14 miljoen aan kosten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Conform de
toezeggingen van het rijk gaan we ervan uit dat deze kosten volledig door het rijk worden vergoed. In de
geactualiseerde begroting was rekening gehouden met ruim € 9 miljoen aan kosten (en opbrengsten) met
betrekking tot de regionale kosten opvang ontheemden Oekraïne. Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt
met het rijk over de declaratie van de werkelijke kosten (€ 9,5 miljoen). Voor de regionale kosten voor de
(ondersteuning van de) crisisnoodopvang en huisvesting van statushouders (€ 4,4 miljoen) ligt er nog geen
bekostigingsbesluit. In de prognose is op basis van de toezeggingen ook voor dit deel rekening gehouden met
de vergoeding door het rijk. In de begroting was geen rekening gehouden met deze kosten en opbrengsten. Dit
leidt daarom tot een per saldo-neutrale afwijking op de kosten en de opbrengsten. Voor zover dit noodzakelijk

was in het kader van de crisis (spoed) is afgeweken van de reguliere aanbestedingsprocedures.
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Ontwikkeling aantal vrijwilligers

Grafiek 3: Ontwikkeling aantal vrijwilligers 2018 – 2022 (per augustus)

⁻ De streefsterkte van het aantal vrijwilligers in het spreidingsplan is 1.691.
⁻ Per 31 augustus 2022 bedraagt het aantal vrijwilligers 1.625 (1.630 per 1 januari 2022).
⁻ In de eerste 8 maanden van 2022 heeft een hogere uitstroom (80 vrijwilligers) dan instroom (75 vrijwilligers)
plaatsgevonden, wat ertoe heeft geleid dat het aantal vrijwilligers is gedaald met 5 naar 1.625.
⁻ De belasting van individuele vrijwilligers neemt toe door de afname van het aantal vrijwilligers.

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 augustus)

• Het verzuimpercentage 2022 t/m augustus bedraagt 6,49%. In de dezelfde periode 2021 bedroeg dit

verzuimpercentage 5,69%. Het totale ziekteverzuim voor de gehele veiligheidsregio ligt boven het
landelijk gemiddelde van 4,8% en boven het ziekteverzuim van gemeenten 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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