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Geachte leden van de raad,
Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur onder
overlegging van de jaarstukken inclusief de accountantsverklaring en het accountantsrapport. De
gemeenteraden hebben voor de jaarstukken 6 weken de tijd om nun zienswijze naar voren te
brengen. Wij hopen uw zienswijzen zo spoedig mogelijk te ontvangen om deze ter vergadering
aan te bieden aan het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken op 30 juni 2011.
In deze brief vatten wij de belangrijkste feiten over het boekjaar 2010 samen. De in deze brief te
behandelen punten zijn:
1. Wat hebben we gerealiseerd
2. Wat heeft het gekost
3. Resultaatbestemming
4. Procedure behandeling jaarstukken
Bij deze brief zijn de jaarstukken 2010 (in tweevoud) bijgevoegd.
1. Ambitie
Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere
ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar
programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2010 is opgesteld op basis van
ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijstellingen en separaat door het algemeen
bestuur gesanctioneerd beleid.
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In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is overeengekomen het BDURbudget substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. Het
kwaliteitsniveau moet worden verhoogd van een 6- naar een 7+. De minister heeft inmiddels
kwaliteitscriteria geformuleerd. Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen besiuur ingestemd met de
beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. De toegekende verhoging van de
BDUR-bijdrage voor 2010 is € 1.000.000 en is opgenomen in de begroting 2010 conform dat
besluit.
Wet veiligheidsregio's / Integraal veiliqheidsplan
De Wet veiligheidsregio trad per 1 oktober 2010 in werking. Deze wet belegt nieuwe taken bij het
algemeen bestuur en de voorzitter van de veiligheidsregio, stelt inrichtingseisen aan de
veiligheidsregio en kwaliteitseisen ten aanzien van crisisbeheersing, brandweerzorg en
geneeskundige hulpverlening. Onder meer verschoof het accent van de beleidsmatige en
operationele planvorming voor rampenbestrijding en crisisbeheersing van lokaal naar het
regionaal niveau. Ook het vaststellen van de rampbestrijdingsplannen is een regionale
aangelegenheid geworden.
In de tweedaagse van november 2010 (her)formuleerde het Regionaal College van de politie en
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de volgende lange termijn ambitie.
"Inwoners van de regio NHN wonen in 2015 in een van de vijf veiligste regio's van Nederland".
In 2011 zal ter concretisering van deze ambitie een regionaal integraal Veiligheidsplan 2011-2015
worden opgesteld. Hierin is opgenomen:
•
Inhoudelijke opgaven voor de komende jaren op basis van risico-analyse en doelstellingen
• Als samenwerkingsstrategie voor de komende jaren;
o Richting geven aan de hand van een beperkt aantal regionale doelstellingen
(outcome).
o Ruimte laten in de te plegen inspanningen.
o Resultaten boeken door "slimmer samenwerken'Van partners,
o Rekenschap
afleggen
over
effectiviteit
in
gezamenlijke
regionale
bestuursvergaderingen.
• Veiligheidsagenda 2011-2015 waarin de volgende aspecten zijn beschreven:
o De (nieuwe rol van de burgemeester (als coordinator integrale veiligheid binnen het
college en daarbuiten)
o Een versterkte rol van de driehoek en de werking van de integrale veiligheidsmatrix
o De bestuurlijke besluitvorming in de regio (waaronder rol/inrichting van bestuurlijke
adviescommissies
o De wijze waarop de samenwerking op het vlak van zorg en veiligheid kan worden
verbeterd (veiligheidshuizen)
o Het doorbreken van 'taaie samenwerkingsvraagstukken'.
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2. Wat hebben we gerealiseerd
Voor het jaar 2010 heeft de Veiligheidsregio een aantal speerpunten benoemd voor de verdere
realisatie van de ambities. Hieronder zijn per programma de 'highlights' opgenomen.
Ambulancezorg Veiligheidsregio NHN fuitvoerend voor 15 qemeenten)
Productie
In maart 2010 is een productieafspraak 2010 met de zorgverzekeraars tot stand gekomen.
Tussen partijen is afgesproken datgeen nacalculatie over 2010 zal plaatsvinden. In maart 2010 is
tevens een convenant afgesloten tussen Ambulancezorg Nederland (AZN) en VWS over een
efficiencytaakstelling. Deze efficiencytaakstelling bevat de volgende elementen:
•
bij de berekening van het budget door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de
individuele ambulancediensten worden de parameters 'het aantal ritten' (gewogen /
ongewogen) en 'het aantal verreden kilometers' met ingang van 1 januari 2011 gedurende
drie achtereenvolgende jaren (2011, 2012 en 2013) bevroren op het niveau van het jaar
2010;
•

indien in een of meerdere van de bovengenoemde jaren de groei van het aantal ritten minder
is dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt het verschil tussen 2,5% en de
daadwerkelijk gerealiseerde groei in mindering gebracht bij het bepalen van budgetten voor
de ambulancezorg;

•

de budgetten voor de ambulancezorg zoals berekend door de NZa, worden met ingang van 1
januari 2011 gedurende 3 jaar ex-ante jaarlijks cumulatief verminderd met 0,5%. Dat betekent
in totaal een vermindering van 0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013.

In 2010 is afgerekend op basis van de productieafspraak 2010. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013
wordt het budget bevroren op het werkelijk aantal ritten (gewogen / ongewogen) en het werkelijk
aantal verreden kilometers in het jaar 2010. Voor het jaar 2010 is het aantal ritten en het aantal
verreden kilometers aanzienlijk lager dan de productieafspraak waardoor het budget voor 2011,
2012 en 2013 € 442.000 lager uitkomt dan in 2010. Het gevolg hiervan is dat zeer zware
financiele taakstellingen nodig zijn om zonder verlies te opereren. Hierbij is niet te ontkomen aan
het in ernstige mate aantasten van de huidige paraatheid. Daarbij moet gedacht worden aan de
omvang van maatregelen die juist in 2010 en 2011 zijn genomen om de prestaties te verbeteren
(aanpassing rooster Wieringerwerf en Texel).
Spreiding en beschikbaarheid (S&B)
In 2010 heeft de ambulancezorg maatregelen genomen om de prestaties op het gebied van
tijdigheid te verbeteren. Een groene smiley geeft aan dat de maatregel bijdraagt of gaat bijdragen
aan de prestatieverbetering. Een oranje smiley betekent dat de maatregel anderszins bijdraagt
aan de ambulancezorg, bijvoorbeeld om een structurele overtrading van de Arbeidstijdenwet te
voorkomen of een verplaatsing van een ambulance naar de nachtdienst mogelijk te maken.
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Gerealiseerde maatregelen in het kader van S&B 3 tot 1 September 2010

Effect

Invoeren van een aanwezigheidsdienst op Texel per 1 juli 2009.
Invoeren van een avonddienst op alle dagen van de week in West-Friesland per 1
november2009.
Gerealiseerde maatregelen in het kader van S&B 3 per 1 September 2010

Effect

Invoeren van een nachtdienst op zaterdag en zondag in Wieringerwerf.

(23~~

Invoeren van een tweede aanwezigheidsdienst op Texel. De dienst start op de vaste wal
(Wognum of Den Helder) en wordt bemenst met medewerkers die dit op vrijwillige basis
doen. Tot eind 2010 wordt op deze manier voorzien in het bemensen van deze dienst.
Hiermee komt een einde aan de bereikbaarheidsdienst op Texel,
Gerealiseerde maatregel in het kader van S&B 3 per 1 januari 2011

(j2)
^ ^

Effect

Invoeren van een nachtdienst op werkdagen in Wieringerwerf. De reden van uitstel naar 1
januari 2011 is vanwege de discussie random vergoeding van de aanwezigheidsdienst
conform CAR-UWO en onderformatie bij de ambulanceverpleegkundigen.

1. Texel
Op Texel waren de afgelopen jaren de overschrijdingspercentages van de responstijd hoog. In
2008 werd een proef gedaan met het invullen van een aanwezigheidsdienst in plaats van een
piketdienst in het toeristenseizoen. De resultaten waren zo positief dat besloten werd om bij
voldoende financiele middelen een vaste invulling te geven aan een dergelijk rooster. In 2009
werd invulling gegeven aan een rooster met's avonds en 's nachts een aanwezigheidsdienst en
een piketdienst. In 2010 legde de Arbeidsinspectie verplicht op om ook de laatste piketdienst om
te zetten in een aanwezigheidsdienst.
Momenteel worden op Texel 2 ambulances ingezet (overdag paraat en 's avonds en 's nachts in
aanwezigheidsdienst, waarbij wordt uitgerukt vanaf de post aan de Pontweg in Den Burg).
Prestaties A1-ritten Texel (responstijdoverschrijdingspercentage)
Texel

2008

2009

2010

13,2%

11,7%

7,9%

Texel houdt een kwetsbaarheid, omdat bij een grootschalige inzet het enige tijd duurt voor
ambulances van de vaste wal op Texel kunnen zijn. Een belangrijke voorziening is dat de
traumahelikopter kan worden ingezet als achtervang (vanaf 14 februari 2011 ook 's nachts). De
jaarlijkse extra kosten gemoeid met roostercapaciteit Texel: € 333.633,-.
2. Wieringermeer en Wieringen
De afgelopen jaren waren de overschrijdingen in Wieringermeer en Wieringen een van de
hoogste in de regio.

Pagina
Onderwerp
Datum

5 van 24
Jaarstukken 2010 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 april 2010

Afgesproken is om een avonddienst extra in Wieringerwerf in te richten en een
aanwezigheidsdienst voor de nacht wanneer de CAO ambulancezorg een dergelijke dienstrooster
zou toestaan. Begin 2010 is gestart met een avonddienst extra in Wieringerwerf en per 1-1-2011
is daar een aanwezigheidsdienst aan toegevoegd.
Prestaties A1-ritten Wieringen en Wieringermeer (responstijdoverschrijdingspercentage)

Wieringen
Wieringermeer

2008

2009

2010

2011
(t/m week 6)

23,1%
30,3%

26,9%
29,6%

23,8%
25,9%

16,7%
23,1%

De daling van het percentage overschrijdingen in 2010 ten opzichte van 2009 lijkt gering, maar
wordt vertekend door het feit dat het eerste kwartaal 2010 winterweer een erg negatief effect had
op de rijtijd van de ambulances (hierover is ook gerapporteerd aan het algemeen bestuur op 6
oktober 2010). In de maand januari 2011 zijn de prestaties aanzienlijk verbeterd mede door
invulling van een aanwezigheidsdienst in de nacht. De jaarlijkse extra kosten voor de versterking
van de paraatheid bedragen€ 143.126,- (vanaf 1-1-2011).
Boeterapport
De Arbeidsinspectie heeft op 9 maart 2010 een Boeterapport toegezonden, gevolgd door een
boete oplegging, naar aanleiding van geconstateerde overtredingen op basis van het
Arbeidstijdenbesluit. De belangrijkste overtreding is geconstateerd in de roostergroep Texel, waar
het maximum overschreden wordt van het aantal bijzondere diensten dat gedraaid mag worden.
Het gaat om een bedrag van € 6.000. Maatregen om de situatie duurzaam te verbeteren zijn per
30 augustus 2010 gerealiseerd door de piketdienst af te schaffen en een tweede
aanwezigheidsdienst in te richten.
Vergunningsverlening Wet op de Ambulancezorg
Op 10 februari 2010 is de Cooperatie Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord U.A. opgericht
bij de notaris. Op 11 maart 2010 heeft de toenmalige Minister van VWS overeenstemming bereikt
met de vaste Kamercommissie over het traject van vergunningverlening voor ambulancezorg. Het
gaat niet langer over een aanbesteding. De vergunning wordt verleend aan de zittende
ambulancezorg indien wordt voldaan aan het programma van eisen. De afspraken zijn vastgelegd
in een convenant tussen de Minister van VWS en de Vereniging Ambulancezorg Nederland.
Minister Schippers heeft na haar aantreden zich beziggehouden met de door haar voorganger
ingezette koers voor een vergunningverlening ambulancezorg onder voorwaarden aan de zittende
ambulancepartijen. Zij heeft besloten de koers te wijzigen en een tijdelijke wet ambulancezorg in
te voeren voor 5 jaar.
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De reden om deze wijziging door te voeren was dat het verlenen van een vergunning aan zittende
partijen kwetsbaar bleek in relatie tot het Europees recht. Zij werd gesterkt in deze beoordeling
door een advies van de Raad van State hierover en recente jurisprudentie van het Europese Hof.
Verder heeft de Minister aangegeven het ongewenst te vinden om vergunningen voor onbepaalde
tijd af te geven nu de discussie over de schaalgrootte van meldkamers in alle hevigheid woedt.
Alle voorbereidingen die zijn getroffen voor de vergunningverlening in het afgelopen jaar met
Connexxion Ambulancezorg houden hun waarde. Een gezamenlijke RAV blijft onder de tijdelijke
Wet Ambulancezorg noodzakelijk. Binnen de RAV zijn nadere afspraken gemaakt over de
samenwerking tussen de Veiligheidsregio en Connexxion. De Veiligheidsregio richt zich met
name op de aansturing van de ambulances via de meldkamer en de afspraken binnen de
zorgketen. Connexxion richt zich met name op de logistiek en innovaties op het gebied van iCT.
Een belangrijke opdracht is het formuleren van een gezamenlijke visie/ missie van de RAV die
recht doet aan zowel de Veiligheidsregio als Connexxion.
Reanimatie Oproep Systeem/Burger AED
Het project Burger AED is winnaar van de Publieke Veiligheid Award 2010. Voor 2010 is de
doelstelling om bij 15 gemeenten het project Burger AED te implementeren. Inmiddels zijn 15
gemeenten operationeel in het project.
Prestatie-indicatoren en kerncijfers
Responsetijd
Overschrijdingspercentage responsetijd
Gemiddelde uitruktijd A1 ritten in
seconden
Productieafspraak
Productie: aantal declarabele ritten
EHBO- geen vervoer ritten
Aantal kilometers (* 1000)
Klachten
Aantal klachten
Aantal gegronde klachten

^
Prestatie

Norm

B

8,0%

+1,3%

-1089
-450
-89

2010

2009

2008

9,3%

9,2%

8,6%

60

52

55

58

14.438
3.086
845

13.349
2.636
756

13.756
2.992
798

13.111
3.039
780

12

Prestaties
Doelstelling is om in maximaal 8% van de spoedinzetten de responstijd (tijd vanaf melding bij
meldkamer ambulancezorg tot aankomst bij de patient) van een kwartier te overschrijden. Over
2010 zijn 90,7% (2009: 90,8%) van de uitrukken van de ambulances bij A1 vervoer binnen de
gestelde vijftien minuten ter plaatse.
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Dit betekent dat in 2010 9,3% (2009: 9,2%) van de uitrukkende ambulances niet tijdig ter plaatse
was. Over 2010 bedraagt is de prestatienorm van 8% niet gehaald. In het onderstaande overzicht
is de ontwikkeling van de responsetijd per kwartaal weergegeven voorde jaren 2009 en 2010.
Perc > Norm
Responstijd A1
Q1
Noord-Holland
Noord

Q2

Q3

2009
Q4
Q1

Q2

Q3

2010
G4

8,40% 9,30% 9,70% 9,20% 11,80% 8,00% 7,90% 9,70%

Enerzijds speelt het genoemde winterweer in 2010 voor de maanden januari, februari en
december zeker een rol bij het niet halen van de prestatienorm in 2010. Overall blijkt dat de
prestaties, in dezin van overschrijdingspercentages van de responstijd, in 2010 niet verbeterd zijn
ten opzichte van 2009. Het totale overschrijdingspercentage ambulancezorg in 2009 bedroeg
9,2%. In 2010 was dit percentage 9,3%. Anderzijds hadden we de verwachting dat met de
ingezette versterkingsmaatregelen op drie verschillende piaatsen in de regio, naast lokaal ook
overall de prestaties een verbetering zouden laten zien. Omdat we redelijkerwijs een sterkere
verbetering hadden gecalculeerd, laten we in 2011 een nader onderzoek verrichten om een
verklaring te geven voor dit tegenvallende resultaat. Om een mogelijk "kokerdenken" te vermijden
wordt dit onderzoek extern uitgevoerd. Het onderzoek zal zo worden ingericht dat inzichtelijk
wordt welke maatregelen ingezet kunnen worden om tot verbetering te komen binnen het
beschikbare budget. De gemiddelde uitruktijd is 52 seconden in 2010. Dit ligt ruim binnen de
gestelde norm van 1 minuut.
Brandweer
Meerjaren beleidsplan brandweer
In 2010 is een start gemaakt met het concept meerjaren beleidsplan brandweer. Dit plan is een
uitwerking van het integraal veiligheidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De
belangrijkste hoofddoelstellingen in het meerjaren beleidsplan brandweer zijn:
•
Minder brand
•
Betrouwbaar en betaalbaar op tijd
• Slimmer organiseren
Regionale visie fysieke risicobeheersing
De regionale fysieke visie risicobeheersing Noord-Holland Noord ontwikkelt een strategie voor
hoe omgegaan moet worden met bestaande en nieuwe regionale veiligheidsrisico's en de
communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen. Deze visie beziet de samenhang met het
effect van de drie sporen:
•
•

Stimuleren van zelfredzaamheid en burgerparticipatie
Risicocommunicatie over risicovolle bedrijfsvoering naar de naaste omgeving
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• Verhogen kwaliteit van vergunningverlening, controle en handhaving
De visie zal in de loop van 2011 worden uitgewerkt.
Invoering spreidingsplan (regionaa! georganiseerde eenheden)
Begin 2010 is door de ingebruikname van de nieuwe hulpverlenings- en haakarmvoertuigen en de
afronding van de initieie gebruikersopleidingen, de invoering van het spreidingsplan (regionaa!
georganiseerde eenheden) afgerond.
Duikorganisatie
Per 1 januari 2010 zijn er in de regio 3 duikteams actief. Dit na besluitvorming door het algemeen
bestuur in december 2009. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de Duik- en
Demonteergroep van de marine op 8 maart 2010 is de invulling van het duikteam Noord en het
regionaal duikcoordinatorschap geformaliseerd.
Bos- en duinbrandplan
Eind 2010 is de planvorming voor bos- en duinbranden afgerond. Tot nu toe is aan de
operationele
behoefte
voldaan
door
deelproducten,
zoals
kaartmateriaal
en
alarmeringsinstructies, vooruitlopend op de uiteindelijke vaststelling te implementeren. De eerste
bijscholing en oefening voor de officieren van dienst zijn gehouden tijdens de officieren van
dienst-oefendagen in mei 2010. Eind november en begin december is de regio Noord-Holland
Noord bestuurlijk en operationeel gemterviewd in het kader van het onderzoek van de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) naar de voorbereiding op natuurbranden. Het
onderzoeksrapport wordt begin 2011 verwacht. De eerste oefeningen staan gepland voor begin
2011 voor aanvang van het droge seizoen.
Dekkingsplan 2010
Eind augustus is het dekkingsplan NHN voor wat betreft dekking, opkomsttijden en operationele
grenzen afgerond en overhandigd aan de leden in het commandantenoverleg. Daarna is een start
gemaakt met het in beeld brengen van de constateringen en de advisering per gemeente. De
periode tot aan het bestuurlijk besluitvormingstraject eind juni 2011 zal benut worden om in beeld
te brengen welke mogelijkheden en/of oplossingen het regionaal bestuur kan aanwenden om de
operationele organisatie te verbeteren of om beargumenteerd af te wijken van de in de Wet
veiligheidsregio's vermelde opkomsttijden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het landelijk
ontwikkelde instrumentarium. Fase 1 (kazerne-volgordetabel en verzorgingsgebieden) van het
dekkingsplan is eind december 2010 afgerond.
Regionaal georganiseerde trainingen voor bevelvoerders
In 2010 hebben ruim 300 gemeentelijke bevelvoerders deelgenomen aan 2 trainingsdagen. Deze
trainingen worden verzorgd door docenten die in dienst zijn van de Veiligheidsregio. Met deze
werkwijze, die is ge'initieerd middels het Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer (BOOB)
2008-2010, worden trainingen zo efficient mogelijk ontwikkeld en uitgevoerd.
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Daarnaast worden regionaal vastgestelde procedures en leermomenten van daadwerkelijke
incidenten zo uniform mogelijk geTmplementeerd met deze grote doelgroep. Eind 2010 hebben
enkele gemeenten, waarvan nog niet alle bevelvoerders deelnamen, toegezegd in 2011 volledig
deel te nemen. In 2011 zullen ook de eerste zogenaamde praktijkdagen worden georganiseerd
waarmee de kwaliteit van net optreden van ruim 330 bevelvoerders in de praktijk in kaart zal
worden gebracht.
Realistisch oefenen
Voor de organisatie van het realistisch oefenen is met een consortium gewerkt aan het
businessplan voor een Multidisciplinair OefenCentrum (MOC) in onze regio. In de vergadering
van 6 oktober heeft het algemeen bestuur besloten om de besluitvorming over de realisatie van
een regionaal oefencentrum uitte stellen tot aan de zomer van 2011. Inmiddels is een werkgroep
van commandanten gestart om verdere besluitvorming door het algemeen bestuur inhoudelijk
voorte bereiden.
Kwaliteitstoetsende rol
Om de voortgang te toetsen is in het derde trimester van 2010 een fysieke audit uitgevoerd bij de
6 'rode' gemeenten. Bij de overige gemeenten zal een zelfaudit plaatsvinden. De geconsolideerde
resultaten worden 31 maart 2011 in een rapportage aangeboden aan het algemeen bestuur.
Project uitro! en doorontwikkeling AG5
De doorontwikkeling van de opleidingsmodule AG5 loopt. Ook de regionale overleg- en
aanspreekpuntfunctie voor de korpsen loopt naar tevredenheid. Inmiddels zijn alle gemeenten
overgegaan op AG5 zodat per 1 januari 2011 de gehele brandweer in Noord-Holland Noord van
hetzelfde plannings- en registratiesysteem gebruik maakt.
Project TS4
De afdeling operationele voorbereiding participeert in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie
van het project TS4. De brandweer Alkmaar start, mede door de reorganisatie van de
operationele dienst, op 3 januari 2011 met een eerste uitruk van een tankautospuit met een
bezetting van 4 personen. Dit project is tevens aangemeld bij de "landelijke" NVBR paraplu.
Prestatie-indicatoren en kerngegevens
Prestatie
Risicobeheersing
Aantal adviezen bouwvergunningen
Aantal adviezen brandmeldinstallaties
Aantal adviezen bijzondere gebouwen
Aantal adviezen milieuvergunningen
Aantal adviezen vuurwerkopslag
Aantal adviezen evenementenvuurwerk
Aantal adviezen evenementen

Norm

2010

2009

2008

86
58
5
26
18
39
3

57
44

102
50

-

-

17
21
43
0

10
11
52
2
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Norm

Prestatie

2010

2009

2008

73
10

48
5

32
3

2

4

7

17

29

25

47

17

-

2
6

-

-

4

4

4
40

3
39

4
40

4
40

12
3
3

12
3
3

9
4
2

9
4
3

Aantal adviezen bestemmingsplannen
Aantal adviezen bluswatervoorzieningen
Aantal adviezen routing gevaarlijke
stoffen
Aantal adviezen BEVI
Aantal adviezen BEVI
bestemmingsplannen
Aantal complexe gebruiksvergunningen
Aantal inspecties BRZO
incidentbeheersing
Leiding en coordinate
Algemeen Commandant Brandweerzorg
Officier van Dienst inzetbaar
Hoofd off icier van Dienst inzetbaar
Adviseur gevaarlijke stoffen

Regionale georganiseerde eenheden
Hulpverleningsvoertuigen inzetbaar
Duikteams inzetbaar
Eenheden OGS-organisatie inzetbaar
Eenheden WVD inzetbaar
Klachten
Aantal klachten
Aantal gegronde klachten

-7

10
10

Geneeskundiqe hulpverleninq bii onqevallen en rampen
Beleidsvisie GHOR 2010-2013
Op basis van de Wet veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid {2e tranche) en de Wet
Ambulancezorg is een beleidsstuk opgesteld waarin het (toekomstig) wetielijk kader van de
GHOR geschetst wordt. Dit beleidsstuk is vervolgens vertaald in een (concept) beleidsvisie en
meerjaren activiteitenprogramma 2011-2013. De beleidsvisie koppelt de wettelijke taken aan
activiteiten die de GHOR minimaal moet uitvoeren. Dit minimale takenpakket is tevens
vertrekpunt voor de discussie die in het kader van de taakstelling gevoerd wordt. Het beleidsplan
Opleiden Trainen Oefenen (OTO) 2010-2013 zal een onderdeel worden van de beleidsvisie.
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OTO stimuleringsgelden
De GHOR NHN is namens het Traumacentrum Noordwest NederlandA/Umc projectleider
/coordinator voor de inzet van de stimuleringsgelden in het verzorgingsgebied van het VUmc.
Door deze rol is het mogelijk om vanuit de visie van NHN en het belang van de GHOR keten de
besteding te 'sturen'.
De besteding van de gelden wordt in de regio NHN integraal afgestemd met de ziekenhuizen,
GGD, RAV en huisartsenposten waardoor een programma uitgevoerd wordt dat niet alleen de
keten, rrtaarzekerook de individuele insteilingen op een hoger plan brengt.
Operationaliteit
GHOR Nederland en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) bereiden momenteel een
implementatietraject voor in het kader van de herpositionering van de geneeskundige combinaties
(GNK-c's) in Nederland. Het effect van dit implementatietraject is voor de regio Noord-Holland
Noord beperkt en heeft alleen betrekking op het aantal haakarmbakken Medisch (gaat van twee
terug naar een). Het convenant met het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is in concept gereed en
wordt vastgesteld als de discussie rond de GNK-c is afgerond.
Opleiden en trainen
De Hoofden gewondennest (HGN) zijn opgeleid, getraind en geoefend in het tweede en derde
trimester. De opleiding Coordinator gewondenvervoer (CGV) is gestart in 2009. De gehele groep
zalzijn opgeleid in 2011.
Specifieke GHOR rollen
De regeling specifieke GHOR-rollen is in 2010 niet opgesteld. In 2011 zal deze regeling worden
opgesteld op basis van het Besluit personeel veiligheidsregio's, waarbij de uitkomsten van het
project vakbekwaamheid worden meegenomen.
Dekkingsplan GHOR eenheden
Het dekkingsplan GHOR eenheden is mede door de discussie rond de geneeskundige combinatie
en de noodzakelijke samenwerking met de RAV en NRK niet opgesteld. Dekkingsplan zal
conform hetjaarplan 2011 in het derde trimester van 2011 beschikbaarzijn.
Actiecentrum GHOR
De opleiding van de medewerkers Stafsectie Geneeskundige Zorg is gestart in 2010 en wordt
medio 2011 afgerond.
Informatiemanagement
Informatiemanagement is voor een netwerkorganisatie als de GHOR essentieel. In samenwerking
met onder meer de ziekenhuizen en RAV is medio September een grote oefening georganiseerd
waarbij het registreren en volgen van slachtoffers in de geneeskundige keten een van de
doelstellingen is.

Pagina
Onderwerp
Datum

12 van 24
Jaarstukken 2010 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 apri(2010

In de rapportageperiode zijn regionale afspraken omtrent de slachtofferregistratie gemaakt en is
tijdens trainingen van de RAV aandacht besteed aan registratie door middel van de landelijke
gewondenkaarten en de rol van de CGV / HGN. Daarnaast is een projectpian opgesteld om
GHOR4ALL (zorgcapaciteit) in de regio te implementeren. De daadwerkelijke implementatie is
vanwege de taakstellingdiscussie en het gewijzigde wettelijke kader c.q. aangepaste HKZ
certificeringschema niet geimplementeerd. Verder zijn werkafspraken gelnitieerd om aan te haken
bijCEDRIC.
Prestatie-indicatoren en kerngegevens
Prestatie
Risicobeheersing
Aantal adviezen evenementen
Aantal opgestelde veiligheidsplannen
voor geclassificeerde risicoevenementen
Aantal preventieve inzetten GHOR

2010

2009

2008

-

333

337

204

-

-

5
_
5

functionarissen bij risico-evenementen
Incidentbeheersing
Leiding en cobrdinatie
Algemeen Commandant
Geneeskundige zorg
Hoofd Sectie GHOR
Officier van Dienst Geneeskundige zorg

Norm

5

-

_
b

-

-1

Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)
Project Samen Beter
De Veiligheidsregio is samen met de politie verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een
gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie (de GMK). Om deze ontwikkeling
te realiseren is in 2007 in Noord-Holland Noord het project 'Samen Beter, de weg naar een
gemeenschappelijke meldkamer', gestart. Fase 2 is begin 2010 afgerond en heeft de basis
gelegd voor nog efficientere en betere operationele prestaties in de dagelijkse monodisciplinaire
uitvoering en onder ramp- en crisisomstandigheden, Het project 'Samen Beter' is overgegaan in
structurele borging van de vakbekwaamheid van alle centralisten aan de hand van een profcheck
ambulance en brandweerzorg, opleidings- en oefenprogramma GMK en resultaat- en
ontwikkelingsgesprekken. Daarnaast wordt de invoering van de calamiteitencoordinator
gerealiseerd en wordt de kwaliteit van de gezamenlijke processen rood, wit en blauw getoetst
middels de ISO-certificering.
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I SO-certificering gezamelijke processen
De certificering multiprocessen GMK is in januari 2010 afgerond en heeft geteid tot ISO
certif icering.
Calamiteitencoordinatoren
In totaal worden 9 medewerkers vanuii de Veiligheidsregio en politie belast met de functie van
calamiteitencoordinator. De interne opleiding aan de hand van het calamiteitencoordinator
werkboek NHN wordt individueel gevoigd en begeieid door de specialist opleidingen en oefenen.
Het doel van deze opleiding is verdieping van elkaars werk en dat van de ketenpartners. In dat
licht zijn er ook met alle calamiteitencodrdinatoren intervisiedagen gehouden. Daarnaast hebben
calamiteitencoordinatoren stage gelopen bij de ambulance- en brandweerzorg. De nieuwe
multidisciplinaire groepindeling onder leiding van een groepschef is geformaliseerd. De overige
hoofdtaken van de caco's zijn voor een belangrijk deel vastgesteld en toegekend. De
calamiteitencoordinatoren worden in het eerste kwartaal van 2011 gefaseerd in de 24-uurs
planning opgenomen.
Herwaardering centralisten en profchecks
In lijn met de herziening van de landelijke nota 'Verantwoorde ambulancezorg' is besloten alle
centralisten van de VR die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen te bevorderen naar schaal
9. Eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiding en oefenen en het met succes
afleggen van de profchecks voor de ambulance en brandweerzorg. De profchecks zijn
geimplementeerd.
Samenwerking Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
In samenwerking tussen RAV en de GMK worden huidige werkafspraken geevalueerd en
opnieuw vastgesteld. Het projectplan is goedgekeurd. Het doel is om in 2011 een overeenkomst
te sluiten tussen de RAV en de GMK waarin de gewenste werkwijze is beschreven. Connexxion
ambulancezorg neemt actief deel aan het project.
Imago
De audit Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector januari 2008 geeft aan dat het imago van
de meldkamer verbeterd moest worden. In de praktijk blijkt dat ketenpartners en klanten niet
voldoende op de hoogte zijn van de werkprocessen op de meldkamer. Hierdoor ontstaat
onbegrip. Door regulier in gesprek te gaan met de klant worden inmiddels zichtbare resultaten
geboekt op het gebied van het terugdringen van imagoschade. Snelle resultaten zijn opgepakt
waaronder: lezingen en rondleidingen ambtenaren AOV, openbaar bestuur, een telefoonnummer
burgemeesters, uitleg en beschrijven communicator op gebruikersniveau, stage uitwisseling
ambulancepersoneel en deelname overleggen (of gepland) door leiding meldkamer, waaronder
(mono)evaluaties,
brandweercommandantenoverleg,
Regionale
Operationele
Teambijeenkomsten.
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De bezoeken aan de GMK, hebben geleid tot een nieuw (concept)werkinstructie rondleidingen. In
een recent klanttevredenheidsonderzoek van de RAV is de meldkamer ambulancezorg positief
beoordeeld door de burgers.
Prestatie-indicatoren en kerngegevens
Prestatie
Alarmering en opschaling
ambulancezorg
Verwerkingspercentage responsetijd
(A1 melding binnen 2 minuten verwerkt)
Gemiddelde meldkamerverwerkingstijd
(minuten)
Meldingen ambulancezorg totaal

@
@

Alarmering en opschaling
brandweerzorg
Gemiddelde verwerkingstijd in seconden
©
Verwerkingspercentage responsetijd
@
(binnen 1 minuut verwerkt)
Gemiddelde verwerkingstijd van
1 1 2 ®
meldingen (Free-Call) in seconden
Gemiddelde verwerkingstijd van OMS©
meldingen in seconden
Meldingen brandweerzorg

Openbaar brandmeldsysteem
Aantal aansluitingen OMS
Aantal meldingen
Tarief per aansluiting OMS
Klachten
Aantal klachten
Aantal gegronde klachten

+ 7,9
-0,26

-16
+11,0
%

Norm

2010

2009

2008

85%

77,1%

80,4%

83,6%

2,0

1,34

1,28

1,28

41.704

47.434

44.501

45

29

32

38

75%

86,0%

83,2%

78,0%

16.568

14.311

15.671

991
3.208
€368,-

950
3.182
€368,-

909
3.299
€170,-

16
8

3
3

4
4

Veiligheidsbureau
Regionaal crisisplan en deelplan bevolkingszorg
Als uitvloeisel van de Wet veiligheidsregio's is in 2010 ondermeer het concept-regionaal crisisplan
opgesteld. Dit regionaal crisisplan beschrijft kort gezegd de hoofdinrichting van de regionale
multidisciplinaire crisisorganisatie en vervangt de gemeentelijke rampenplannen.
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Vooreen belangrijk deel is deze geent op de in maart2010 herziene GRIP 2010, waarbij al op de
Wet geanticipeerd werd. Eind november2010 is hetconcept-regionaal crisisplan NHN voorgelegd
op commissieniveau en begin 2011 aan het dagelijks bestuur. Na de consult-ronde bij de externe
crisispartners, omliggende regio's etc, volgt definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in
juni 2011.
in het regionaal crisisplan wordt verwezen naar deelplannen voor bevolkingszorg, brandweerzorg,
geneeskundige zorg en politiezorg. Deze deelplannen dienen binnen 12 maanden na vaststelling
van het regionaal crisisplan eveneens zijn vastgesteld.
Door/met de gemeentelijke kolom {ambtenaren rampenbesthjding en gemeentesecretarissen) is
het deelplan Bevolkingszorg (concept) uitgewerkt / opgesteld. In dit deelplan is de gewenste
inrichting van het hoofdproces bevolkingszorg (de gemeentelijke processen) binnen de
crisisbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschreven. De basis
van deze crisisbestrijdingsorganisatie is het landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan. In dit
plan is tevens de nieuwe opzet van de regionale gemeentelijke pools opgenomen/uitgewerkt. Kort
gezegd kwam dit neer op:
•

•
•
o

Het verplicht bundelen van gemeentelijke krachten door voor een 9-tal gemeentelijke
processen regionale gemeentelijke pools te vormen, een en ander onder beheer van de
Veiligheidsregio.
Alle gemeenten leveren verplicht aan de regionale gemeentelijke pools.
Deze pools zijn direct inzetbaar bij incidenten.
De gemeenten verplichten zich ten opzichte van elkaar tot het in ieder geval in stand
hebben/houden van een nader te omschrijven minimale lokale crisisorganisatie (minimale
lokale basiszorg = omschreven in deelplan).

Het ROR (het overleg ambtenaren rampenbestrijding), de secretarissenkringen, de bestuurlijke
adviescommissie en het dagelijkse bestuur hebben zich inmiddels achter het concept-deelplan
bevolkingszorg gesteld. Het de bedoeling dat dit plan tegelijkertijd met het regionaal crisisplan ter
vaststelling wordt aangeboden in juni 2011.
Borging en versterking operationele crisisorganisatie
Het multidisciplinair-oefenprogramma verliep grotendeels volgens plan. Naast de wekelijkse ROT
briefings waren in april ook de Copi-2 daagsen, de NAM-workshop en Safety Balance, land-water
oefening Kokkel (September) en de onverwachte oefening 'KETEN' (met medewerking van IOOV)
in oktober. De ontruimingsoefening AFAS-stadion is op verzoek van AZ uitgesteld naar 2011.
Voor een groot aantal leden van multidisciplinaire crisisteams bestaat geen landelijke opleiding. In
het multidisciplinair oefen/opleidingsplan 2010-2013 is fors ingezet op (bij)scholing van diverse
operationele functionarissen die onder de hoede van het veiligheidsbureau vallen.
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Dit geldt onder andere voor de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Directeur van Dienst,
Leider Copi, Operationeel Leiders, Plotter/Centralisten, Coordinerend Burgemeesters. Om deze
functionarissen beter voor te bereiden op hun functie zijn in 2010 twee bijscholingsactiviteiten per
functie georganiseerd.
In 2010 is de uitbouw van de wekelijkse ROT-briefings met aanhaken van de
crisismanagementteams van de gemeenten gerealiseerd. De uitbouw is inclusief de start van de
Algemeen Commandanten Bevolkingszorg, ingevuld vanuit de regionale gemeentesecretarissen,
in het ROT. Hiermee is geanticipeerd op de nieuwe GRIP-regeling die eind maart 2010 door het
AB is vastgesteld.
Het kwartiermakerteam (invliegteam) crisiscommunicatie is per 1 oktober 2010 gestart De
Veiligheidsregio NHN is samen met de gemeenten (hofleveranciers gemeenten Alkmaar, Den
Helder en Hoorn) een project gestart. Dit kwartiermakerteam bestaat uit twee piketten: een hoofd
actiecentrum crisiscommunicatie en een bouwkundig/technisch adviseur crisiscommunicatie en
wordt in incidentsituaties ten dienste van de betreffende gemeente/ burgemeester gesteld om de
diverse crisiscommunicatieactiviteiten snel op te kunnen starten, De piketten worden ingevuld
door geselecteerde en gekwalificeerde communicatieadviseurs van diverse gemeenten op basis
van een detacheringovereenkomst. Het project startle met een pilotfase in de periode 1 oktober
2010 - 1 oktober 2011. De wijze waarop het kwartiermakerteam gedurende die periode
gefunctioneerd heeft wordt geevalueerd door het Multidisciplinair Directie Team van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de Bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en
rampenbestrijding. Zij zullen in gezamenlijkheid besluiten op welke wijze een kwartiermakerteam
structureel in de crisisorganisatie zal worden ingebed, rekening houdend met de resultaten van de
pilot en het beschikbare budget over de jaren 2011 en verder.
Informatie voorziening
Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige
incidenten van start gegaan. Tijdens de grote duinbranden in Schoorl en Bergen heeft deze
manier van crisisinformatieuitwisseling zijn praktisch nut bewezen. Het jaar 2010 stond in het
teken van het verder routine opbouwen. Zo is in 2010 geinvesteerd in het trainen van onder
andere informatiecoordinatoren en functionarissen in de gemeentelijke kolom. Voor de beoogde
uitbouw van het netcentrisch werken/CEDRIC netwerk in NHN naar de diverse externe
crisispartners hebben in maart en in mei bijeenkomsten plaatsgevonden. Alie partners vinden de
ontwikkeling interessant, maar zeker niet iedereen staat vooraan om daadwerkelijk aan te sluiten
bij CEDRIC (o.a. Rijkswaterstaat). In 2010 zijn o.a. accounts gecreeerd voor PWN, Liander,
Hoogheemraadschap, Kustwacht, Marine brandweer en Provincie. Een algehele herziening van
CEDRIC heeft op 11 januari 2011 plaatsgevonden. De plotmodule is in november 2010
opgeleverd.
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Evaluatie Evenementenveiligheid
In een in november 2010 aan de commissie voorgelegde bestuurlijke rapportage wordt een beeld
geschetst van de stand van zaken eind 2010 van de werkwijze van gemeenten en
hulpverleningsdiensten ten aanzien van de veiligheid bij evenementen in de regio Noord-Hoiland
Noord. In 2009 is de procesbeschrijving evenementenveiligheid voor het eerst geevalueerd en
over die evaluatie is aan het bestuur gerapporteerd. Daarbij bleek dat de werkwijze bij het
begeleiden van evenementen onvoldoende was geimplementeerd en er werd besloten tot de
aanschaf van een meer overzichtelijke en gebruiksvriendelijke regionale digitale
evenementenkalender. In 2010 is de implementatie van evenementenveiligheid met nieuwe
energie opgepakt, is de nieuwe regionale evenementenkalender in gebruik genomen en is de
procesbeschrijving aangepast. De inzet van een pre-CoPI tijdens evenementen werd beschreven.
In 2010 kwam ook een nieuw knelpunt naar voren. Tijdens sommige weekeinden in de zomer is
het aantal evenementen erg groot. Zo vonden tijdens het derde weekeind van juni diverse
evenementen gelijk plaats, hetgeen niet altijd gewenst is. De noodzakelijke capaciteit om
evenementen veilig te laten verlopen komt daardoor in de knel. Afgesproken is in het algemeen
bestuur dat Noord-Holland Noord per 2012 een jaarlijks bestuurlijk vast te stellen
evenementenkalender voor risico- en aandachtsevenementen zal introduceren.
Prestatie-indicatoren en kerngegevens
Prestatie

Norm

Risicobeheersing
Aantal begeleidingen risicoevenementen afgerond
Incidentbeheersing
Melding en opschaling
Aantallen GRIP opgeschaalde
incidenten
GRIP1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
Pre ROT
Leiding en coordinate
Operationeel Leider Regionaal
Operationeei Team
Leider Commando Plaats Incident
(HOVD-B)
Pool Informatiemanagers
Ondersteuning ROT/CoPt

2010

2009

2008

1

3

22
4
3
0
-

12
4
4
0
-

-

-

-

-

19
3
2
0
4

@

4

4

4

3

©

8

8

8

8

4

5

5

3

©

+1
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Prestatie

Hulpcentralisten beschikbaarvoor
CoPI/ROT
Pool Verslagleggers ROT/RBT
COH beschikbaar en ingericht
RCC beschikbaar en ingericht (incl.
uitwijk)

Pools gemeenteiijke
sleutelfunctionarissen beschikbaar1
Pool voorlichting
Hoofd Voorlichting (BT)
HAC Voorlichting/ Adviseur
Voorlichting ROT
Medewerker Actiecentrum
Pool HAC CRIB
Pool HAC Opvang&Verzorgen
Pool HAC Nazorg&IAC
Pool HAC Operationele Ondersteuning
Pool Gemeentesecretaris
Pool AOV

©
©

Tl
Norm

2010

2009

2008

27

29

30

-1

8
3

7
3

8
3

8
3

-1

2

1

1

1

5

5

2

+4

10

14

13

5

+29
+8
+8
+5
+2
+5
+7

15
5
5
5
5
5
5

44
12
13
10
7
10
12

35
8
11
6
6
6
10

15
8
11

1

De normen pools gemeenteiijke sleutelfunctionarissen zijn gebaseerd op de uitgangspunten uit
2006
Bedriifsvoering
Organisatie-e valuatie
In 2010 heeft de organisatie-evaluatie plaatsgevonden, waarna de plannen aan de
ondernemingsraad zijn aangeboden. De ondememingsraad heeft positief geadviseerd, het
georganiseerd overleg is gei'nformeerd en de op onderdelen aangepaste organisatie is per 1
januari 2011 gestart.
Cao ambuiancezorg
De administratieve afhandeling van de wijziging van de rechtspositieregeling CAR/UWO naar cao
ambuiancezorg voor de afdelingen ambuiancezorg en meldkamer is voltooid. Bedrijfsregelingen
zijn aangepast aan de nieuwe cao. Het algemeen bestuur heeft de cao van toepassing verklaard,
de medewerkers zijn over de gevolgen van het besluit ge'informeerd.
Functiebeschrijving crisisorganisatie
Het
project
vakbekwaamheid
(beschrijving
functies
in
crisisorganisaties
incl.competentiemanagement, profchecks, oefeningen en ontwikkeling personeel) krijgt vorm.

7
7
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Alle crisisfuncties worden op gelijke wijze beschreven waarbij voor de vakbekwaamheidvereisten
duidelijke criteria per functie worden gesteld. Hierbij wordt steeds de Wet veiligheidsregio's als
vertrekpunt genomen. Het project zal in 2011 worden afgerond.
Gemeenschappelijke regeling
De eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling is door het algemeen bestuur
vastgesteld. De gemeenteraden hebben ingestemd. Alle colleges hebben ingestemd met het in
standhouden van een lokale brandweer. Het algemeen bestuur heeft in juni 2010 besloten tot
eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De
voorstellen zijn aan de gemeenten ter vaststelling aangeboden. Per ultimo december 2010
hebben alle gemeenten ingestemd met de eerste wijziging.
Medewerkerstevredenheids- en imago-onderzoek
In 2010 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat de
medewerkers een klein beetje meer tevreden zijn dan twee jaar geleden. Maar de veiligheidsregio
scoort als werkgever nog steeds minder goed dan medewerkers van gemeenten, waarmee is
vergeleken. In de zomer 2010 is een imago-onderzoek gehouden onder (keten)partners van de
Veiligheidsregio. In het algemeen kan worden gesteld dat externe partners het imago van de
veiligheidsregio een ruime voldoende toekennen.
Huisvesting
De financiele haalbaarheid van de gezamenlijke nieuwbouw voor Politie, GGD en VR is
onderzocht en besproken. Locatieonderzoek is nagenoeg afgerond en de aanbesteding van de
definitiefase is gestart. De bestuurlijke besluitvorming voor het vervolgtraject zal in 2011
plaatsvinden.
Bezuinigingen
Verder heeft 2010 in het teken gestaan van de bezuinigingsnotitie en het
doelmatigheidsonderzoek van Deloitte ter ondersteuning van de koersbepaling van de
Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur heeft op 30 juni 2010 beslist dat de gemeentelijke
bijdrage van 2011 gehandhaafd blijft op het niveau van 2010. Het niet compenseren van de 2,7%
van de gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd door doelmatigheid.
De Veiligheidsregio NHN heeft van het bestuur opdracht gekregen scenario's uit te werken
waardoor een bezuiniging gerealiseerd kan worden van 5% dan wel 10%. Het dagelijks bestuur
heeft na raadpleging van de adviescommissies bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld in drie
kleurcategorieen. In de algemeen bestuursvergadering 3 februari 2011 heeft een eerste discussie
plaatsgevonden over de bezuinigingsvoorstellen, de prioritering en de consequenties. In
voorbereiding op de komende bezuiniging heeft de veiligheidsregio de volgende acties op
personeelsgebied ingezet:

Pagina

20 van 24

Onderwerp

Jaarstukken 2010 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

1 april 2010

•
•
•
•

Het nog niet invullen van 4,3 fte vacatureruimte.
Het niet vanzelfsprekend invullen van natuurlijk verloop.
Aangaan van contracten voor bepaalde tijd.
Kritisch beoordelen van inhuur derden.

Prestatiemeting en prestatieverantwoording
Op grand van de Wet Veiligheidsregio's moet de bestuurlijke informatievoorziening inzicht geven
in de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Uitgangspunt is dat de beleidsuitvoehng met meer
stabiele kenmerken zich leent voor monitoring door middel van prestatie-indicatoren. Het
implementeren van het externe project Aristoteles (1 januari 2010 tot en met 31 december 2011)
en het interne managementinformatie project Plato zorgt ervoor dat de doorontwikkeling van de
beleidsrealisatie in de verantwoordingsdocumenten mogelijk wordt. Het project Plato loopt op
schema en in november 2010 is het project Aristoteles voor Noord-Holland Noord van start
gegaan.

2. Wat heeft het gekost
Financieel resultaat
De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2010 € 26 miljoen aan
uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten
opgenomen:
Verdeling lasten

kostensoort

Verdeling lasten programma's

Verdeling baten

44%
40%

*,'ffj
a Personeels lasten
m Directe lasten
D Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

V^
• Arrfiulancezorg m Brandweer
• GHOR
D Meldkarrer
a Veiligheids bureau

a NZa (zorgverzekeringen)
• Gemeenle
D Rijk (bdur)
D Overig

In financieel opzicht is het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat van € 220.000. De
ambulancezorg heeft het jaar met een positief resultaat van € 76.000 afgesloten.
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Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:
(bedragenx€ 1.000)

Beg roti ng
2010

Beg roti ng
2010
na wij2

Re kening
2010

Ambulancezorg

0

39 V

Brandweer
GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

0
0
0
0

-62 N
71 V
1V
9V

34
-1
158
28

0

19 V

220 V

76 V

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
Toelichting financieel resultaat Ambulancezorg
Het resultaat voor de ambulancezorg is € 76.000 voordelig. Overleg met de NZa heeft er toe
geleid dat voor 2010 eenmalig geen nacalculatie wordt toegepast en erwordtvergoed conform de
productieafspraak. Dit voorkwam in 2010 een groot negatief resultaat veroorzaakt door de bijna
9% lagere productie. Het voordelige resultaat is vooral ontstaan door enerzijds een positieve
uitwerking van bijstellingen in het wettelijk budget NZa en minder uitgaven voor contracttaken en
anderszijds hogere personeelslasten en meer uitgaven voor materieel en tractie.
Toelichting financieel resultaat Veiligheidsregio
Brandweer
De brandweer heeft te maken met een negatief effect door een lager bedrag aan toegerekende
subsidies in relatie tot de projecten van € 107.000. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud van
het materieel hoger dan begroot€ 55.000. Het opleidingsinstituut heeft een positief resultaat van
€ 66.000. Daarnaast is op basis van de decern bercircu la ire via de BDUR het restbedrag nietconvenantsgelden uitgekeerd van € 114.000. Bij de resultaatsbestemming wordt storting van
deze bijdrage in een bestemmingsreserve regionalisering voorgesteld.
GHOR
Het resultaat van de GHOR is na Burap2 € 1.000 negatief. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn
hogere beschikbaarheidstoelagen door een hogere inzet van piketten door personen buiten de
organisatie en vanuit de ambulancedienst en de hogere kosten voor opleidingen, onder andere
voor de inzet in de nieuwe piketten € 42.000.

V
N
V
V
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Gemeenschappelijke Meldkamer
Het begrote bedrag voor het NZa budget voor de Meldkamer was te laag, daarnaast heeft de
Meldkamer een hogere nacalculatie bij het NZa kunnen indienen € 80.000. De werkelijke
personeelslasten zijn lager dan begroot (€ 93.000), de belangrijkste oorzaak is het later realiseren
dan gepland van de inzet van calamiteitencoordinatoren.
Veiligheidsbureau
Het positieve resultaat van het Veiligheidsbureau heeft vooral te maken met de effecien vanuit de
projecten en de dekking vanuit subsidies. Met name de vrijval van de restantbijdrage Verbetering
management overstroming' heeft een gunstige uitwerking.
Bedrijfs voering
Op bedrijfsvoering isde extra BDUR bijdrage van€ 152.000 vanwege hetgewijzigde BTW-regime
na de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's verwerkt. Via de doorbelasting aan de
programma's wordt dit bedrag ingezet ter dekking van de toegenomen BTW-kosten op
prog ram ma niveau.
Vermoqenspositie per 31 december201Q
Per 31 december 2010 heeft de Veiligheidsregio een financiele buffer van € 642.000, die bestaat
uit de algemene reserve van € 105.000, de reserve aanvaardbare kosten van € 68.000 en de
bestemmingsreserves ter hoogte van €469.000.

3. Resultaatbestemming
Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van een voordelig exploitatieresultaat en over
de financiele dekking van een eventueel negatief exploitatieresultaat. in artikel 27 van de
gemeenschappelijke regeling is de verdeling van baten en lasten vastgelegd. Voorgesteld wordt
het resultaat 2010 als volgtte bestemmen:
Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg
Toevoeging aan de bestemmingsreserve niet-convenantgelden VenJ
Toevoeging aan de algemene reserve

76.000
114.000
106.000
220.000

Toevoeging aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg
Het voordelige resultaat van € 76.000 wordt conform bekostigings- en verslaggevingsvoorschriften voorde ambulancezorg toegevoegd aan de reserve aanvaarbare kostenambulancezorg.
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Bestemmingsreserve niet-convenantgelden Veiligheid en Justitie (Vend)
Het ministerie VenJ heeft via de decembercirculaire (6 december 2010) van de BDUR een bedrag
van € 114.000 toegekend uit het restbudget van de niet-convenantgelden. Dit betreft regio's
waarmee geen convenant is afgesloten voor regionalisering, maar die zich wel hebben
ingespannen om kwaliteitsverbetering te realiseren. Voorgesteid wordt om een
bestemmingsreserve niet-convenantgelden te vormen en de bijdrage ten gunste te brengen van
deze bestemmingsreserve.
Tevens stelt de Veiligheidsregio voor om de saldo's van de volgende twee bestemmingsreserves
toe te voegen aan de algemene reserve:
•
Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio € 25.000 (besluit AB 30 juni 2006)
De reserve moet worden aangewend voor de kosten die samenhangen met de kosten van het
sociaal statuut, zoals salariskosten, kosten scholing en outplacement van medewerkers die boven
de formatie zijn geplaatst. De looptijd van het integratietraject is ten einde, daarmee is er geen
basis voor het in stand houden van deze reserve.
•
Risico-inventarisatie & Evaluatie meldkamer € 52.000 (besluit AB 23 September 2005)
De reserve moet worden aangewend voor de aanpassingen in de infrastructuur als gevolg van de
Risico-inventarisatie en evaluatie van de meldkamer. De aanpak van de knelpunten uit de Risicoinventarisatie en evaluatie is binnen de exploitatie van de Veiligheidsregio opgevangen.

4. Procedure behandeiing jaarstukken
Accountantsverklaring
De accountant heeft zijn onderzoek naar de jaarrekening afgerond. De strekking van de
accountantsverklaring is goedkeurend voor zowei de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het
accountantsrapport is bijgevoegd.
Aanbiedinq jaarstukken deelnemende gemeenten
De jaarstukken moeten voor 1 juli 2011 door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Het
dagelijks bestuur moet de jaarstukken voor 1 april 2011 aanbieden aan de raden van de
deelnemende gemeenten. Gedurende een periode van 6 weken kunnen de gemeenten hun
zienswijze geven op de jaarstukken 2010. Wij hopen uw zienswijzen zo spoedig mogelijk te
ontvangen om deze ter vergadering aan te bieden aan het algemeen bestuur bij de vaststelling
van de jaarstukken op 30 juni 2011. De gemeenten worden bij hun zienswijze gei'nformeert door
de klankbordgroep financien.
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De klankbordgroep financier) becommentarieert namens de gemeente de jaarstukken 2010 van
de Veiligheidsregio, waarbij het verslag van de bijeenkomst beschikbaar wordt gesteld aan de
ambtelijke organisatie van de deeinemende gemeenten. De klankbordgroep financien adviseert
het algemeen bestuur over de jaarstukken 2010 van de Veiligheidsregio.
Met vriendelijke groet,

Jos Stierhout
Algemeen directeur

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord
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Statistisch gesproken kan 2010 operationeel voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de
geschiedenis in als 'een relatief rustig jaar'. Dat wit niet zeggen dat zich geen incidenten hebben
afgespeeld die geen grote impact hebben gehad. Alleen al de grote duinbranden die in 2010 opnieuw
woedden in de gemeente Bergen zijn daar een voorbeeld van. De onrust voor nieuwe dreigende
branden bleef tot ver in het najaar sterk aanwezig en had impact op velen. Natuurlijk op
brandweermensen, maar ook op omwonenden en bestuurders. Ook de medewerkers van onze
ambulancezorg en meldkamer kregen te maken met vervelende en soms gecompliceerde of
traumatiserende incidenten. Wij realiseren ons dat het werk van onze regionale en gemeentelijke
hulpverleners van elementair belang is bij de professionele uitstraling van onze organisatie.
Het jaar 2010 was ook het jaar van successen. In het oog springend daarbij is dat ons project Burger
AED de Publieke Veiligheidsaward toegekend heeft gekregen. Het is ook het jaar waar een imagoonderzoek onder de directe relaties van de veiligheidsregio aantoont dat een ruime voldoende wordt
toegekend aan de wijze waarop wordt gewerkt. 2010 is ook het jaar dat tijdens de bestuurlijke
tweedaagse belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een Integraal Veiligheidsbeleidsplan voor
Noord-Holland Noord. Daarbij wordt de ambitie 'inwoners van de regio wonen in 2015 in een van de
veiligste regie's van Nederland' als uitgangspunt benoemd.
'Een relatief rustig jaar' is dus maar betrekkelijk. Het geldt zeker niet voor alle fronten binnen ons
werkterrein. En dat zal ook de komende tijd zo blijven. Diverse ontwikkelingen volgen elkaar in hoog
tempo op. Op 1 oktober trad de Wet op de veiligheidsregio's in werking. De nieuwe Wet leidt er
ondermeer toe dat de relatie tussen de veiligheidsregio en gemeenten een ander accent krijgt. Kort na
vaststelling van de Wet wordt door een aangenomen motie in de Tweede Kamer de vrije keuze van
gemeenten om te kiezen een lokale brandweerorganisatie ingeperkt. De minister gaat de wet zodanig
wijzigen dat regionalisering van de brandweer verplicht wordt. Daarnaast loopt de discussie over
schaalgrootte van de meldkamers in ons land, Het regeerakkoord spreekt aanvankelijk van een
landelijke meldkamer-organisatie met drie meldkamers. Inmiddels is ook de optie van tien
meldkamers, die synchroon met de nieuwe politieregio's bespreekbaar. Een ontwikkeling die
ongetwijfeld in 2011 een vervolg krijgt.
De uitwerking van al deze ontwikkelingen trekken de komende jaren een wissel op zowel bestuur als
organisatie. Dat realiseren wij ons terdege. Maar ook deze trajecten blijven we zorgvuldig en
transparant doen.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

P.M. Bruinooge
voorzitter
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J.V.TM. Stierhout
algemeen directeur
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1.1.

Wat wilden we bereiken

Missie
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico's en het beperken van
leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken
met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Het motto van de Veiligheidsregio luidt:
'Samen Hulpvaardig'.
Wat is een veiligheidsregio?
Een veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op
het gebied van ambulancezorg, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de diensten
en de gemeenten goed zijn voorbereid wanneer in die regio een ramp of een groot incident gebeurt,
zodat de hulpverlening snel en goed van start kan gaan. Gezamenlijk zorgen ze er ook voor dat er
maatregelen zijn genomen die de kans op rampen zo klein mogelijk maakt. Dit allemaal om de
veiligheid van de inwoners te vergroten.
Wat is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit de ambulancedienst, de regionale brandweer, de
GHOR en de gemeenschappelijke diensten (meldkamer ambulance/brandweer, veiligheidsbureau en
bedrijfsvoering), De organisatie kent de volgende structuur:

Directeut
ambul ancezorg/G HOH

Hoold/ piv,
dir. GHOR

Hooid/ piv.
dir.
ambuzorg

Team
West

Team
Oosi

GHOR

J^
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Bij de Veiligheidsregio werken ruim 200 mensen. Samen wordt gebouwd aan het verwezenlijken van
dat belangrijke doel: ervoor zorgen dat iedere burger in de regio zich veilig kan voelen en weet dat
hij of zij kan rekenen op adequate zorg als dat nodig is.
Werkqebied
De samenwerking tussen 26 gemeenten in Noord-Holland Noord is vorm gegeven in een
gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied, vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft- de Rijp
tot het Usselmeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel, heeft 642.000 inwoners.
1.1.2. A m b i t i e s 2 0 1 0
Algemeen
Het bestuur heeft belangrijke strategische keuzes gemaakt in het ambitieniveau en de verdere
ontwikkeling van de Veiligheidsregio. De strategische keuzes zijn door de directie vertaald naar
programma's en concreet beoogde resultaten. De begroting 2010 is opgesteld op basis van
ongewijzigd beleid 2010 inclusief reguliere budgetbijsteliingen en separaat door het algemeen bestuur
gesanctioneerd beleid. In het bestuursakkoord rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' is
overeengekomen het BDUR-budget substantieel te laten groeien om de prestaties van de
veiligheidsregio's te verbeteren. Het kwaliteitsniveau moet worden verhoogd van een 6- naar een 7+.
De minister heeft inmiddels kwaliteitscriteria geformuleerd. Op 30 oktober 2009 heeft het algemeen
bestuur ingestemd met de beleidsplannen uit de kadernota 2010 'Van een 6- naar een 7+'. De
toegekende verhoging van de BDUR-bijdrage voor 2010 is € 1.000.000 en is opgenomen in de
begroting 2010 conform dat besluit.
Wet veiligheidsregio's / Inteqraal veiligheidsplan
De Wet veiligheidsregio trad per 1 oktober 2010 in werking. Deze wet belegt nieuwe taken bij het
algemeen bestuur en de voorzitter van de veiligheidsregio, stelt inrichtingseisen aan de
veiligheidsregio en kwaliteitseisen ten aanzien van crisisbeheersing, brandweerzorg en
geneeskundige hulpverlening. Onder meer verschoof het accent van de beleidsmatige en operationele
planvorming voor rampenbestrijding en crisisbeheersing van lokaal naar het regionaal niveau. Ook
het vaststellen van de rampbestrijdingsplannen is een regionale aangelegenheid geworden.
In de tweedaagse van november 2010 (her)formuleerde het Regionaal College van de politie en het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de volgende lange termijn ambitie.
"Inwoners van de regio NHN wonen in 2015 in een van de veiligste regio's van Nederland".
In 2011 zal ter concretisering van deze ambitie een regionaal integraal Veiligheidsplan 2011-2015
worden opgesteld. Hierin is opgenomen:
•
Inhoudelijke opgaven voor de komende jaren op basis van risico-analyse en doelstellingen
•
Als samenwerkingsstrategie voor de komende jaren;
o Richting geven aan de hand van een beperkt aantal regionale doelstellingen (outcome).
o Ruimte laten in de te plegen inspanningen.
o Resultaten boeken door "slimmer samenwerken'Van partners.
o Rekenschap afleggen over effectiviteit in gezamenlijke regionale bestuursvergaderingen.
•
Veiligheidsagenda 2011-2015 waarin de volgende aspecten zijn beschreven:
o De (nieuwe rol van de burgemeester {als coordinator integrale veiligheid binnen het
college en daarbuiten)
o Een versterkte rol van de driehoek en de werking van de integrale veiligheidsmatrix
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o
o
o

De bestuurlijke besluitvorming in de regio (waaronder rol/inrichting van bestuurlijke
adviescommissies
De wijze waarop de samenwerking op het vlak van zorg en veiligheid kan worden
verbeterd (veiligheidshuizen)
Het doorbreken van 'taaie samenwerkingsvraagstukken'.

Speerpunten
Voor het jaar 2010 heeft de Veiligheidsregio een aantal speerpunten per programma benoemd voor
de verdere realisatie van de ambities. De organisatie ligt op schema bi] de uitvoering van veel van de
benoemde speerpunten van de programma's in 2010. In deze rapportage wordt per programma
ingegaan op stand van zaken met betrekking tot deze speerpunten.

1.2.

Wat hebben we bereikt

Ambulancezorq Veiligheidsregio NHN fuitvoerend voor 15 gemeenten)
Productie
In maart 2010 is een productieafspraak 2010 met de zorgverzekeraars tot stand gekomen. Tussen
partijen is afgesproken dat geen nacalculatie over 2010 zal plaatsvinden. In maart 2010 is tevens een
convenant afgesloten tussen AZN en VWS over een efficiencytaakstelling. Deze efficiencytaakstelling
bevat de volgende elementen:
•
bij de berekening van het budget door de NZa voor de individuele ambulancediensten worden de
parameters 'het aantal ritten' (gewogen / ongewogen) en 'het aantal verreden kilometers' met
ingang van 1 januari 2011 gedurende drie achtereenvolgende jaren (2011, 2012 en 2013)
bevroren op het niveau van het jaar 2010;
•
Indien in een of meerdere van de bovengenoemde jaren de groei van het aantal ritten minder is
dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt het verschil tussen 2,5% en de daadwerkelijk
gereaiiseerde groei in mindering gebracht bij het bepalen van budgetten voor de ambulancezorg.
•
de budgetten voor de ambulancezorg zoals berekend door de NZa, worden met ingang van 1
januari 2011 gedurende 3 jaar ex-ante jaarlijks cumulatief verminderd met 0,5%. Dat betekent in
totaaleen vermindering van 0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013.
In 2010 is afgerekend op basis van de productieafspraak 2010. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013
wordt het budget bevroren op het werkelijk aantal ritten (gewogen / ongewogen) en het werkelijk
aantal verreden kilometers in het jaar 2010. Voor het jaar 2010 is het aantal ritten en het aantal
verreden kilometers aanzienlijk lager dan de productieafspraak waardoor het budget voor 2011, 2012
en 2013 € 442.000 lager uitkomt dan in 2010. Het gevolg hiervan is dat zeer zware financiele
taakstellingen nodig zijn om zonder verlies te opereren. Hierbij is niet te ontkomen aan het in ernstige
mate aantasten van de huidige paraatheid. Daarbij moet gedacht worden aan de omvang van
maatregelen die juist in 2010 en 2011 zijn genomen om de prestaties te verbeteren (aanpassing
rooster Wieringerwerf en Texel).
Spreiding en beschikbaarheid (S&B)
In 2010 heeft de ambulancezorg maatregelen genomen om de prestaties op het gebied van tijdigheid
te verbeteren. Een groene smiley geeft aan dat de maatregel bijdraagt of gaat bijdragen aan de
prestatieverbetering, Een oranje smiley betekent dat de maatregel anderszins bijdraagt aan de
ambulancezorg, bijvoorbeeld om een structurele overtreding van de Arbeidstijdenwet te voorkomen of
een verplaatsing van een ambulance naar de nachtdienst mogelijk te maken.
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Gerealiseerde maatregelen in net kader van S&B 3 tot 1 September 2010

Effect

Invoeren van een aanwezigheidsdienst op Texel per 1 juli 2009.
Invoeren van een avonddienst op alle dagen van de week in West-Friesland per 1
november 2009.

Gerealiseerde maatregelen in het kader van S&B 3 per 1 September 2010

Effect

Invoeren van een nachtdienst op zaterdag en zondag in Wieringerwerf.
Invoeren van een tweede aanwezigheidsdienst op Texel. De dienst start op de vaste wal
(Wognum of Den Helder) en wordt bemenst met medewerkers die dit op vrijwillige basis
doen. Tot eind 2010 wordt op deze manier voorzien in het bemensen van deze dienst.
Hiermee komt een einde aan de bereikbaarheidsdienst op Texel,

Gerealiseerde maatregel in het kader van S&B 3 per 1 januari 2011

Effect

Invoeren van een nachtdienst op werkdagen in Wieringerwerf. De reden van uitstel naar 1
januari 2011 is vanwege de discussie rondom vergoeding van de aanwezigheidsdienst
conform CAR-UWO en onderformatie bij de ambulanceverpleegkundigen.

1. Texel
Op Texel waren de afgelopen jaren de overschrijdingspercentages van de responstijd hoog. In 2008
werd een proef gedaan met het invullen van een aanwezigheidsdienst in plaats van een piketdienst in
het toeristenseizoen. De resultaten waren zo positief dat besloten werd om bij voldoende financiele
middelen een vaste invulling te geven aan een dergelijk rooster. In 2009 werd invuiling gegeven aan
een rooster met's avonds en 's nachts een aanwezigheidsdienst en een piketdienst. In 2010 legde de
Arbeidsinspectie verplicht op om ook de laatste piketdienst om te zetten in een aanwezigheidsdienst.
Momenteel worden op Texel 2 ambulances ingezet (overdag paraat en 's avonds en 's nachts in
aanwezigheidsdienst, waarbij wordt uitgerukt vanaf de post aan de Pontweg in Den Burg).
Prestaties Al-ritten Texe (responstijdoverschrijdingspercentage)
2008
2009
13,2%
11,7%
Texel

2010
7,9%

Texel houdt een kwetsbaarheid, omdat bij een grootschalige inzet het enige tijd duurt voor
ambulances van de vaste wal op Texel kunnen zijn. Een belangrijke voorziening is dat de
traumahelikopter kan worden ingezet als achtervang (vanaf 14 februari 2011 ook 's nachts). De
jaarlijkse extra kosten gemoeid met roostercapaciteit Texel: € 333.633,-.
2. Wieringermeer en Wieringen
De afgelopen jaren waren de overschrijdingen in Wieringermeer en Wieringen een van de hoogste in
de regie Afgesproken is om een avonddienst extra in Wieringerwerf in te richten en een
aanwezigheidsdienst voor de nacht wanneer de CAO ambulancezorg een dergelijke dienstrooster zou
toestaan. Begin 2010 is gestart met een avonddienst extra in Wieringerwerf en per 1-1-2011 is daar
een aanwezigheidsdienst aan toegevoegd.
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Prestaties A1-ritten W eringen en Wieringermeer (responstiidoverschrijdingspercentage)
2009
2010
2008
Wieringen
Wieringermeer

23,1%
30,3%

26,9%
29,6%

23,8%
25,9%

2011
(t/m week 6)
16,7%
23,1%

De daling van het percentage overschrijdingen in 2010 ten opzichte van 2009 lijkt gering, maar wordt
vertekend door het feit dat het eerste kwartaal 2010 winterweer een erg negatief effect had op de rijtijd
van de ambulances (hierover is ook gerapporteerd aan het algemeen bestuur op 6 oktober 2010). In
de maand januari 2011 zijn de prestaties aanzienlijk verbeterd mede door invulling van een
aanwezigheidsdienst in de nacht. De jaarlijkse extra kosten voor de versterking van de paraatheid
bedragen € 143.126,- (vanaf 1-1-2011).
Boeterapport
De Arbeidsinspectie heeft op 9 maart 2010 een Boeterapport toegezonden, gevolgd door een boete
oplegging, naar aanleiding van geconstateerde overtredingen op basis van het Arbeidstijdenbesluit.
De belangrijkste overtreding is geconstateerd in de roostergroep Texel, waar het maximum
overschreden wordt van het aantal bijzondere diensten dat gedraaid mag worden. Het gaat om een
bedrag van € 6.000. Maatregen om de situatie duurzaam te verbeteren zijn per 30 augustus 2010
gerealiseerd door de piketdienst af te schaffen en een tweede aanwezigheidsdienst in te richten.
Vergunningsverlening Wet op de Ambulancezorg
Op 10 februari 2010 is de Cooperatie Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord U.A. opgericht bij
de notaris. Op 11 maart 2010 heeft de toenmalige Minister van VWS overeenstemming bereikt metde
vaste Kamercornmissie over het traject van vergunningverlening voor ambulancezorg. Het gaat niet
langer over een aanbesteding. De vergunning wordt verleend aan de zittende ambulancezorg indien
wordt voldaan aan het programma van eisen. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen
de Minister van VWS en de Vereniging Ambulancezorg Nederland. Minister Schippers heeft na haar
aantreden zich beziggehouden met de door haar voorganger ingezette koers voor een
vergunningverlening ambulancezorg onder voorwaarden aan de zittende ambulancepartijen. Zij heeft
besloten de koers te wijzigen en een tijdelijke wet ambulancezorg in te voeren voor 5 jaar.
De reden om deze wijziging door te voeren was dat het verlenen van een vergunning aan zittende
partijen kwetsbaar bleek in relatie tot het Europees recht. Zij werd gesterkt in deze beoordeling door
een advies van de Raad van State hierover en recente jurisprudence van het Europese Hof. Verder
heeft de Minister aangegeven het ongewenst te vinden om vergunningen voor onbepaalde tijd af te
geven nu de discussie over de schaalgrootte van meldkamers in alle hevigheid woedt.
Alle voorbereidingen die zijn getroffen voor de vergunningverlening in het afgelopen jaar met
Connexxion Ambulancezorg houden hun waarde. Met name een gezamenlijke RAV blijft onder de
tijdelijke Wet Ambulancezorg noodzakelijk. Binnen de RAV zijn nadere afspraken gemaakt over de
samenwerking tussen de Veiligheidsregio en Connexxion. De Veiligheidsregio richt zich met name op
de aansturing van de ambulances via de meldkamer en de afspraken binnen de zorgketen.
Connexxion richt zich met name op de logistiek en innovaties op het gebied van ICT. Een belangrijke
opdracht is het formuleren van een gezamenlijke visie/ missie van de RAV die recht doet aan zowel
de Veiligheidsregio als Connexxion.
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Reanimatie Oproep Systeem/Burger

AED

Het project Burger AED is winnaar van de Publieke Veiligheid Award 2010. Voor 2010 is de
doelstelling om bij 15 gemeenten het project Burger AED te implementeren. inmiddels zijn 15
gemeenten operationeel in het project.
Prestatie-indicatoren

en kerncijfers
Norm

Prestatie
Responsetijd
Overschrijdingspercentage responsetijd

2010

2009

2008

8,0%

9,3%

9,2%

8,6%

-8

60

52

55

58

-1.089

14.438

13.756

13.111

-450

3.086

2.992

3.039

•89

845

13.349
2.636
756

798

780

+ 1,3%

Gemiddelde uitruktijd A1 ritten in seconden
Productieafspraak
Productie: aantal declarabele ritten
EHBO- geen vervoer ritten
Aantal kilometers (* 1000)
Klachten

12

Aantal klachten
Aantal gegronde klachten
Prestaties

Doelstelling is om in maximaal 8% van de spoedinzetten de responstijd (tijd vanaf melding bij
meldkamer ambulancezorg tot aankomst bij de patient) van een kwartier te overschrijden. Over 2010
zijn 90,7% (2009: 90,8%) van de uitrukken van de ambulances bij A1 vervoer binnen de gestelde
vijftien minuten ter plaatse. Dit betekent dat in 2010 9,3% (2009: 9,2%)

van de uitrukkende

ambulances niet tijdig ter plaatse was. Over 2010 bedraagt is de prestatienorm van 8% niet gehaald.
In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van de responsetijd per kwartaal weergegeven voor
d e j a r e n 2 0 0 9 en 2010.

Perc > Norm
Responstijd A1
Q1
Noord-Holland
Noord

Q2

Q3

2009
Q4
Q1

Q2

Q3

2010
Q4

8,40% 9,30% 9,70% 9,20% 11,80% 8,00% 7,90% 9,70%

Enerzijds speelt het genoemde winterweer in 2010 voor de maanden januari, februari en december
zeker een rol bij het niet halen van de prestatienorm in 2010. Overall blijkt dat de prestaties, in de zin
van overschrijdingspercentages van de responstijd, in 2010 niet verbeterd zijn ten opzichte van 2009.
Het totale overschrijdingspercentage
percentage

9,3%.

Anderzijds

ambulancezorg in 2009 bedroeg 9,2%. In 2010 was dit

hadden

we

de

verwachting

dat

met

de

ingezette

versterkingsmaatregelen op drie verschillende plaatsen in de regio, naast lokaal ook overall de
prestaties een verbetering zouden laten zien. Omdat we redelijkerwijs een sterkere verbetering
hadden gecalculeerd, laten we in 2011 een nader onderzoek verrichten om een verklaring te geven
voor dit tegenvallende resultaat. Om een mogelijk "kokerdenken" te vermijden wordt dit onderzoek
extern uitgevoerd. Het onderzoek zal zo worden ingericht dat inzichtelijk wordt welke maatregelen
ingezet kunnen worden om tot verbetering te komen binnen het beschikbare budget.
De gemiddelde uitruktijd is 52 seconden in 2010. Dit ligt ruim binnen de gestelde norm van 1 minuut.
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Brandweer
Meerjaren beleidsplan brandweer
In 2010 is een start gemaakt met het concept meerjaren beleidsplan brandweer. Dit plan is een
uitwerking van het integraal veiligheidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De belangrijkste
hoofddoelstellingen in het meerjaren beleidsplan brandweer zijn:
•
Minder brand
•
Betrouwbaar en betaalbaar op tijd
•
Slimmer organiseren
Regionale visie fysieke risicobeheersing
De regionale fysieke visie risicobeheersing Noord-Holland Noord ontwikkelt een strategie voor hoe
omgegaan moet worden met bestaande en nieuwe regionale veiligheidsrisico's en de communicatie
naar burgers, bedrijven en instellingen. Deze visie beziet de samenhang met het effect van de drie
sporen:
•
Stimuleren van zelfredzaamheid en burgerparticipatie
•
Risicocommunicatie over risicovolle bedrijfsvoering naar de naaste omgeving
•
Verhogen kwaliteit van vergunningverlening, controle en handhaving
De visie zal in de loop van 2011 worden uitgewerkt.
Invoering spreidingsplan (regionaal georganiseerde eenheden)
Begin 2010 is door de ingebruikname van de nieuwe hulpverlenings- en haakarmvoertuigen en de
afronding van de initiele gebruikersopleidingen, de invoering van het spreidingsplan (regionaal
georganiseerde eenheden) afgerond.
Duikorganisatie
Per 1 januari 2010 zijn er in de regio 3 duikteams actief. Dit na besluitvorming door het algemeen
bestuur in december 2009. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de Duik- en
Demonteergroep van de marine op 8 maart 2010 is de invulling van het duikteam Noord en het
regionaal duikcoordinatorschap geformaliseerd.
Bos- en duinbrandplan
Eind 2010 is de planvorming voor bos- en duinbranden afgerond. Tot nu toe is aan de operationele
behoefte voldaan door deelproducten, zoals kaartmateriaal en alarmeringsinstructies, vooruitlopend
op de uiteindelijke vaststelling te implementeren. De eerste bijscholing en oefening voor de officieren
van dienst zijn gehouden tijdens de officieren van dienst-oefendagen in mei 2010. Eind november en
begin december is de regio Noord-Holland Noord bestuurlijk en operationeel gei'nterviewd in het kader
van het onderzoek van de IOOV naar de voorbereiding op natuurbranden. Het onderzoeksrapport
wordt begin 2011 verwacht. De eerste oefeningen staan gepland voor begin 2011 voor aanvang van
het drogeseizoen.
Dekkingsplan2010
Eind augustus is het dekkingsplan NHN voor wat betreft dekking, opkomsttijden en operationele
grenzen afgerond en overhandigd aan de leden in het commandantenoverleg. Daarna is een start
gemaakt met het in beeld brengen van de constateringen en de advisering per gemeente. De periode
tot aan het bestuurlijk besluitvormingstraject eind juni 2011 zal benut worden om in beeld te brengen
welke mogelijkheden en/of oplossingen het regionaal bestuur kan aanwenden om de operationele
organisatie te verbeteren of om beargumenteerd af te wijken van de in de Wet veiligheidsregio's
vermelde opkomsttijden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het landelijk ontwikkelde
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instrumentarium. Fase 1 (kazerne-volgordetabel en verzorgingsgebieden) van het dekkingsplan is
eind december 2010 afgerond.
Regionaal georganiseerde trainingen voor bevelvoerders
In 2010 hebben ruim 300 gemeentelijke bevelvoerders deelgenomen aan 2 trainingsdagen. Deze
trainingen worden verzorgd door docenten die in dienst zijn van de Veiligheidsregio. Met deze
werkwijze, die is gei'nitieerd middels het BOOB 2008-2010, worden trainingen zo efficient mogelijk
ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast worden regionaal vastgestelde procedures en leermomenten van
daadwerkelijke incidenten zo uniform mogelijk gei'mplementeerd met deze grote doelgroep. Eind 2010
hebben enkele gemeenten, waarvan nog niet alle bevelvoerders deelnamen, toegezegd in 2011
volledig deel te nemen. In 2011 zullen ook de eerste zogenaamde praktijkdagen worden
georganiseerd waarmee de kwaliteit van het optreden van ruim 330 bevelvoerders in de praktijk in
kaart zal worden gebracht.
Realistisch oefenen
Voor de organisatie van het realistisch oefenen is met een consortium gewerkt aan het businessplan
voor een Multidisciplinair OefenCentrum (MOC) in onze regio. In de vergadering van 6 oktober heeft
het algemeen bestuur besloten om de besluitvorming over de realisatie van een regionaal
oefencentrum uit te stellen tot aan de zomer van 2011. Inmiddels is een werkgroep van
commandanten gestart om verdere besluitvorming door het algemeen bestuur inhoudelijk voor te
bereiden.
Kwaliteitstoetsende rol
Om de voortgang te toetsen is in het derde trimester van 2010 een fysieke audit uitgevoerd bij de 6
'rode' gemeenten. Bij de overige gemeenten zal een zelfaudit plaatsvinden. De geconsolideerde
resultaten worden 31 maart 2011 in een rapportage aangeboden aan het algemeen bestuur.
Project uitrol en doorontwt'kkeling AG5
De doorontwikkeling van de opleidingsmodule AG5 loopt. Ook de regionale overleg- en
aanspreekpuntfunctie voor de korpsen loopt naar tevredenheid. Inmiddels zijn alle gemeenten
overgegaan op AG5 zodat per 1 januari 2011 de gehele brandweer in Noord-Holland Noord van
hetzelfde plannings- en registratiesysteem gebruik maakt.
Project TS4
De afdeling operationele voorbereiding participeert in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het
project TS4. De brandweer Alkmaar start, mede door de reorganisatie van de operationele dienst, op
3 januari 2011 met een eerste uitruk van een tankautospuit met een bezetting van 4 personen. Dit
project is tevens aangemeld bij de "landelijke" NVBR paraplu.
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Prestatie-indica toren en

kerngegevens
Prestatie

Norm

2010

2009

2008

Risicobeheersing

86
58
5
26
18
39
3
73
10
2
17
47
2
6

57
44
17
21
43
0
48
5
4
29
17
4

102
50
10
11
52
2
32
3
7
25
4

4

3

4

4

40

39

40

40

12

12

Duikteams inzetbaar

3

3

Eenheden OGS-organisatie inzetbaar

3

3

Aantal adviezen bouwvergunningen
Aantal adviezen brandmeldinstallaties
Aantal adviezen bijzondere gebouwen
Aantal adviezen milieuvergunningen
Aantal adviezen vuurwerkopslag
Aantal adviezen evenementenvuurwerk
Aantal adviezen evenementen
Aantal adviezen bestemmingsplannen
Aantal adviezen bluswatervoorzieningen
Aantal adviezen routing gevaarlijke stoffen
Aantal adviezen BEVI
Aantal adviezen BEVI bestemmingsplannen
Aantal complex© gebruiksvergunningen
Aantal inspecties BRZO
incidentbeheersing
Letding en coordinate
Algemeen Commandant Brandweerzorg

-1

Officiervan Dienst inzetbaar
Hoofdofficier van Dienst inzetbaar
Adviseur gevaarlijke stoffen

Regionale georganiseerde eenheden
Hulpverleningsvoertuigen inzetbaar

Eenheden WVD inzetbaar
Klachten
Aantal klachten

10

Aantal gegronde klachten

10

Geneeskundige hulpverleninq bij onaevallen en rampen
Beleidsvisie GHOR

2010-2013

Op basis van de Wet Veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid (2 e tranche) en de Wet
Ambulancezorg is een beleidsstuk opgesteld waarin het (toekomstig) wettelijk kader van de GHOR
geschetst wordt. Dit beleidsstuk is vervolgens vertaald in een (concept) beleidsvisie en meerjaren
activiteitenprogramma 2011-2013. De beleidsvisie koppelt de wettelijke taken aan activiteiten die de
GHOR minimaal moet uitvoeren, Dit minimale takenpakket is tevens vertrekpunt voor de discussie die
in het kader van de taakstelling gevoerd wordt. Het beleidsplan Opleiden Trainen Oefenen (OTO)
2010-2013 zal een onderdeel worden van de beleidsvisie.
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OTO stimuleringsgelden
De GHOR NHN is namens het Traumacentrum Noordwest Nederland/VUmc projectleider/coordinator
voor de inzet van de stimuleringsgelden in het verzorgingsgebied van het VUmc. Door deze ro! is het
mogelijk om vanuit de visie van NHN en het belang van de GHOR keten de besteding te 'sturen'.
De besteding van de gelden wordt in de regio NHN integraal afgestemd met de ziekenhuizen, GGD,
RAV en huisartsenposten waardoor een programma uitgevoerd wordt dat niet alleen de keten, maar
zeker ook de individuele instellingen op een hoger plan brengt.
Operationaliteit
GHOR Nederland en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) bereiden momenteel een
implementatietraject voor in het kader van de herpositionering van de geneeskundige combinaties
(GNK-c's) in Nederland. Het effect van dit implementatietraject is voor de regio Noord-Holland Noord
beperkt en heeft alleen betrekking op het aantal haakarmbakken Medisch (gaat van twee terug naar
een). Het convenant met het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is in concept gereed en wordt
vastgesteld als de discussie rond de GNK-c is afgerond.
Opleiden en trainen
De Hoofden gewondennest (HGN) zijn opgeleid, getraind en geoefend in het tweede en derde
trimester. De opleiding Coordinator gewondenvervoer (CGV) is gestart in 2009. De gehele groep zal
zijn opgeleid in 2011.
Specifieke GHOR rollen
De regeling specifieke GHOR-rollen is in 2010 niet opgesteld. In 2011 zal deze regeling worden
opgesteld op basis van het Besluit personeel veiligheidsregio's, waarbij de uitkomsten van het project
vakbekwaamheid worden meegenomen.
Dekkingsplan GHOR eenheden
Het dekkingsplan GHOR eenheden is mede door de discussie rond de geneeskundige combinatie en
de noodzakelijke samenwerking met de RAV en NRK niet opgesteld. Dekkingsplan zal conform het
jaarplan 2011 in het derde trimester van 2011 beschikbaar zijn.
Actiecentrum GHOR
De opleiding van de medewerkers Stafsectie Geneeskundige Zorg is gestart in 2010 en wordt medio
2011 afgerond.
Informatiemanagement
Informatiemanagement is voor een netwerkorganisatie als de GHOR essentieel. In samenwerking met
onder meer de ziekenhuizen en RAV is medio September een grote oefening georganiseerd waarbij
het registreren en volgen van slachtoffers in de geneeskundige keten een van de doelstellingen is. In
de rapportageperiode zijn regionale afspraken omtrent de slachtofferregistratie gemaakt en is tijdens
trainingen van de RAV aandacht besteed aan registratie door middel van de landelijke
gewondenkaarten en de rol van de CGV / HGN. Daarnaast is een projectplan opgesteld om
GHOR4ALL (zorgcapaciteit) in de regio te implementeren. De daadwerkelijke implementatie is
vanwege de taakstellingdiscussie en het gewijzigde wettelijke kader c.q. aangepaste HKZ
certificeringschema niet ge'fmplementeerd. Verder zijn werkafspraken gei'nitieerd om aan te haken bij
CEDRIC.
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Presta tie-indicatoren en kerngegevens
Norm

Prestatie
Risicobeheersing
Aantal adviezen evenementen
Aantal opgestelde veiligheidsplannen voor
geclassificeerde risico-evenementen
Aantal preventieve inzetten GHOR
functionarissen bij risico-evenementen
Incidentbeheersing
Leiding en coordinate
Algemeen Commandant Geneeskundige
zorg
Hoofd Sectie GHOR
Officier van Dienst Geneeskundige zorg

2010

2009

2008

333

337

204

5

5

-1

Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)
Project Samen Beter
De Veiligheidsregio is samen met de politie verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een
gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie (de GMK). Om deze ontwikkeling te
realiseren is in 2007 in Noord-Holland Noord het project 'Samen Beter, de weg naar een
gemeenschappelijke meldkamer', gestart. Fase 2 is begin 2010 afgerond en heeft de basis gelegd
voor nog efficientere en betere operationele prestaties in de dagelijkse monodisciplinaire uitvoering en
onder ramp- en crisisomstandigheden. Het project 'Samen Beter' is overgegaan in structurele borging
van de vakbekwaamheid van alle centralisten aan de hand van een profcheck ambulance en
brandweerzorg, opleidings- en oefenprogramma GMK en resultaat- en ontwikkelingsgesprekken.
Daarnaast wordt de invoering van de calamiteitencoordinator gerealiseerd en wordt de kwaliteit van
de gezamenlijke processen rood, wit en blauw getoetst middels de ISO-certificering.
ISO-certificering gezamelijke processen
De certificering multiprocessen GMK is in januari 2010 afgerond en heeft geleid tot ISO certificering.
Calamiteitencoordinatoren
In totaal worden 9 medewerkers vanuit de Veiligheidsregio en politie belast met de functie van
calamiteitencoordinator. De interne opleiding aan de hand van het calamiteitencoordinator werkboek
NHN wordt individueel gevolgd en begeleid door de specialist opleidingen en oefenen. Het doel van
deze opleiding is verdieping van elkaars werk en dat van de ketenpartners. In dat licht zijn er ook met
alfe
calamiteitencoordinatoren
intervisiedagen
gehouden.
Daarnaast
hebben
calamiteitencoordinatoren stage gelopen bij de ambulance- en brandweerzorg. De nieuwe
multidisciplinaire groepindeling onder leiding van een groepschef is geformaliseerd. De overige
hoofdtaken van de caco's zijn voor een belangrijk deel vastgesteld en toegekend. De
calamiteitencoordinatoren worden in het eerste kwartaal van 2011 gefaseerd in de 24-uurs planning
opgenomen.
Herwaardering centralisten en profchecks
In lijn met de herziening van de landelijke nota 'Verantwoorde ambulancezorg' is besloten alle
centralisten van de VR die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen te bevorderen naar schaal 9.
Eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiding en oefenen en het met succes afleggen
van de profchecks voor de ambulance en brandweerzorg. De profchecks zijn ge'implementeerd.
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Samenwerking

RAV

In samenwerking tussen RAV en de GMK worden huidige werkafspraken geevalueerd en opnieuw
vastgesteld. Het projectplan is goedgekeurd. Het doel is om in 2011 een overeenkomst te sluiten
tussen de RAV en de GMK waarin de gewenste werkwijze is beschreven. Connexxion ambulancezorg
neemt actief deel aan het project.
Imago
De audit Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector januari 2008 geeft aan dat het imago van de
meldkamer verbeterd moest worden. In de praktijk blijkt dat ketenpartners en klanten niet voldoende
op de hoogte zijn van de werkprocessen op de meldkamer. Hierdoor ontstaat onbegrip. Door regulier
in gesprek te gaan met de klant worden inmiddels zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het
terugdringen van imagoschade. Snelle resultaten zijn opgepakt waaronder: lezingen en rondleidingen
ambtenaren AOV, openbaar bestuur, een telefoonnummer burgemeesters, uitleg en beschrijven
communicator op gebruikersniveau, stage uitwisseling ambulancepersoneel en deelname overleggen
(of gepland) door leiding meldkamer, waaronder (mono)evaluaties, brandweercommandantenoverieg,
ROT-bijeenkomsten. De bezoeken aan de GMK, hebben geleid tot een nieuw (concept)werkinstructie
rondleidingen.

In

een

recent

klanttevredenheidsonderzoek

van

de

RAV

is

de

meldkamer

ambulancezorg positief beoordeeld d o o r d e burgers.

Prestatie-indicatoren

en

kemgegevens
Prestatie

Alarmering en opschaling ambulancezorg
Verwerkingspercentage responsetijd
(A1 melding binnen 2 minuten verwerkt)
Gemiddelde meldkamerverwerkingstijd
(minuten)
Meldingen ambulancezorg totaal

+ 7,9
-0,26

Alarmering en opschaling brandweerzorg
Gemiddelde verwerkingstijd in seconden
Verwerkingspercentage responsetijd (binnen
1 minuut verwerkt)
Gemiddelde

verwerkingstijd

van

112

verwerkingstijd

meldingen in seconden
Meldingen brandweerzorg

van

OMS-

2010

2009

2008

85%

77,1%

80,4%

83,6%

2,0

1,34

1,28

1,28

41.704

47.434

44.501

-16

45

29

32

38

+ 11,0%

75%

86,0%

83,2%

78,0%

-3

60

57

61

80

-13

30

17

17

20

16.568

14.311

15.671

991

950

909

meldingen (Free-Call) in seconden
Gemiddelde

Norm

Openbaar brandmeldsysteem
Aantal aansluitingen OMS
Aantal meldingen
Tarief per aansluiting OMS

3.208

3.182

3.299

€368,-

€368,-

€170,-

16
8

3
3

4
4

Klachten
Aantal klachten
Aantal gegronde klachten
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Veiligheidsbureau
Regionaal crisisplan en deelplan bevolkingszorg
Als uitvloeisel van de Wet veiligheidsregio's is in 2010 ondermeer het concept-regionaal crisisplan
opgesteld. Dit regionaal crisisplan beschrijft kort gezegd de hoofdinrichting van de regionale
multidisciplinaire crisisorganisatie en vervangt de gemeentelijke rampenplannen. Voor een belangrijk
deel is deze geent op de in maart 2010 herziene GRIP 2010, waarbij al op de Wet geanticipeerd werd.
Eind november 2010 is het concept-regionaal crisisplan NHN voorgelegd op commissieniveau en
begin 2011 aan het dagelijks bestuur. Na de consult-ronde bij de externe crisispartners, omliggende
regio's etc, volgt definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni 2011.
In het regionaal crisisplan wordt verwezen naar deelplannen voor bevolkingszorg, brandweerzorg,
geneeskundige zorg en politiezorg. Deze deelplannen dienen binnen 12 maanden na vaststelling van
het regionaal crisisplan eveneens zijn vastgesteld.
Door/met de gemeentelijke kolom (ambtenaren rampenbestrijding en gemeentesecretarissen) is het
deelplan Bevolkingszorg (concept) uitgewerkt / opgesteld. In dit deelplan is de gewenste inrichting
van
het
hoofdproces
bevolkingszorg
{de
gemeentelijke
processen)
binnen
de
crisisbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschreven. De basis van
deze crisisbestrijdingsorganisatie is het landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan. In dit plan is
tevens de nieuwe opzet van de regionale gemeentelijke pools opgenomen/uitgewerkt. Kort gezegd
kwam dit neer op:
•
Het verplicht bundelen van gemeentelijke krachten door voor een 9-tal gemeentelijke processen
regionale gemeentelijke pools te vormen, een en ander onder beheer van de Veiligheidsregio.
• Alle gemeenten leveren verplicht aan de regionale gemeentelijke pools.
•
Deze pools zijn direct inzetbaar bij incidenten.
•
De gemeenten verplichten zich ten opzichte van elkaar tot het in ieder geval in stand
hebben/houden van een nader te omschrijven minimale lokale crisisorganisatie (minimale lokale
basiszorg = omschreven in deelplan).
Het ROR (het overleg ambtenaren rampenbestrijding), de secretarissenkringen, de bestuurlijke
adviescommissie en het dagelijkse bestuur hebben zich inmiddels achter het concept-deelplan
bevolkingszorg gesteld. Het de bedoeling dat dit plan tegelijkertijd met het regionaal crisisplan ter
vaststelling wordt aangeboden in juni 2011.
Borging en versterking operationele crisisorganisatie
Het multidisciplinair-oefenprogramma verliep grotendeels volgens plan. Naast de wekelijkse ROT
briefings waren in april ook de Copi-2 daagsen, de NAM-workshop en Safety Balance, land-water
oefening Kokkel (September) en de onverwachte oefening 'KETEN' (met medewerking van IOOV) in
oktober. De ontruimingsoefening AFAS-stadion is op verzoek van AZ uitgesteld naar januari 2011.
Voor een groot aantal leden van multidisciplinaire crisisteams bestaat geen landelijke opleiding. In het
multidisciplinair oefen/opleidingsplan 2010-2013 is fors ingezet op (bij)scholing van diverse
operationele functionarissen die onder de hoede van het veiligheidsbureau vallen. Dit geldt onder
andere voor de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Directeur van Dienst, Leider Copi,
Operationeel Leiders, Plotter/Centralisten, Coordinerend Burgemeesters. Om deze functionarissen
beter voor te bereiden op hun functie zijn in 2010 twee bijscholingsactiviteiten per functie
georganiseerd.
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In 2010 is de uitbouw van de wekelijkse ROT-briefings met aanhaken van de crisismanagementteams
van de gemeenten gerealiseerd. De uitbouw is inclusief de start van de Algemeen Commandanten
Bevolkingszorg, ingevuld vanuit de regionale gemeentesecretarissen, in het ROT. Hiermee is
geanticipeerd op de nieuwe GRIP-regeling die eind maart 2010 door het AB is vastgesteld.
Het kwartiermakerteam (invliegteam) crisiscommunicatie is per 1 oktober 2010 gestart De
Veiligheidsregio NHN is samen met de gemeenten (hofleveranciers gemeenten Aikmaar, Den Helder
en Hoorn) een project gestart. Dit kwartiermakerteam bestaat uit twee piketten: een hoofd
actiecentrum crisiscommunicatie en een bouwkundig/technisch adviseur crisiscommunicatie en wordt
in incidentsituaties ten dienste van de betreffende gemeente/ burgemeester gesteld om de diverse
crisiscommunicatieactiviteiten snel op te kunnen starten. De piketten worden ingevuld door
geselecteerde en gekwalificeerde communicatieadviseurs van diverse gemeenten op basis van een
detacheringovereenkomst. Het project startte met een pilotfase in de periode 1 oktober 2010 - 1
oktober 2011. De wijze waarop het kwartiermakerteam gedurende die periode gefunctioneerd heeft
wordt geevalueerd door het Multidisciplinair Directie Team van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord en de Bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding. Zij zullen in
gezamenlijkheid besluiten op welke wijze een kwartiermakerteam structureel in de crisisorganisatie zal
worden ingebed, rekening houdend met de resultaten van de pilot en het beschikbare budget over de
jaren 2011 en verder.
In formatie voorziening
Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige
incidenten van start gegaan. Tijdens de grote duinbranden in Schoorl en Bergen heeft deze manier
van chsisinformatieuitwisseling zijn praktisch nut bewezen. Het jaar 2010 stond in het teken van het
verder routine opbouwen. Zo is in 2010 gemvesteerd in het trainen van onder andere
informatiecoordinatoren en functionarissen in de gemeentelijke kolom. Voor de beoogde uitbouw van
het netcentrisch werken/CEDRIC netwerk in NHN naar de diverse externe crisispartners hebben in
maart en in mei bijeenkomsten plaatsgevonden. Alle partners vinden de ontwikkeling interessant,
maar zeker niet iedereen staat vooraan om daadwerkelijk aan te siuiten bij CEDRIC (o.a.
Rijkswaterstaat). In 2010 zijn o.a. accounts gecreeerd voor PWN, Liander, Hoogheemraadschap,
Kustwacht, Marine brandweer en Provincie. Een algehele herziening van CEDRIC heeft op 11 januari
2011 plaatsgevonden. De plotmodule is in november 2010 opgeleverd.
Evaluatie Evenementenveiligheid
In een in november 2010 aan de commissie voorgelegde bestuurlijke rapportage wordt een beeld
geschetst van de stand van zaken eind 2010 van de werkwijze van gemeenten en
hulpverleningsdiensten ten aanzien van de veiligheid bij evenementen in de regio Noord-Holland
Noord. In 2009 is de procesbeschrijving evenementenveiligheid voor het eerst geevalueerd en over
die evaluatie is aan het bestuur gerapporteerd. Daarbij bleek dat de werkwijze bij het begeleiden van
evenementen onvoldoende was ge'fmplementeerd en er werd besloten tot de aanschaf van een meer
overzichtelijke en gebruiksvriendelijke regionale digitale evenementenkalender. In 2010 is de
implementatie van evenementenveiligheid met nieuwe energie opgepakt, is de nieuwe regionale
evenementenkalender in gebruik genomen en is de procesbeschrijving aangepast. De inzet van een
pre-CoPI tijdens evenementen werd beschreven. In 2010 kwam ook een nieuw knelpunt naar voren.
Tijdens sommige weekeinden in de zomer is het aantal evenementen erg groot. Zo vonden tijdens het
derde weekeind van juni diverse evenementen gelijk plaats, hetgeen niet altijd gewenst is. De
noodzakelijke capaciteit om evenementen veilig te laten verlopen komt daardoor in de knel.
Afgesproken is in het algemeen bestuur dat Noord-Holland Noord per 2012 een jaarlijks bestuurlijk
vast te stellen evenementenkalender voor risico- en aandachtsevenementen zal introduceren.
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Prestatie-indicatoren

en

kerngegevens
Prestatie

Norm

2010

2009

2008

Risicobeheersing
Aantal beg el elding en ri si co-eve ne men ten
afgerond
Incidentbeheersing
Melding en opschaling
Aantallen GRIP opgeschaalde incidenten
GRIP1

19
3
2
0
4

22
4
3
0
-

12
4
4
0
-

-1

8
3
2

27
7
3
1

29
8
3
1

30
8
3
1

-

5

5

5

2

+4

10

14

13

5

+29

15
5
5
5
5
5
5

44
12
13
10
7
10
12

35
8
11
6
6
6
10

15
8
11
7
7
8

GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
Pre ROT
Leiding en coordinate
Operationee! Leider Regionaal Operationeel
Team
Leider Commando Plaats Incident {HOVD-B}
Pool Informatiemanagers

+1

Ondersteuning ROT/CoPI
Hulpcentralisten beschikbaar voor CoPI/ROT
Pool Verslagleggers ROT/RBT

-1

COH beschikbaar en ingericht
RCC beschikbaar en ingericht (incl. uitwijk)
Pools gemeentelijke steutelfunctionarissen
beschikbaar1
Pool voorlichting
Hoofd Voorlichting (BT)
HAC Voorlichting/ Adviseur
Voorlichting ROT
Medewerker Actiecentrum

1

Pool HAC CRIB

+8

Pool HAC Opvang&Verzorgen

+8

Pool HAC Nazorg&IAC

+5

Pool HAC Operationele Ondersteuning

+2

Pool Gemeentesecretaris

+5

Pool AOV

+7

De normen pools gemeentelijke sleutelfunctionarissen zijn gebaseerd op de uitgangspunten uit 2006

Bedriifsvoerinq
Organisatie-evaluatie
In 2010 heeft de organisatie-evaluatie plaatsgevonden, waarna de plannen aan de ondernemingsraad
zijn aangeboden. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd, het georganiseerd overleg is
gei'nformeerd en de op onderdelen aangepaste organisatie is per 1 januari 2011 gestart.
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Cao ambulancezorg
De administratieve afhandeling van de wijziging van de rechtspositieregeling CAR/UWO naar cao
ambulancezorg voor de afdelingen ambulancezorg en meldkamer is voltooid. Bedrijfsregelingen zijn
aangepast aan de nieuwe cao. Het algemeen bestuur heeft de cao van toepassing verklaard, de
medewerkers zijn over de gevolgen van het besluit ge'fnformeerd.
Functiebeschrijving crisisorganisatie
Het project vakbekwaamheid (beschrijving functies in crisisorganisaties incl.competentiemanagement,
profchecks, oefeningen en ontwikkeling personeel) krijgt vorm. Alle crisisfuncties worden op gelijke
wijze beschreven waarbij voor de vakbekwaamheidvereisten duidelijke criteria per functie worden
gesteld. Hierbij wordt steeds de Wet veiligheidsregio's als vertrekpunt genomen. Het project zal in
2011 worden afgerond.
Gemeenschappelijke regeling
De eerste wijziging van de gemeenschappelijke regefing is door het algemeen bestuur vastgesteld. De
gemeenteraden hebben ingestemd. Alle colleges hebben ingestemd met het in standhouden van een
lokale brandweer. Het algemeen bestuur heeft in juni 2010 besloten tot eerste wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De voorstellen zijn aan de
gemeenten ter vaststelling aangeboden. Per ultimo december 2010 hebben alle gemeenten
ingestemd met de eerste wijziging.
Medewerkerstevredenheids- en imago-onderzoek
In 2010 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat de
medewerkers een klein beetje meer tevreden zijn dan twee jaar geleden. Maar de veiligheidsregio
scoort als werkgever nog steeds minder goed dan medewerkers van gemeenten, waarmee is
vergeleken. In de zomer 2010 is een imago-onderzoek gehouden onder (keten)partners van de
Veiligheidsregio. In het algemeen kan worden gesteld dat externe partners het imago van de
veiligheidsregio een ruime voldoende toekennen.
Huisvesting
De financiele haalbaarheid van de gezamenlijke nieuwbouw voor Politie, GGD en VR is onderzocht en
besproken. Locatieonderzoek is nagenoeg afgerond en de aanbesteding van de definitiefase is
gestart. De bestuurlijke besluitvorming voor het vervolgtraject zal in 2011 plaatsvinden.
Bezuinigingen
Verder heeft 2010 in het teken gestaan van de bezuinigingsnotitie en het doelmatigheidsonderzoek
van Deloitte ter ondersteuning van de koersbepaling van de Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur
heeft op 30 juni 2010 beslist dat de gemeentelijke bijdrage van 2011 gehandhaafd blijft op het niveau
van 2010. Het niet compenseren van de 2,7% van de gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd door
doelmatigheid.
De Veiligheidsregio NHN heeft van het bestuur opdracht gekregen scenario's uit te werken waardoor
een bezuiniging gerealiseerd kan worden van 5% dan wel 10% met inbegrip van het niet indexeren
van begroting 2011 2,7% en begroting 2012 2%. Het dagelijks bestuur heeft na raadpleging van de
adviescommissies bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld in drie kleurcategorieen. In de algemeen
bestuursvergadering 3 februari 2011 heeft een eerste discussie plaatsgevonden over de
bezuinigingsvoorstellen, de prioritering en de consequenties.
In voorbereiding op de komende bezuiniging heeft de veiligheidsregio de volgende acties op
personeelsgebied ingezet:
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•
•
•
•

Het nog niet invulten van 4,3 fte vacatureruimte.
Het niet vanzeifsprekend invullen van natuurlijk verloop.
Aangaan van contracten voor bepaalde tijd.
Kritisch beoordelen van inhuur derden.

Prestatiemeting en prestatieverantwoording
Op grond van de Wet Veiligheidsregio's meet de bestuurlijke informatievoorziening inzicht geven in de
realisatie van de beleidsdoelstellingen. Uitgangspunt is dat de beleidsuitvoering met meer stabiele
kenmerken zich leent voor monitoring door middel van prestatie-indicatoren. Het implementeren van
het externe project Aristoteles (1 januari 2010 tot en met 31 december 2011) en het interne
managementinformatie project Plato zorgt ervoor dat de doorontwikkeling van de beleidsrealisatie in
de verantwoordingsdocumenten mogelijk wordt. Het project Plato loopt op schema en in november
2010 is het project Aristoteles voor Noord-Holland Noord van start gegaan.

1.3.

Wat heeft het gekost

Financieel resultaat
De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat in 2010 € 26 miljoen aan
uitgaven. In de onderstaande taartpunten is de verdeling en herkomst van baten en lasten
opgenomen:
Verdeling lasten kostensoort

Verdeling lasten programmes

Verdeling baten

44%
27%

B Personeelslasten
§ Directe lasten
D Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

• Ambulancezorg H Brandw eer
a GHOR
D Meldkamer
• Veiligheidsbureau

D NZa(zorgverzekeringen)
• Gerrcente
• Rjk (bdur)
• Overig

In financieel opzicht is het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat van € 220.000. De
ambulancezorg heeft het jaar met een positief resultaat van € 76.000 afgesloten. Het te bestemmen
resultaat is als volgt opgebouwd:
(bedragenx€ 1.000)

Beg noting
2010

Begroting
2010
nawijz.

Ambulancezorg

0

39 V

Brandweer

0

GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

0
0
0

-62 N
71 V
1V
9V

0

19 V
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Rekening
2010

76 V
34
-1
158
28

V
N
V
V

220 V
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De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
Toelichting financieel resultaat Ambulancezorq
Het resultaat voor de ambulancezorg is € 76.000 voordelig. Overleg met de NZa heeft er toe geleid
dat voor 2010 eenmalig geen nacalculatie wordt toegepast en er wordt vergoed conform de
productieafspraak. Dit voorkwam in 2010 een groot negatief resultaat veroorzaakt door de bijna 9%
lagere productie. Het voordelige resultaat is vooral ontstaan door enerzijds een positieve uitwerking
van bijstellingen in het wettelijk budget NZa en minder uitgaven voor contracttaken en anderszijds
hogere personeelslasten en meer uitgaven voor materieel en tractie.
Toelichting financieel resultaat Veiliaheidsreqio
Brandweer
De brandweer heeft te maken met een negatief effect door een lager bedrag aan toegerekende
subsidies in relatie tot de projecten van € 107.000. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud van het
materieel hoger dan begroot € 55.000. Het opleidingsinstituut heeft een positief resultaat van €
66.000. Daarnaast is op basis van de decembercirculaire via de BDUR het restbedrag nietconvenantsgelden uitgekeerd van € 114.000. Bij de resultaatsbestemming wordt storting van deze
bijdrage in een bestemmingsreserve regionalisering voorgesteld.
GHOR
Het resultaat van de GHOR is na Burap2 € 1.000 negatief. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere
beschikbaarheidstoelagen door een hogere inzet van piketten door personen buiten de organisatie en
vanuit de ambulancedienst en de hogere kosten voor opleidingen, onder andere voor de inzet in de
nieuwe piketten € 42.000.
Gemeenschappelijke meldkamer
Het begrote bedrag voor het NZa budget voor de Meldkamer was te laag, daarnaast heeft de
Meldkamer een hogere nacalculatie bij het NZa kunnen indienen € 80.000. De werkelijke
personeelslasten zijn lager dan begroot (€ 93.000), de belangrijkste oorzaak is het later realiseren dan
gepland van de inzet van calamiteitencoordinatoren.
Veiligheidsbureau
Het positieve resultaat van het Veiligheidsbureau heeft vooral te maken met de effecten vanuit de
projecten en de dekking vanuit subsidies. Met name de vrijval van de restantbijdrage 'Verbetering
management overstroming' heeft een gunstige uitwerking.
Bedrijfsvoehng
Op bedrijfsvoehng is de extra BDUR bijdrage van € 152.000 vanwege het gewijzigde BTW-regime na
de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's verwerkt. Via de doorbelasting aan de programma's
wordt dit bedrag ingezet ter dekking van de toegenomen BTW-kosten op programmaniveau.
Vermoqenspositie per 31 december 2010
Per 31 december 2010 heeft de Veiligheidsregio een financiele buffer van € 642.000, die bestaat uit
de algemene reserve van € 105.000, de reserve aanvaardbare kosten van € 68.000 en de
bestemmingsreserves ter hoogte van € 469.000.
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1.5.

Leeswiizer

Proqramma's
In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een
programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord over wat het beoogde
maatschappelijk effect is (wat wilden we bereiken), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (wat
hebben we gerealiseerd) en het overzicht van baten en iasten (wat heeft het gekost).
BBV-paraarafen
De verplichte BBV paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen in hoofdstuk 7.
De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot
beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen, die versnipperd in de
jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de
financiele positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de
jaarrekening weer.
Jaarrekening en accountantsverklaring bij de jaarrekening
Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk
begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarstukken,
de accountantsverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2010 is
opgenomen in hoofdstuk 8 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans en de staat
van baten en Iasten en de toelichtingen daarop. De accountantsverklaring bij de jaarrekening 2010 is
opgenomen in dit verslag. De strekking van de accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de
getrouwheid als de rechtmatigheid.
Biilagen
In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, investeringen,
bijdragen van derden met specifieke aanwendingsrichting, SISA en de afkortingenlijst
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2.1.
2.2.
2.3.

Wat wilden we bereiken
Wat hebben we gere;
Wat heeft het qekost

2.1.1. Doel
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) levert voor 15 gemeenten in Noord-Holland Noord
ambulancezorg. Voor de andere gemeenten in Noord-Holland Noord wordt deze zorg door
Connexxion Ambulancezorg <CAZ) geleverd.
Ambulancezorg is de zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patient binnen het kader van zijn
aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van
datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan
wel de patient te verwijzen naar een andere zorgverlener.
Het algemene hoofddoel van de ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op
basis van de zorgbehoefte van de patient. Het programma ambulancezorg bereikt dit doel door tijdig
hoogstaande medische zorg te leveren in medisch spoedeisende situaties in de prehospitale fase
tegen aanvaardbare kosten. Hierbij wordt op een goede manier samengewerkt met partners binnen
en buiten de zorg.

De speerpunten voor 2010 zijn gebaseerd op de begroting 2010 en het activiteitenjaarplan 2010 van
de RAV NHN. In deze plannen is het ambitieniveau van de ambulancezorg opgenomen. In de
onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2010 opgenomen voor de verbetering van de
prestaties van de ambulancezorg.
Speerpunt

Bereik dat:

Prestaties

Het maken van de productieafspraak is
gerealiseerd.

2010

2009

rittijdoverschrijdingen kwartiergrens van
maximaal 8% worden gerealiseerd.
Verbetering prestaties
(bedrijfsvoering)

de paraatheid op basis van de
toegekende S&B III gelden is aangepast.

Vergunningsverlening Wet
Ambulancezorg

de RAV-vergunning op 1 januari 2011 is
toegewezen.

Informatiemanagement

de implementatie van het digitaal
ritformulier is gerealiseerd.
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Speerpunt

Bereik dat:

2010

De implementatie van het veilig incident
melden is gerealiseerd.
Vakbekwaamheid

Samenwerking ketenpartners en
buurregio's
Reanimatie Oproep
Systeem/Burger AED

2009
n.v.t.

De ambulanceverpleegkundigen
geautoriseerd zijn in het kader van de
Wet BIG.
het Ketenpartner overleg conform
planning heeft plaatsgevonden.
In alle gemeenten NHN per 1 januari
2012 het project Reanimatie Oproep
Systeem/Burger AED is gerealiseerd .

Productie
In maart 2010 is een productieafspraak 2010 tot stand gekomen met de zorgverzekeraars. Tussen
partijen is afgesproken dat geen nacalculatie over 2010 zal plaatsvinden. In maart 2010 is tevens een
convenant afgesloten tussen AZN en VWS over een efficiencytaakstelling. Deze efficiencytaaksteliing
bevat de volgende elementen:
«

bij de berekening van het budget door de NZa voor de individuele ambulancediensten worden de
parameters 'het aantal ritten' (gewogen / ongewogen) en 'het aantal verreden kilometers' met
ingang van 1 januari 2011 gedurende drie achtereenvolgende jaren (2011, 2012 en 2013)
bevroren op het niveau van het jaar 2010;

•

Indien in een of meerdere van de bovengenoemde jaren de groei van het aantal ritten minder is
dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt het verschil tussen 2,5% en de daadwerkelijk
gerealiseerde groei in mindering gebracht bij het bepalen van budgetten voor de ambulancezorg.

•

de budgetten voor de ambulancezorg zoals berekend door de NZa, worden met ingang van 1
januari 2011 gedurende 3 jaar ex-ante jaarlijks cumulatief verminderd met 0,5%. Dat betekent in
totaal een vermindering van 0,5% in 2011, 1 % in 2012 en 1,5% in 2013.

De productieafspraak voor het aantal ritten met de zorgverzekeraars is met 7,8% toegenomen van
16.150 ritten in 2009 naar 17.524 ritten in 2010. De productieafspraak is verdeeld over 14.438
declarabele ritten en 3.086 EHBO/geen vervoer ritten. In de onderstaande tabel is het aantal ritten
over

jaren 2008 tot en met 2010 opgenomen. De afspraak 2010 is de met zorgverzekeraars

overeengekomen productieafspraak.
Productie

Afspraak 2010

Realisatie2010

Realisatie 2009

Realisatie 2008

Declarabele ritten

14.438

13.349

13.756

13.111

EHBO-geen vervoer ritten

3.086
17.524

2.636
15.985

2.992
16.748

3.039
16.150

Totaal

In de onderstaande tabel de toename van het aantal verreden ritten over 2010 ten opzichte van de
vergelijkbare periode over voorgaande jaren.
Afwiikinaen
Declarabele ritten
EHBO-geen vervoer ritten
Totaal
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2010 t.o.v. productieafspraak

2010 t.o.v. 2009

absoluut

%

absoluut

%

-1.089

-7,6%

-407

-1,8%

-450

-14,6%

-356

1.539

-8,8%

-763

-11,8%
-4,5%
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Het totaal aantal ritten in 2010 is gedaald met 4,5% van 16.748 ritten in 2009 naar 15.985 ritten in
2010. De gerealiseerde (ongewogen) productie 2010 is met 1.539 ritten (8,8%) achtergebleven op de
productieafspraak. De productieafspraak 2010 is niet gerealiseerd.
In 2010 is afgerekend op basis van de productieafspraak 2010. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013
wordt het budget bevroren op het werkelijk aantal ritten {gewogen / ongewogen) en het werkelijk
aantal verreden kilometers in het jaar 2010. Voor het jaar 2010 is het aantal ritten en het aantal
verreden kilometers aanzienlijk lager dan de productieafspraak waardoor het budget voor 2011, 2012
en 2013 € 442.000 lager uitkomt dan in 2010. Het gevolg hiervan is dat zeer zware financiele
taakstellingen nodig zijn om zonder verlies te opereren. Hierbij is niet te ontkomen aan het in ernstige
mate aantasten van de huidige paraatheid. Daarbij moet gedacht worden aan de omvang van
maatregelen die juist in 2010 en 2011 zijn genomen om de prestaties te verbeteren (aanpassing
rooster Wieringerwerf en Texel).
Prestaties
Doelstelling is om in maximaal 8% van de spoedinzetten de responstijd (tijd vanaf melding bij
meldkamer ambulancezorg tot aankomst bij de patient) van een kwartier te overschrijden. Over 2010
zijn 90,7% (2009: 90,8%) van de uitrukken van de ambulances bij A1 vervoer binnen de gestelde
vijftien minuten ter plaatse. Dit betekent dat in 2010 9,3% (2009: 9,2%) van de uitrukkende
ambulances niet tijdig ter plaatse was. Over 2010 bedraagt is de prestatienorm van 8% niet gehaald.
In de onderstaande tabel is de ontwikkeltng van de responsetijd per kwartaal weergegeven voor de
iaren2009en 2010.
Perc > Norm
Responstijd A1
Q1
Noord-Holland
Noord

Q2

Q3

2009
Q4
Q1

Q2

Q3

2010
Q4

8,40% 9,30% 9,70% 9,20% 11,80% 8,00% 7,90% 9,70%

Het genoemde winterweer in 2010 voor de maanden januari, februari en december speelt zeker een
rol bij het niet halen van de prestatienorm in 2010. Overall blijkt dat de prestaties, in de zin van
overschrijdingspercentages van de responstijd, in 2010 niet verbeterd zijn ten opzichte van 2009. Het
totale overschrijdingspercentage ambulancezorg in 2009 bedroeg 9,2%. In 2010 was dit percentage
9,3%. Anderzijds hadden we de verwachting dat met de ingezette versterkingsmaatregelen op drie
verschillende plaatsen in de regio, naast lokaal ook overall de prestaties een verbetering zouden laten
zien. Omdat we redelijkerwijs een sterkere verbetering hadden gecalculeerd, laten we in 2011 een
nader onderzoek verrichten om een verklaring te geven voor dit tegenvallende resultaat. Om een
mogelijk "kokerdenken" te vermijden wordt dit onderzoek extern uitgevoerd. Het onderzoek zal zo
worden ingericht dat inzichtelijk wordt welke maatregelen ingezet kunnen worden om tot verbetering te
komen binnen het beschikbare budget.
De gemiddelde uitruktijd is 52 seconden in 2010. Dit ligt ruim binnen de gestelde norm van 1 minuut.
Spreiding en beschikbaarheid fS&B)
In 2010 heeft de ambulancezorg maatregelen genomen om de prestaties op het gebied van tijdigheid
te verbeteren. Een groene smiley geeft aan dat de maatregel bijdraagt of gaat bijdragen aan de
prestatieverbetering. Een oranje smiley betekent dat de maatregel anderszins bijdraagt aan de
ambulancezorg, bijvoorbeeld om een structurele overtreding van de Arbeidstijdenwet te voorkomen of
een verplaatsing van een ambulance naar de nachtdienst mogelijk te maken.
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Gerealiseerde maatregelen in het kader van S&B 3 tot 1 September 2010

Effect

Invoeren van een aanwezigheidsdienst op Texel per 1 juli 2009.
Invoeren van een avoncldienst op alle dagen van de week in West-Friesland per 1
november 2009.

Gerealiseerde maatregelen in het kader van S&B 3 per 1 September 2010

(**)

Effect

Invoeren van een nachtdienst op zaterdag en zondag in Wieringerwerf.
Invoeren van een tweede aanwezigheidsdienst op Texel. De dienst start op de vaste wal
(Wognum of Den Helder) en wordt bemenst met medewerkers die dit op vrijwillige basis
doen. Tot eind 2010 wordt op deze manier voorzien in het bemensen van deze dienst.
Hiermee komt een einde aan de bereikbaarheidsdienst op Texel.

Gerealiseerde maatregel in het kader van S&B 3 per 1 januari 2011

Effect

Invoeren van een nachtdienst op werkdagen in Wieringerwerf. De reden van uitstel naar 1
januari 2011 is vanwege de discussie rondom vergoeding van de aanwezigheidsdienst
conform CAR-UWO en onderformatie bij de ambulanceverpleegkundigen.

Texel
Op Texel waren de afgelopen jaren de overschrijdingspercentages van de responstijd hoog. In 2008
werd een proef gedaan met het invullen van een aanwezigheidsdienst in plaats van een piketdienst in
het toeristenseizoen. De resultaten waren zo positief dat besloten werd om bij voldoende financiele
middelen een vaste invulling te geven aan een dergelijk rooster. In 2009 werd invulling gegeven aan
een rooster met's avonds en 's nachts een aanwezigheidsdienst en een piketdienst. In 2010 legde de
Arbeidsinspectie verplicht op om ook de laatste piketdienst om te zetten in een aanwezigheidsdienst.
Momenteel worden op Texel 2 ambulances ingezet (overdag paraat en 's avonds en 's nachts in
aanwezigheidsdienst, waarbij wordt uitgerukt vanaf de post aan de Pontweg in Den Burg).
Prestaties Al-ritten Texel (responstijdoverschrijdingspercentage)
2009
2008
Texel
11,7%
13,2%

2010
7,9%

Texel houdt een kwetsbaarheid, omdat bij een grootschalige inzet het enige tijd duurt voor
ambulances van de vaste wal op Texel kunnen zijn. Een belangrijke voorziening is dat de
traumahelikopter kan worden ingezet als achtervang (vanaf 14 februari 2011 ook 's nachts). De
jaarlijkse extra kosten gemoeid met roostercapaciteit Texel: € 333.633,-.
Wieringermeer en Wieringen
De afgelopen jaren waren de overschrijdingen in Wieringermeer en Wieringen een van de hoogste in
de regio. Afgesproken is om een avonddienst extra in Wieringerwerf in te richten en een
aanwezigheidsdienst voor de nacht wanneer de CAO ambulancezorg een dergelijke dienstrooster zou
toestaan. Begin 2010 is gestart met een avonddienst extra in Wieringerwerf en per 1-1-2011 is daar
een aanwezigheidsdienst aan toegevoegd.
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Prestaties A 1-ritten Wieringen en Wieringermeer (responstiidoverschrijdingspercentage)
2008
2010
2011
2009
(t/m week 6)
Wieringen
23,8%
23,1%
26,9%
16,7%
Wieringermeer
30,3%
25,9%
23,1%
29,6%
De daling van het percentage overschrijdingen in 2010 ten opzichte van 2009 lijkt gering, maar wordt
vertekend door het feit dat het eerste kwartaal 2010 winterweer een erg negatief effect had op de rijtijd
van de ambulances (hierover is ook gerapporteerd aan het algemeen bestuur op 6 oktober 2010). In
de maand januari 2011 zijn de prestaties aanzienlijk verbeterd mede door invulling van een
aanwezigheidsdienst in de nacht. De jaarlijkse extra kosten voor de versterking van de paraatheid
bedragen€ 143.126,- (vanaf 1-1-2011).
Boeterapport
De Arbeidsinspectie heeft op 9 maart 2010 een Boeterapport toegezonden, gevolgd door een boete
oplegging, naar aanleiding van geconstateerde overtredingen op bais van het Arbeidstijdenbesluit. De
belangrijkste overtreding is geconstateerd in de roostergroep Texel, waar het maximum overschreden
wordt van het aantal bijzondere diensten dat gedraaid mag worden. Het gaat om een bedrag van
€ 6.000. Maatregen om de situatie duurzaam te verbeteren zijn per 30 augustus 2010 gerealiseerd
door de piketdienst af te schaffen en een tweede aanwezigheidsdienst in te richten.
Vergunninasverleninq Wet op de Ambulancezorq
Op 10 februari 2010 is de Cooperatie Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord U.A. opgericht bij
de notaris. Op 11 maart 2010 heeft de toenmalige Minister van VWS overeenstemming bereikt met de
vaste Kamercommissie over het traject van vergunningverlening voor ambulancezorg. Het gaat niet
langer over een aanbesteding. De vergunning wordt verleend aan de zittende ambulancezorg indien
wordt voidaan aan het programma van eisen. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen
de Minister van VWS en de Vereniging Ambulancezorg Nederland. Minister Schippers heeft na haar
aantreden zich beziggehouden met de door haar voorganger ingezette koers voor een
vergunningverlening ambulancezorg onder voorwaarden aan de zittende ambulancepartijen. Zij heeft
besloten de koers te wijzigen en een tijdelijke wet ambulancezorg in te voeren voor 5 jaar.
Reden wijziging
De reden om deze wijziging door te voeren was dat het verlenen van een vergunning aan zittende
partijen kwetsbaar bleek in relatie tot het Europees recht. Zij werd gesterkt in deze beoordeling door
een advies van de Raad van State hierover en recente jurisprudentie van het Europese Hof. Verder
heeft de Minister aangegeven het ongewenst te vinden om vergunningen voor onbepaalde tijd af te
geven nu de discussie over de schaalgrootte van meldkamers in alle hevigheid woedt.
Hoofdpunten van de tijdelijke WAZ
1. Zittende partijen krijgen voor 5 jaar het recht om ambulancezorg te verrichten.
2. Partijen worden hiertoe aangewezen en hoeven niet langer een vergunning in te dienen.
3. Open blijft wat er na de periode van 5 jaar gebeurt wat betreft de vergunningverlening.
4. Als er in een veiligheidsregio nog geen RAV tot stand is gekomen, kan de Minister een
rechtspersoon oprichten of een rechtspersoon aanwijzen.
5. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft dezelfde rechten als voorheen, maar geen adviesrecht
bij de eerste aanwijzing.
6. Na 2 jaar volgt een evaluatie van de tijdelijke Wet Ambulancezorg.
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7.

Motorambulances en soloambulances maken formeel deel uit van de ambulancezorg met
invoering van de wet.

Voorlopige planning van het wetsvoorstel
1. 1 april 2011: behandeling in Ministerraad.
2. April/Mei 2011: advisering Raad van State.
3. Voor zomerreces: wetsvoorstel naar Tweede Kamer.
4. Najaar 2011: behandeling in Tweede en Eerste Kamer.
5. Inwerkingtreding: 1-1-2012.
Consequenties voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Alle voorbereidingen die zijn getroffen voor de vergunningverlening in het afgelopen jaar met
Connexxion Ambulancezorg houden hun waarde. Met name een gezamenlijke RAV blijft onder de
tijdelijke Wet Ambulancezorg noodzakelijk. Binnen de RAV zijn nadere afspraken gemaakt over de
samenwerking tussen de Veiligheidsregio en Connexxion. De Veiligheidsregio richt zich met name op
de aansturing van de ambulances via de meldkamer en de afspraken binnen de zorgketen.
Connexxion richt zich met name op de logistiek en innovaties op het gebied van ICT, Een belangrijke
opdracht is het formuleren van een gezamenlijke visie/ missie van de RAV die recht doet aan zowel
de Veiligheidsregio als Connexxion.
Informatiemanagement
Digitaal ritformulier
Het programma ambulancezorg heeft in 2010 het digitaal ritformulier gei'mplementeerd.
Veilig incident melden
Op 28 apri! 2010 is Ambulancezorg Nederland gestart met het programma patientveiligheid. De
doelstelling is dat in 2013 alle RAV'en beschikken over een gecertificeerd VMS
(Veiligheidsmanagementsysteem). Het programma ambulancezorg heeft inmiddels het Veilig Incident
Melden gei'mplementeerd in de organisatie.
Vakbekwaamheid
Voor het kalenderjaar 2010 zijn alle ambulanceverpleegkundigen geautoriseerd door de MMA voor het
verrichten van voorbehouden handelingen in het kader van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (BIG).
Samenwerking ketenpartners en buurreaio's
In 2010 heeft 3 maal het ketenpartner overleg plaatsgevonden.
Project Burger AED
Het project Burger AED is winnaar van de Publieke Veiligheid Award 2010. Voor 2010 is de
doelstelling om bij 15 gemeenten het project Burger AED te implementeren. Inmiddels zijn 15
gemeenten operationeel in het project.
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Overzicht baten en lasten ambulancezorq
(bedragen x € 1.000)

Beg roti ng
2010

Baten

10.543
10.786

Lasten
Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten

-243 N
243

Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

0

Begroting
2010
nawijz.

Rekening
2010

11.259

11.142

11.463

11.323

-204 N
243

-181 N
243

39 V
0

62 V
14

39 V

76 V

De gedetailieerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
Verdeling baten

• NZa (zorgverzekeringen)
El Gemeenten
• Overig
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E3 Personeelslasten
m Directe lasten
D Indirecte lasten (bedrijfsvoering)
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3.1.
3.2.
3.3.

Wat wilden we bereiken
Wat hebben we gereaiiseerd
Wat heeft het gekost

3.1.

Wat wilden we bereiken

3.1.1. Doel
De regionale brandweer richt zich op het in stand houden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van
brandweerzorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle ruim 642.000 inwoners van
Noord-Holland Noord. Het uitgangspunt van de regionale brandweer is dat iedere burger in NoordHolland Noord overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweerzorg en risicobeheersing.
De kwaliteitseisen vanuit de in 2010 aangenomen Wet veiligheidsregio's zijn hierbij leidend.
Hierbij is het streven om door innovatieve initiatieven efficiencyvoordeel en vermindering van de
belasting van vrijwilligers te realiseren. Hierbij zal worden aangesloten bij de in 2010 bestuurlijk vast te
stellen voorstellen om management & commando, opleiden & oefenen en operationele voorbereiding
regionaal te organiseren en bij landelijke activiteiten om brandweerzorg op maat (bijvoorbeeld snel
inzetbare eenheden) te leveren.
Het doel is de regionale brandweer een coordinerende, sturende, initiatiefnemende en controlerende
rol te laten vervullen. Zeker waar het gaat om de organisatie van brandweerzorg en risicobeheersing.
De producten en diensten die worden geleverd, moeten voldoen aan de vraag uit de gemeenten,
passend binnen de regionale en landelijke kaders. Daar waar nodig zal de regionale brandweer op
basis van rapportages en toetsresultaten toezien en gemeenten aanspreken op de naleving van
gezamenlijke en (bestuurlijk) vastgestelde afspraken en referentiekaders.
Daarnaast zal in 2011, in vervolg op de onderzoeken en activiteiten in 2009 en 2010, verder uitvoering
en aandacht worden gegeven aan de versterking van de ondersteuning en organisatiebinding van en
communicatie met de vrijwillige leden van onze brandweerorganisaties. Dit als extra doel om het
verder versterken en professionaliseren van de brandweerzorg te bereiken.
3.2.

Wat hebben we gereaiiseerd

De speerpunten voor 2010 zijn gebaseerd op 'het organisatieplan Brandweer Noord-Holland Noord'
en 'het regionaal beheersplan rampenbestrijding Noord-Holland Noord'. In deze plannen is het
ambitieniveau van de brandweer opgenomen. In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het
jaar 2010 opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de brandweer in Noord-Holland
Noord.
Speerpunt

Bereikdat:

2010

2009

Meerjarenbeleidsplan brandweer

het opstellen van het meerjarenbeleidsplan brandweer is gestart.

QJ}
^ ^

n.v.t.
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Speerpunt

Bereik dat:

Programma 'Externe Veiligheid'

de uitvoering van het programma 2010
'Externe Veiligheid' is gerealiseerd.

Openbaar Meldsysteem NHN

het beheer van OMS is gerealiseerd
het beleid BBI/OMS is opgesteld.

Regionale visie ontwikkeling
risicobeheersing NHN

2010

2009

n.v.t.

zelfredzaamheid en burgerparticipatie is
gerealiseerd..

n.v.t.

risicocommunicatie over risicovolle
bedrijfsvoering naar burgers is
gerealiseerd.

n.v.t.

de kwaliteit van vergunningverlening,
controle en handhaving is bepaald en
gerealiseerd.

n.v.t.

Actiecentrum Brandweer

de medewerkers van het actiecentrum
Brandweer zijn inzetbaar, opgeleid en
geoefend.

Invoering spreidingsplan
(regionaal georganiseerde
eenheden)

de regionaal georganiseerde eenheden
inzetbaar zijn.

Dekkingsplan

het dekkingsplan 2010 is opgesteld en
vastgesteld.

n.v.t.

Bos- en duinbrandenplan

het bos- en duinbrandplan is vastgesteld.

Opleidingen

de nieuwe functiegerichte opleiding
manschap A is gerealiseerd.

Gemeentelijk opleiden en
oefenen basisbrandweerzorg

voorstellen worden ontwikkeld om m.b.v.
regionaal organiseren, de kwaliteit van
het lokale oefenen te verbeteren.

n.v.t.

het project realistisch oefenen op
oefencentra is gerealiseerd.

n.v.t.

Kwaliteitstoetsende rol

de resultaten van de audit fysieke
veiligheidsprocessen 2010 worden
gepresenteerd.

AG5

Het project uitrol en doorontwikkeling
AG5 is gerealiseerd.

Meerjaren beleidsplan

n.v.t.

n.v.t.

brandweer

In 2010 is een start gemaakt met het concept meerjaren beleidsplan brandweer. Dit plan is een
uitwerking van het integraal veiligheidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De belangrijkste
hoofddoelstellingen in het meerjaren beleidsplan brandweer zijn:
•

Minder brand

•

Betrouwbaar en betaalbaar op tijd

•

Slimmer organiseren
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Proqramma 'Externe Veiliqheid'
De projecten 'Externe Veiligheid' zijn volgens plan gerealiseerd.
Openbaar Meldsvsteem NHN (QMS)
Het functioned en technische beheer van het OMS is gerealiseerd. Het beleid in het kader van
Brandbeveiligingsinstallaties en OMS is opgesteld, maar zal met de komst van het nieuwe
Bouwbesluit 2012 worden bijgesteld.
Reqionale visie ontwikkelinq risicobeheersinq NHN
De regionale visie fysieke risicobeheersing Noord-Holland Noord ontwikkelt een strategie voor hoe
omgegaan moet worden met bestaande en nieuwe regionale veiligheidsrisico's en de communicatie
naar burgers, bedrijven en instellingen. Deze visie beziet de samenhang met het effect van de drie
sporen:
•
Stimuleren van zelfredzaamheid en burgerparticipatie.
•
Risicocommunicatie over risicovolle bedrijfsvoering naar de naaste omgeving.
•
Verhogen kwaliteit van vergunningverlening, controle en handhaving.
De visie zal in de loop van 2011 worden uitgewerkt.
Invoerinq spreidinqsplan (reqionaal qeorqaniseerde eenheden)
Begin 2010 is door de ingebruikname van de nieuwe hulpverlenings- en haakarmvoertuigen en de
afronding van de initiele gebruikersopleidingen, de invoering van het spreidingsplan (regionaal
georganiseerde eenheden) is afgerond.
Duikorqanisatie
Per 1 januari 2010 zijn er in de regio 3 duikteams actief. Dit na besluitvorming door het algemeen
bestuur in december 2009. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de Duik- en
Demonteergroep van de marine op 8 maart 2010 is de invulling van het duikteam Noord en het
regionaal duikcoordinatorschap geformaliseerd.
Bos- en duinbrandplan
Eind 2010 is de planvorming voor bos- en duinbranden afgerond. Tot nu toe is aan de operationele
behoefte voldaan door deelproducten, zoals kaartmateriaal en alarmeringsinstructies, vooruitlopend
op de uiteindelijke vaststelling te implementeren. De eerste bijscholing en oefening voor de officieren
van dienst zijn gehouden tijdens de officieren van dienst-oefendagen in mei 2010. Eind november en
begin december is de regio Noord-Holland Noord bestuurlijk en operationeel geVnterviewd in het kader
van het onderzoek van de IOOV naar de voorbereiding op natuurbranden. Het onderzoeksrapport
wordt begin 2011 verwacht. De eerste oefeningen staan gepland voor begin 2011 voor aanvang van
hetdroge seizoen.
Dekkinqsplan 2010
Eind augustus is het dekkingsplan NHN voor wat betreft dekking, opkomsttijden en operationele
grenzen afgerond en overhandigd aan de leden in het commandantenoverleg. Daarna is een start
gemaakt met het in beeld brengen van de constateringen en de advisering per gemeente. De periode
tot aan het bestuurlijk besluitvormingstraject eind juni 2011 zal benut worden om in beeld te brengen
welke mogelijkheden en/of oplossingen het regionaal bestuur kan aanwenden om de operationele
organisatie te verbeteren of om beargumenteerd af te wijken van de in de Wet veiligheidsregio's
vermelde opkomsttijden, Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het landelijk ontwikkelde
instrumentarium. Fase 1 (kazerne-volgordetabel en verzorgingsgebieden) van het dekkingsplan is
eind december 2010 afgerond.
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Qpleidinqen
Implementatie opleidingen Manschap A en Bevelvoerders
Het jaar 2010 was het laatste jaar waarin veel extra capaciteit nodig is geweest voor de implementatie
van deze kernopleidingen. Er is (samen met het Nbbe) veei energie gestoken in de kwaliteit van de
theorietoetsen voor de bevelvoerders. In juni 2010 was de implementatie van Manschap A afgerond.
De eerste leergang Bevelvoerder loopt door tot het voorjaar van 2011.
Tarieven 2010-2011
De tarieven voor 2010-2011 zijn vastgesteld door de commandanten, bestuurscommissie en het
dagelijks bestuur. De tarieven blijven vrijwel ongewijzigd.
Gemeenteliik opleiden en oefenen basisbrandweerzorg
Regionaal georganiseerde trainingen voor bevelvoerders
In 2010 hebben ruim 300 gemeentelijke bevelvoerders deelgenomen aan 2 trainingsdagen. Deze
trainingen worden verzorgd door docenten die in dienst zijn van de Veiligheidsregio. Met deze
werkwijze, die is ge'fnitieerd middels het BOOB 2008-2010, worden trainingen zo efficient mogelijk
ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast worden regionaal vastgestelde procedures en leermomenten van
daadwerkelijke incidenten zo uniform mogelijk geTmplementeerd met deze grote doelgroep. Eind 2010
hebben enkele gemeenten, waarvan nog niet alle bevelvoerders deelnamen, toegezegd in 2011
volledig deel te nemen. In 2011 zullen ook de eerste zogenaamde praktijkdagen worden
georganiseerd waarmee de kwaliteit van het optreden van ruim 330 bevelvoerders in de praktijk in
kaart zal worden gebracht.
Realistisch oefenen
Voor de organisatie van het realistisch oefenen is gewerkt met een consortium aan het businessplan
voor een Multidisciplinair OefenCentrum (MOC) in onze regio. In de vergadering van 6 oktober heeft
het algemeen bestuur besloten om de besluitvorming over de realisatie van een regionaal
oefencentrum uit te stellen tot aan de zomer van 2011. Inmiddels is een werkgroep van
commandanten gestart om verdere besluitvorming door het algemeen bestuur inhoudelijk voor te
bereiden.
Kwaliteitstoetsende rol
Om de voortgang te toetsen is in het derde trimester van 2010 een fysieke audit uitgevoerd bij de 6
'rode' gemeenten. Bij de overige gemeenten vond een zelfaudit plaatsvinden. De geconsolideerde
resultaten worden 31 maart 2011 in een rapportage aangeboden aan het algemeen bestuur
Project uitrol en doorontwikkelinq AG5
De doorontwikkeling van de opleidingsmodule AG5 loopt. Ook de regionale overleg- en
aanspreekpuntfunctie voor de korpsen loopt naar tevredenheid. Inmiddels zijn alle gemeenten
overgegaan op AG5 zodat per 1 januari 2011 de gehele brandweer in Noord-Holland Noord van
hetzelfde plannings- en registratiesysteem gebruik maakt.
Project TS4
De afdeling operationele voorbereiding participeert in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het
project TS4. De brandweer Alkmaar start, mede door de reorganisatie van de operationele dienst, op
3 januari 2011 met een eerste uitruk van een tankautospuit met een bezetting van 4 personen. Dit
project is tevens aangemeld bij de "landelijke" NVBR paraplu.
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3.3.

Wat heeff het gekost

Qverzicht baten en lasten brandweer
(bedragenx€ 1.000)

Begroting
2010

Baten

2.854

Lasten

6.316

Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten

Begroting
2010
na wijz.

Rekening
2010

3.646
7.146

3.698
7.161

-3,462 N
3.397

-3.500 N
3.337

-3.463 N
3.337

-65 N
65

-163 N
101

-126 N
160

0

-62 N

34 V

Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
Verdeling baten

Verdeling lasten

kostensoort

Verdeling lasten productgroep
67%

5S.

""\f0%

s/3?
• Rijk Bdur • Gemeenten D Overig
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m Directs lasten
D Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

0 Pro-actie en preventie
m Preparatie, repressie en nazorg
S Beleiden bestuur
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4.1.
4.2.
4.3.

Wat wilden we bereiken
Wat hebben we gerealiseerd
Wat heeft het gekost

4.1.

Wat wilden we bereiken

4.1.1. Doei
De directeur GHOR is verantwoordelijk voor de realisering van ketenregie op de partners in de
gezondheidszorg die bij opgeschaalde zorg een roi vervullen bij ongevallen en rampen. De GHOR
bevindt zich hierbij op het snijvlak van de gezondheidszorg (ziekenhuizen, ambulancezorg, geestelijke
gezondheidszorg en GGD) en de publieke veiligheidssector (brandweer, politie en gemeenten).
Om de werelden van zorg en veiiigheid in balans te houden en geen van beide te kort te doen,
investeert de GHOR in de samenwerking met brandweer, politie en gemeenten en binnen de
geneeskundige keten. Deze keten bestaat uit het netwerk van organisaties binnen de
gezondheidszorg, publiek en privaat, die een rol spelen bij de drie processen van de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen:
•

•

•

Somatische geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (SOM)
Dit proces omvat het geheel van extra- en intramurale zorg aan somatische slachtoffers van
rampen en zware ongevallen, die geleverd wordt door de reguliere keten van acute zorg
(ambulancezorg, ziekenhuizen, traumacentra).
Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR)
Dit proces omvat de psychosociale nazorg aan getraumatiseerde slachtoffers van rampen en
zware ongevallen, die primair geleverd wordt door de instellingen voor Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ), de huisartsen, Slachtofferhulp Nederland en algemeen maatschappelijk
werk.
Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG)
Dit proces heeft betrekking op gezondheidskundige advisering en maatregelen bij incidenten met
gevaarlijke stoffen van radiologische, nucleaire, biologische en chemische aard. De
uitvoeringscapaciteit wordt daarbij primair geleverd door de GGD en het RIVM.

De GHOR is verantwoordelijk voor de coordinate van (de voorbereiding op) de drie processen en het
maken van afspraken hierover met de ketenpartners. De uitvoering van de primaire zorgprocessen ligt
bij de ketenpartners zelf. Ingevolge wet- en regelgeving zijn deze zelf financieel en organisatorisch
verantwoordelijk voor {de voorbereiding op) grootschalig optreden. Voorts is belangrijk om duidelijk af
te grenzen dat de coordinatierol van de GHOR alleen betrekking heeft op rampen en crises.
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4.2.

Wat hebben we gerealiseerd

De speerpunten voor 2010 zijn gebaseerd op het organisatieplan GHOR Noord-Holland Noord en het
regionaal beheersplan rampenbestrijding Noord-Holland Noord. In deze plannen is het ambitieniveau
van de GHOR opgenomen. In de onderstaande label zijn de speerpunten voor het jaar 2010
opgenomen voor de verdere realisatie van de ambities van de GHOR in Noord-Holland Noord.

Speerpunt

Bereik dat:

Beleidsvisie GHOR 2010-2013

beleidsvisie GHOR 2010-2013 is
opgesteld en vastgesteld.

Opleiden en trainen

het opleiding- en oefenjaarplan 2010 is
gerealiseerd en het opleidings- en
oefenjaarplan 2011 is vastgesteld.

Operationaliteit
Procesplan
Geneeskundige
hulpverlening Somatisch (SOM)

het procesplan SOM is actueel en
beschikbaar.

2010

2009
n.v.t.

het convenant met de RAV is
geactualiseerd
het convenant met het Nederlandse
Rode Kruis beschikbaar is en gebaseerd
op landelijke richtlijnen.
het convenant met de ziekenhuizen is
geactualiseerd.
Het convenant met de huisartsenposten
is geactualiseerd.
de samenwerkingsafspraken met de
Central© Ziekenboeg zijn gemaakt.
de functionarissen proces SOM zijn
inzetbaar, opgeleid en geoefend.
Operationaliteit
Procesplan Psychosociale
hulpverlening (PSHOR)

het procesplan PSHOR is actueel en
beschikbaar
het convenant met de PSHOR-partners is
geevalueerd en bijgesteld.
de planvorming voorbereiding op rampen
is geevalueerd en bijgesteld.
de functionarissen proces PSHOR zijn
inzetbaar, opgeleid en geoefend.

Operationaliteit
Procesplan Preventieve
Openbare Gezondheidszorg
(POG)

het procesplan POG is actueel en
beschikbaar.

het convenant met GGD Hollands
Noorden is geactualiseerd
het GROP is afgestemd op het regionaal
crisisplan.

(sfell)

flSSIj

n.v.t.

de functionarissen proces POG zijn
inzetbaar, opgeleid en geoefend.
Specifieke GHOR-rollen
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Bereik dat:

Speerpunt

2010

2009

basis van 'besluit personeel
veiligheidsregio' vastgesteld door het
bestuur.
de specifieke GHOR-rollen zijn inzetbaar,
opgeleid en geoefend.
Actiecentrum GHOR

de medewerkers van het actiecentrum
GHOR zijn inzetbaar, opgeleid en
geoefend.

Dekkingsplan GHOR eenheden

het dekkingsplan GHOR eenheden is
opgesteld en afgestemd met de
adviescommissie GHOR

Informatiemanagement

n.v.t.

de actuele zorgcapaciteit is op basis van
het mesocontinulteitsplan beschikbaar is
viaGHOR4ALL
de GGD geeft via de sociale kaart
invulling aan het mesocontinuTteitsplan
en GHOR4ALL.
de rampbestrijdingsplannen zijn vertaald
naar werkinstructies en factsheets.

Beleidsvisie GHOR 2010-2013
Op basis van de Wet veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid

(2e tranche)

en de Wet

ambulancezorg is een beleidsstuk opgesteld waarin het (toekomstig) wettelijk kader van de GHOR
geschetst

wordt.

Dit

beleidsstuk

is

vertaald

in

een

(concept)

beleidsvisie

en

meerjaren

activiteitenprogramma 2011-2013. De beleidsvisie koppelt de wettelijke taken aan activiteiten die de
GHOR minimaal moet uitvoeren. Dit minimale takenpakket is tevens vertrekpunt voor de discussie die
in het kader van de taakstelling gevoerd wordt. Het beleidsplan Opleiden Trainen Oefenen 2010-2013
zal een onderdeel worden van de beleidsvisie.
Opleiden en trainen
De opleidingen en oefeningen zijn verlopen volgens het opleidings- en oefenjaarplan 2010
OTO

stimuleringsgelden

De GHOR NHN is namens het Traumacentrum Noordwest Nederland/VUmc projectleider/coordinator
voor de inzet van de stimuleringsgelden in het verzorgingsgebied van het VUmc. Door deze rol is het
mogelijk om vanuit de visie van NHN en het belang van de GHOR keten de besteding te 'sturen'.
De besteding van de gelden wordt in de regio NHN integraal afgestemd met de ziekenhuizen, GGD,
RAV en huisartsenposten waardoor een programma uitgevoerd wordt dat niet alleen de keten, maar
zeker ook de individuele instellingen op een hoger plan brengt.
Qperationaliteit SOM, POG en PSHOR
Convenant Rode Kruis
GHOR Nederland en het ministerie van V&J bereiden momenteel een implementatietraject voor in het
kader van de herpositionering van de geneeskundige combinaties (GNK-c's) in Nederland. Het effect
van dit implementatietraject is voor de regio Noord-Holland Noord beperkt en heeft alleen betrekking
op het aantal haakarmbakken Medisch (gaat van twee terug naar een). Het convenant met het
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Nederlandse Rode Kruis (NRK) is in concept gereed en wordt vastgesteld als de discussie rond de
GNK-c is afgerond.
Centrale Ziekenboeg van de Koninklijke Marine
Orienterende gesprekken zijn gevoerd. In 2011 worden de samenwerkingsafspraken gemaakt in
afstemming met de ambulancezorg.
Rampenopvangplannen
•
De GHOR neemt actief deel in de projectgroep GROP van de GGD Hollands Noorden. Voortgang
wordt eens per twee maanden door de stuurgroep POG (directeur GGD, Manager Infectieziekten
en Milieu (GGD), directeur GHOR en hoofd GHOR) besproken. Het GROP is in het derde
trimester afgerond en zal in 2011 nader worden afgestemd met het Regionaal Crisisplan en het
Deelplan geneeskundige zorg
•
Het Regionaal ZiROP is in augustus 2010 geactualiseerd en vastgesteld. Aanvullend op het
Regionale ZiROP zal een specifiek addendum worden opgesteld (Deel C) dat zicht specifiek richt
op CBRN incidenten (in samenwerking met specialisten van de ziekenhuizen, GGD, en regionale
brandweer).
•
Het referentiekader HaROP is in trimester drie beschikbaar gekomen en zal volgens het jaarplan
2011 in het derde trimester vertaald worden naar de regionale situatie in Noord-Holland Noord.
Opteiden en trainen
De Hoofden gewondennest (HGN) zijn opgeleid, getraind en geoefend in het tweede en derde
trimester. De opleiding Coordinator gewondenvervoer (CGV)is gestart in 2009. De gehele groep zal
zijn opgeleid in 2011.
SpecifiekeGHOR rollen
De regeling specifieke GHOR-rollen is in 2010 niet opgesteld. In 2011 zal deze regeling worden
opgesteld op basis van het Besluit personeel veiligheidsregio's, waarbij de uitkomsten van het project
vakbekwaamheid worden meegenomen.
Dekkinqsplan GHOR eenheden
Het dekkingsplan GHOR eenheden is mede door de discussie rond de geneeskundige combinatie en
de noodzakelijke samenwerking met de RAV en NRK niet opgesteld. Dekkingsplan zal conform het
jaarplan 2011 in het derde trimester van 2011 beschikbaar zijn.
Actiecentrum GHOR
De opleiding van de medewerkers Stafsectie Geneeskundige Zorg is gestart in 2010 en wordt medio
2011 afgerond.
Informatiemanaaement
Informatiemanagement is voor een netwerkorganisatie als de GHOR essentieel. In samenwerking met
onder meer de ziekenhuizen en RAV is medio September een grote oefening georganiseerd waarbij
het registreren en volgen van slachtoffers in de geneeskundige keten een van de doelstellingen is. In
de rapportageperiode zijn regionale afspraken omtrent de slachtofferregistratie gemaakt en is tijdens
trainingen van de RAV aandacht besteed aan registratie door middel van de landelijke
gewondenkaarten en de rol van de CGV / HGN. Daarnaast is een projectplan opgesteld om
GHOR4ALL (zorgcapaciteit) in de regio te implementeren. De daadwerkelijke implementatie is
vanwege de taakstellingdiscussie en het gewijzigde wettelijke kader c.q. aangepaste HKZ
certificeringschema niet ge'fmplementeerd. Verder zijn werkafspraken geTnitieerd om aan te haken bij
CEDRIC.
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4.3.

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR
(bedragenxe 1.000)

Begroting
2010

Begroting
2010

Rekening
2010

nawijz.
Baten

1.009
1.738

Lasten
Saldo baten en lasten
Bijdrage gemeenten
Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves

1.150
1.784

1.183
1.914

-729 N
708

-634 N
691

-731
697

-21 N
21

57 V
14

-34
33

0

71 V

-1

Resultaat na bestemming

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
Verdeling baten

Verdeling lasten kostensoort

Verdeling lasten productgroep

6%

p Rijk Bdur
Q Gemeenten
a Overig
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29%

E Personeelslasten
m Directe lasten
• Indirecte lasten (bedrijfsvoering)

B Pro-actie en Preventie
U Preparatie, repressie en nazorg
• Beleid en bestuur

Pagina39 van 95

5.1.
5.2.
5.3.

Wat wiiden we bereiken
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5.1.

Wat wiiden we bereiken

5.1.1. Doe!
Alqemeen
Deze begroting heeft -vooruitlopend op het verdere uitbouwen van de gemeenschappelijke
meldkamer (GMK)- alleen betrekking op de meldkamer ambulance/brandweer van de
Veiligheidsregio(VR). De activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming van een GMK worden
beschreven.
Doel
De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is opgebouwd uit onderdelen van zowel de VR als de
politie en is de plaats waar de burger in Noord-Holland Noord die in noodgevallen hulp nodig heeft, de
overheid kan bereiken. De meldkamer is belast met:
•
het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van
incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de
daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
•
het bieden van een adequaat hulpaanbod;
•
het begeleiden en coordineren van de hulpdiensten.
Door een sterke en nauwe samenwerking wordt geborgd dat aan alle vereisten en ambities op het
gebied van openbare orde, veiligheid en zorg kan worden voldaan. De nauwe samenwerking tussen
de VR en politie komt ook tot uiting door de jaarplannen meldkamer Veiligheidsregio en meldkamer
politie te bundelen tot een jaarplan. Het opleiding- en oefenjaarplan wordt eveneens GMK-breed
opgesteld.
De GMK vormt de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire hulpverlening en de
multidisciplinaire rampenbestrijding- en crisisorganisatie in Noord-Holland Noord en alarmeert,
informeert en ondersteunt de gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt
samengewerkt.
De GMK heeft daarbij de ambitie uitgesproken om op 1 januari 2015 tot een van de best presterende
meldkamers in Nederland te behoren.
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5.2.

Wat hebben we gerealiseerd

In de onderstaande tabel zijn de speerpunten voor het jaar 2010 opgenomen voor de verdere
realisatie van de ambities van de meldkamer in Noord-Holland Noord.
Speerpunt

Bereik dat:

Project Samen Beter

het projectplan fase 2 is uitgevoerd.

Kwaliteit

de certificering ISO 9001-2000 norm is
gerealiseerd.

Opleiding en training

calamiteitencobrdinatoren zijn opgeleid
en 24 ingezet voor toebedeelde taken.

2010

2009

n.v.t.

de profchecks ambulancezorg en
brandweerzorg voor de medewerkers
(> 6 maanden in dienst) zijn
geimplementeerd.

n.v.t.

het opleiding- en oefenjaarplan 2010 is
gerealiseerd en het opleidings- en
oefenjaarplan 2011 is vastgesteld.
Samenwerking RAV

de werkafspraken met de RAV zijn
geactualiseerd.

Imago

n.v.t.

de onbekendheid van de rol van de
meldkamer bij directe ketenpartners,
ambulancepersoneel, openbaar bestuur,
politie en burger wordt teruggedrongen.

Project Samen Beter
De Veiligheidsregio is samen met de politie verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een
gemeenschappelijke meldkamer ambulance/brandweer/politie (de GMK). Om deze ontwikkeling te
realiseren is in 2007 in Noord-Holland

Noord het project 'Samen

Beter, de weg naar een

gemeenschappelijke meldkamer', gestart. Fase 2 is begin 2010 afgerond en heeft de basis gelegd
voor nog efficientere en betere operationele prestaties in de dagelijkse monodisciplinaire uitvoering en
onder ramp- en crisisomstandigheden. Het project 'Samen Beter' is overgegaan in structurele borging
van de vakbekwaamheid van alle centralisten aan de hand van een profcheck ambulance en
brandweerzorg, opleidings- en oefenprogramma GMK en resultaat- en ontwikkelingsgesprekken.
Daarnaast wordt de invoering van de calamiteitencoordinator gerealiseerd en wordt de kwaliteit van
de gezamenlijke processen rood, wit en blauw getoetst middels de ISO-certificering.

ISO-certificering qezamelijke processen
De certificering multiprocessen GMK is in januari 2010 afgerond en heeft geleid tot ISO certificering.
Calamiteitencoordinatoren
In totaal worden 9 medewerkers vanuit de Veiligheidsregio en politie belast met de functie van
calamiteitencoordinator. De interne opleiding aan de hand van het calamiteitencoordinator werkboek
NHN wordt individueel gevolgd en begeleid door de specialist opleidingen en oefenen. Het doel van
deze opleiding is verdieping van elkaars werk en dat van de keten partners, in dat licht zijn er ook met
alle

calamiteitencoordinatoren

calamiteitencoordinatoren

stage

intervisiedagen
gelopen

bij

de

gehouden.

ambulance-

en

Daarnaast
brandweerzorg.

hebben
De

nieuwe

multidisciplinaire groepindeling onder leiding van een groepschef is geformaliseerd. De overige
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hoofdtaken van de caco's zijn voor een belangrijk deel vastgesteld en toegekend. De
calamiteitencodrdinatoren worden in het eerste kwartaal van 2011 gefaseerd in de 24-uurs planning
opgenomen.
Herwaardering centralisten en profchecks
In lijn met de herziening van de landelijke nota 'Verantwoorde ambulancezorg' is besloten alle
centralisten van de VR die voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen te bevorderen naar schaal 9.
Eisen zijn gesteld op het gebied van functioneren, opleiding en oefenen en het met succes afleggen
van de profchecks voor de ambulance en brandweerzorg. De profchecks zijn geimplementeerd.
Opleiden en oefenen
Voor het jaar_2010 is een volledig GMK opleidings- en oefenplan vastgesteld, in samenwerking met de
ketenpartners. Het plan doet recht aan de gevraagde inspanning en noodzakelijke opleidingen en
opleidingsbehoefte en wordt jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. De opleidingen en oefeningen zijn
gerealiseerd conform het opleidings- en oefenjaarplan GMK 2010.
Samenwerking RAV
In samenwerking tussen RAV en de GMK worden huidige werkafspraken geevalueerd en opnieuw
vastgesteld. Het projectplan is goedgekeurd. Het doel is om in 2011 een overeenkomst te sluiten
tussen de RAV en de GMK waarin de gewenste werkwijze is beschreven. Connexxion ambulancezorg
neemt actief deel aan het project.
Imago
De audit Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector januari 2008 geeft aan dat het imago van de
meldkamer verbeterd moest worden. In de praktijk blijkt dat ketenpartners en klanten niet voldoende
op de hoogte zijn van de werkprocessen op de meldkamer. Hierdoor ontstaat onbegrip. Door regulier
in gesprek te gaan met de klant worden inmiddels zichtbare resultaten geboekt op het gebied van het
terugdringen van imagoschade. Snelle resultaten zijn opgepakt waaronder: lezingen en rondleidingen
ambtenaren AOV, openbaar bestuur, een telefoonnummer burgemeesters, uitleg en beschrijven
communicator op gebruikersniveau, stage uitwisseling ambulancepersoneel en deelname overleggen
(of gepland) door leiding meldkamer, waaronder (mono)evaluaties, brandweercommandantenoverleg,
ROT-bijeenkomsten. De bezoeken aan de GMK, hebben geleid tot een nieuwe
(concept)werkinstructie rondleidingen. In een recent klanttevredenheidsonderzoek van de RAV is de
meldkamer ambulancezorg positief beoordeeld door de burgers.
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5.3.

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer
(bedragen x € 1.000)

Begroti ng
2010

Baten
Lasten

1.608
3.726

Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten

-2.118 N
2.063

Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves

Begroting

Rekening

2010
na wijz.

2010

2.014
4.072

2.069
3.990

-2.058 N
2.027

-1.921 N
2.026

-55
55

-31 N
32

105 V
53

0

1 V

158 V

Resultaat na bestemming

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
Verdeling baten

n
D
0
D

Rijk
NZa (zorgverzekeringen)
Gemeenten
Overig
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6.1.
6.2.
6.3.

Wat wilden we bereiken
Wat hebben we gerealiseerd
Wat heeft het gekost

5.1.

Wat wilden we bereiken

6.1.1 Doel
Noord-Holland Noord voorbereiden op de bestrijding van rampen en crises staat centraal in de
Veiligheidsregio NHN, en in het bijzonder in het Veiligheidsbureau. Dit multidisciplinair
projectenbureau richt zich specifiek op:
1. De coordinate van multidisciplinaire1 uitvoeringstaken; denk aan het multidisciplinair oefenen/
opleiden en begeleiden van risico-evenementen en multidisciplinaire evaluates van grootschalige
inzetten;
2. Het adviseren/ondersteunen van gemeenten bij voorbereiding van crisisbeheersing en
rampenbestrijding;
3. De professionalisering van multidisciplinaire crisisorganisatie inclusief de samenwerking met de
vele externe crisispartners (PWN, Hoogheemraadschap, provincie Rijkswaterstaat, Kustwacht,
Marine, KNRM, RedNed etc).
Het bureau levert voor deze multidisciplinaire werkzaamheden vooral de project(bege)leiding, waarbij
de disciplines (GHOR, regionale brandweer, politie en gemeenten) voor de expertise en capaciteit
zorgen. Op deze wijze krijgen projecten en werkzaamheden 'in gezamenlijkheid' vorm. Het veiligheidsbureau vormt als het ware de kern van de Veiligheidregio als 'marktplaats' voor partners die
samenwerken bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
6.2.

Wat hebben we gerealiseerd

In het jaarplan 2010 van het Veiligheidsbureau zijn als voornaamste speerpunten benoemd:
Speerpunt

Bereik dat:

2010

2009

Regionaal Crisisplan NHN

het regionaal crisisplan is opgesteld en
vastgesteld

m

n.v.t

Opschaling

de GRIP regeling is vastgesteld.

l~!

n.v.t

Melding en Alarmering

de proef-alarmeringen volgens jaarplan
zijn uitgevoerd.

'_'

•

l~>

n.v.t

het convenant RTV-NH doorde
gemeenschappelijke meldkamer
halfjaarlijks beoefend.

!
Taken zijn multidisciplinaire taken indien vanuit meer dan een kolom (brandweer, GHOR, politie, gemeente, waterschap en
defensie) expertise nodig is om de taak goed uit te kunnen voeren.
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Speerpunt

Bereik dat:

2010

2009

plan van aanpak opgesteld voor
implementatie van SMS-alert en
cellbroadcasting in NHN.
Borging en versterking
operationele crisisorganisatie

n.v.t

het multidisciplinair oefen/opleiding
(jaar)programma 2010 uitgevoerd en
geevalueerd is. Het multidisciplinair
oefen/opleidingsplan 2011 vastgesteld
(incl. meerjarig beleidsbeeld 2012-2014)
de regionale crisisteams geoefend en
operationeel zijn.
de coordinerende burgemeesters
minimaal twee maal per jaar in RBToefent.

n.v.t

de pools gemeentelijke sleutelfunctionarissen geoefend en operationeel
zijn.
de competentieprofielen voor multituncties zijn vastgesteld.

n.v.t

de uitgangspunten voor gemeentelijke
poolvorming bestuurlijk herzien zijn.

n.v.t

Crisiscommunicatie

een voorstel tot verbetering van de
crisiscommunicatie in NHN opgesteld en
vastgesteld is.

Informatiemanagement

de implementatie netcentrisch werken op
basis van het landelijke
crisismanagementsysteem is afgerond.

Regionaal crisisplan en deelplan bevolkinqszorq
Als uitvloeisel van de Wet veiligheidsregio's is in 2010 ondermeer het concept-regionaal crisisplan
opgesteld. Dit regionaal crisisplan beschrijft kort gezegd de hoofdinrichting van de

regionale

multidisciplinaire crisisorganisatie en vervangt de gemeentelijke rampenplannen. Voor een belangrijk
deel is deze geent op de in maart 2010 herziene GRIP 2010, waarbij al o p d e Wet geanticipeerd werd.
Eind november 2010 is het concept-regionaal crisisplan NHN voorgelegd op commissieniveau en
begin 2011 aan het dagelijks bestuur. Na de consult-ronde bij de externe crisispartners, omliggende
regio's etc, volgt definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni 2011.
In het regionaal crisisplan wordt verwezen naar deelplannen voor bevolkingszorg, brandweerzorg,
geneeskundige zorg en politiezorg. Deze deelplannen dienen binnen 12 maanden na vaststelling van
het regionaal crisisplan eveneens zijn vastgesteld.
Door/met de gemeentelijke kolom (ambtenaren rampenbestrijding en gemeentesecretarissen) is het
deelplan Bevolkingszorg (concept) uitgewerkt / opgesteld. In dit deelplan is de gewenste
van

het

hoofdproces

bevolkingszorg

(de

gemeentelijke

processen)

inheriting

binnen

de

crtsisbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschreven. De basis van
deze crisisbestrijdingsorganisatie is het landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan. In dit plan is
tevens de - u bekende - nieuwe opzet van de regionale gemeentelijke pools opgenomen/uitgewerkt.
Kort gezegd kwam dit neer op:
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•
•
•
•

Het verplicht bundelen van gemeentelijke krachten door voor een 9-tal gemeentelijke processen
regionale gemeentelijke pools te vormen, een en ander onder beheer van de Veiligheidsregio.
Alle gemeenten leveren verplicht aan de regionale gemeentelijke pools.
Deze pools zijn direct inzetbaar bij incidenten.
De gemeenten verplichten zich ten opzichte van elkaar tot het in ieder geval in stand
hebben/houden van een nader te omschrijven minimale lokale crisisorganisatie (minimale lokale
basiszorg = omschreven in deelplan).

De ROR (het overleg ambtenaren rampenbestrijding), de secretarissenkringen, de bestuurlijke
adviescommissie en het dagelijkse bestuur hebben zich inmiddels achter het concept-deelplan
Bevolkingszorg gesteld. Het de bedoeling dat dit plan tegelijkertijd met het regionaal crisisplan ter
vaststelling wordt aangeboden in juni 2011.
Opschaling
De nieuwe Grip-regeling is eind maart 2010 door het AB is vastgesteld. De aanpassingen binnen
alarmeringen zijn per 7 april operationeel. Enkele onderdelen uit de nieuwe regeling worden later
gei'mplementeerd zoals de officier van dienst bevolkingszorg. De nieuwe Grip-regeling is opgenomen
in het regionaal crisisplan.
Melding en alarmerinq
Met RTV Noord-Holland zijn aanvullende afspraken gemaakt om de geoefendheid binnen de
gemeenschappelijke meldkamer en RTV Noord-Holland te vergroten.
Op landelijk niveau is besloten cell-broadcasting (onder de naam NL-alert) vanuit BZK naar alle
veiligheidsregio's uit te vouwen, gericht op implementatie eind 2011.Een landelijke plan van aanpak is
in de maak. De impact voor NHN wordt bekeken.
Borqinq en versterking operationele crisisorganisatie
Het multidisciplinair-oefenprogramma verliep grotendeels volgens plan. Naast de wekelijkse ROT
briefings waren in april ook de Copi-2 daagsen, de NAM-workshop en Safety Balance, land-water
oefening Kokkel (September) en de onverwachte oefening 'KETEN' (met medewerking van IOOV) in
oktober. De ontruimingsoefening AFAS-stadion is op verzoek van AZ uitgesteld naar 2011.
Voor een groot aantal leden van multidisciplinaire crisisteams bestaat geen landelijke opleiding. In het
multidisciplinair oefen/opleidingsplan 2010-2013 is fors ingezet op (bij)scholing van diverse
operationele functionarissen die onder de hoede van het yeiligheidsbureau vallen. Dit geldt onder
andere voor de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Directeur van Dienst, Leider Copi,
Operationeel Leiders, Plotter/Centralisten, Coordinerend Burgemeesters. Om deze functionarissen
beter voor te bereiden op hun functie zijn in 2010 twee bijscholtngsactiviteiten per functie
georganiseerd.
In 2010 is de uitbouw van de wekelijkse ROT-briefings met aanhaken van de crisismanagementteams
van de gemeenten gerealiseerd. De uitbouw is inclusief de start van de Algemeen Commandanten
Bevolkingszorg, ingevuld vanuit de regionale gemeentesecretarissen, in het ROT. Hiermee is
geanticipeerd op de nieuwe GRIP-regeling die eind maart 2010 door het AB is vastgesteld.
Eind maart is een start gemaakt met het concernbrede project competentiemanagement
/vakbekwaamheid repressieve functies. Opzet van het project is naast het uniform beschrijven (incl.
competentieprofielen en vakbekwaamheidseisen) van alle repressieve functies in NHN, per
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functie(groep) bepalen van de wijze waarop vakbekwaam blijven gemeten wordt (profchecks,
oefeningen etc.). Het project moet in 2011 zijn afgerond.
Het kwartiermakerteam (invliegteam) crisiscommunicatie is per 1 oktober 2010 gestart De
Veiligheidsregio NHN is samen met de gemeenten (hofleveranciers gemeenten Alkmaar, Den Helder
en Hoorn) een project gestart. Dit kwartiermakerteam bestaat uit twee piketten: een hoofd
actiecentrum crisiscommunicatie en een bouwkundig/technisch adviseur crisiscommunicatie en wordt
in incidentsituaties ten dienste van de betreffende gemeente/ burgemeester gesteld om de diverse
crisiscommunicatieactiviteiten snel op te kunnen starten.
De piketten worden ingevuld door
geselecteerde en gekwalificeerde communicatieadviseurs van diverse gemeenten op basis van een
detacheringovereenkomst. Het project startte met een pilotfase in de periode 1 oktober 2010 - 1
oktober 2011. De wijze waarop het kwartiermakerteam gedurende die periode gefunctioneerd heeft
wordt geevalueerd door het Multidisciplinair Directie Team van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord en de Bestuurlijke adviescommissie crisisbeheersing en rampenbestrijding. Zij zullen in
gezamenlijkheid besluiten op welke wijze een kwartiermakerteam structureel in de crisisorganisatie zal
worden ingebed, rekening houdend met de resultaten van de pilot en het beschikbare budget over de
jaren 2011 en verder.
Informatievoorzieninq
Medio 2009 is het netcentrisch werken met behulp van de applicatie CEDRIC bij grootschalige
incidenten van start gegaan. Tijdens de grote duinbranden in Schoorl en Bergen heeft deze manier
van crisisinformatie-uitwisseling zijn praktisch nut bewezen. Het jaar 2010 staat in het teken van het
verder routine opbouwen. Zo is in 2010 ge'fnvesteerd in het trainen van onder andere
informatiecoordinatoren en functionarissen in de gemeentelijke kolom. Voor de beoogde uitbouw van
het netcentrisch werken/CEDRIC netwerk in NHN naar de diverse externe crisispartners hebben in
maart en in mei bijeenkomsten plaatsgevonden. Alle partners vinden de ontwikkeling interessant,
maar zeker niet iedereen staat vooraan om zich daadwerkeiijk aan te sluiten bij CEDRIC (o.a.
Rijkswaterstaat). In 2010 zijn o.a. accounts gecreeerd voor PWN, Liander, Hoogheemraadschap,
Kustwacht, Marine brandweer en Provincie. Een algehele herziening van het totaalbeeld binnen
CEDRIC heeft op 11 januari 2011 plaatsgevonden. De plotmodule is in november 2010 opgeleverd.
Evaluatie Evenementenveiligheid
In een in november 2010 aan de commissie voorgelegde bestuurlijke rapportage wordt een beeld
geschetst van de stand van zaken eind 2010 van de werkwijze van gemeenten en
hulpverleningsdiensten ten aanzien van de veiligheid bij evenementen in de regio Noord-Holland
Noord. In 2009 is de procesbeschrijving evenementenveiligheid voor het eerst geevalueerd en over
die evaluatie is aan het bestuur gerapporteerd. Daarbij bleek dat de werkwijze bij het begeleiden van
evenementen onvoldoende was geTmplementeerd en er werd besloten tot de aanschaf van een meer
overzichtelijke en gebruiksvriendelijke regionale digitale evenementenkalender. In 2010 is de
implementatie van evenementenveiligheid met nieuwe energie opgepakt, is de nieuwe regionale
evenementenkalender in gebruik genomen en is de procesbeschrijving aangepast. De inzet van een
pre CoPI tijdens evenementen werd beschreven.
In 2010 kwam ook een nieuw knelpunt naar voren. Tijdens sommige weekeinden in de zomer is het
aantal evenementen erg groot. Zo vonden tijdens het derde weekeind van juni diverse evenementen
gelijk plaats, hetgeen niet altijd gewenst is. De noodzakelijke capaciteit om evenementen veilig te
laten verlopen daardoor in de knel komen. Afgesproken is inmiddels in het algemeen bestuur dat
Noord-Holland Noord per 2012 een jaarlijks bestuurlijk vast te stellen evenementenkalender voor
risico- en aandachtsevenementen zal introduceren
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6.3.

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Veiliqheidsbureau
(bedragenx€ 1.000)

Begroting
2010

Begroting
2010

Rekening
2010

na wijz.
Baten
Lasten

0
1.420

Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten

344
1.675

419
1.761

-1.420 N
1.347

-1.331 N
1.329

-1.342 N
1.330

-73 N
73

-2N
11

-12 N
41

0

9 V

28 V

Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
Verdeling baten

Verdeling lasten kostensoort
75%

36%

D Gemeenten • Rijk
a Overig
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n Directe lasten
• Indirecte lasten (Bedrijfsvoering)
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Wat wilden we bereiken
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Wat heeft het gekost
Weerstandsvermogen
Financiering

7.1.

Wat wilden we bereiken

7.1.1 Doel
De bedrijfsvoering is meer en meer van belang voor het verwezenlijken van de programma's en in
verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij
om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de
primaire processen van ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer en veiligheidsbureau. De
bedrijfsvoering is ondergebracht in het bedrijfsbureau, het bureau techniek en facilitair en de
staffuncties planning en control en kwaliteitzorg,
Bedrijfsbureau
De rol van het bedrijfsbureau bestaat uit het bieden van ondersteuning aan bestuur directie,
leidinggevenden en medewerkers. Het bedrijfsbureau draagt zorg voor:
•
de beleidsmatige en secretaries ondersteuning van bestuur en directie;
•
de juridische advisering en controlling binnen de organisatie;
•
de documentaire informatievoorziening binnen de organisatie;
•
ondersteuning van directie en management op het gebied van P&O;
•
ondersteuning van directie en management op het gebied van communicatie.
Techniek en Facilitair
Het bureau Techniek en Facilitair verzorgt de ICT infrastructuur, het materieel, de huisvesting en de
inkoop. De eerste zorg is de continue beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige systemen,
materieel en middelen. Bij de automatisering gaat het om de ondersteuning van uiterst kritische
processen rondom alarmering en communicatie in hulpverleningssituaties. Betrouwbaarheid,
beschikbaarheid, snelheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierin de belangrijke kenmerken.
Financier planning en control en kwaliteitszorq
Planning en control heeft de zorg voor een betrouwbare, doelmatige
informatievoorziening betreffende begrotings- en verantwoordingsdocumenten
processen. Planning en control draagt zorg voor het:
•
coordineren van de planning en control cyclus;
•
registreren en controleren van financiele transacties;
•
adviseren bedrijfsvoering.

en
en

effectieve
financiele

Kwaliteitzorg biedt ondersteuning bij het interne en externe (keten)kwaliteitsproces voor de gehele
organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Veiligheidsregio is HKZ en ISO gecertificeerd.

DOC-P&C: Jaarstukken 2010

Pagina 49 van 95

7.2.

Wat hebben we gerealiseerd

Bedriifsbureau
Personeel en organisatie
In 2010 heeft de organisatie-evaluatie plaatsgevonden, waarna de planner) aan de ondernemingsraad
zijn aangeboden. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd, het georganiseerd overleg is
gei'nformeerd en de op onderdelen aangepaste organisatie is per 1 januari 2011 gestart.
De uitvoering van het opleidingsjaarplan is grotendeels volgens schema verlopen en het programma
voor het werven van nieuw talent is uitgerold. Ook het traineeprogramma is conform planning
verlopen.
De administratieve afhandeling van de wijziging van de rechtspositieregeling CAR/UWO naar cao
ambulancezorg voor de afdelingen ambulancezorg en meldkamer is voltooid. Bedrijfsregelingen zijn
aangepast aan de nieuwe cao. Het algemeen bestuur heeft de cao van toepassing verklaard, de
medewerkers zijn over de gevolgen van het besluit gei'nformeerd.
De voorbereidingen voor de implementatie van een nieuw personeels- en salarissysteem per 1 januari
2011 zijn afgerond.
Het
project
vakbekwaamheid
(beschrijving
functies
in
crisisorganisaties
incl.
competentiemanagement, profchecks, oefeningen en ontwikkeling personeel) krijgt vorm. Alle
crisisfuncties worden op gelijke wijze beschreven waarbij voor de vakbekwaamheidvereisten duidelijke
criteria per functie worden gesteld, Hierbij wordt steeds de Wet veiligheidsregio's als vertrekpunt
genomen. Het project zal in 2011 worden afgerond.
Dit jaar is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat de
medewerkers een klein beetje meer tevreden zijn dan twee jaar geleden. Maar de veiligheidsregio
scoort als werkgever nog steeds minder goed dan medewerkers van gemeenten, waarmee is
vergeleken. In de zomer 2010 is een imago-onderzoek gehouden onder (keten)partners van de
Veiligheidsregio. In het algemeen kan worden gesteld dat externe partners het imago van de
veiligheidsregio een ruime voldoende toekennen.
De eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling is door het algemeen bestuur vastgesteld. De
gemeenteraden hebben ingestemd. Alle colleges hebben ingestemd met het in standhouden van een
lokale brandweer. Het algemeen bestuur heeft in juni 2010 besloten tot eerste wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De voorstellen zijn aan de
gemeenten ter vaststelling aangeboden. Per ultimo december 2010 hebben alle gemeenten
ingestemd met de eerste wijziging.

Ziekteverzuim percentage

2010
5,0%

2009
6,1%

2008
4,4%

In voorbereiding op de komende bezuiniging heeft de veiligheidsregio de volgende acties op
personeelsgebied ingezet:
•
Het nog niet invullen van 4,3 fte vacatureruimte.
•
Het niet vanzelfsprekend invullen van natuurlijk verloop.
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•

Aangaan van contracten voor bepaalde tijd.

•

Kritisch beoordelen van inhuur derden.

Een boventallige medewerker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio NHN
naar aanleiding van zijn ontslag.
Communicatie
Het team communicatie werkt door op de ingeslagen weg. De basis hiervoor wordt gevormd door het
door de directie vastgestelde corporate communicatieplan. Naast de Noordwester verschijnt sinds
januari 2010 ook tweemaandelijks de Noorderrood, een blad voor de brandweermedewerkers. Het
imago-onderzoek onder directe relaties van de Veiligheidsregio heeft plaatsgevonden. Het Griphandboekje en een toolkit crisiscommunicatie voor communicatieadviseurs van gemeenten zijn
afgerond. De bijdrage voor het nationale veiligheidsaward winnende project AED is groot geweest.
Het

introductieprogramma

voor

loco-burgemeesters

is

goed

ontvangen.

Helaas

wordt

door

bestuurders op het laatst afgezegd of verschijnt een bestuurder niet. Om toch zoveel mogelijk
bestuurders

het

introductieprogramma

bij te

laten

wonen

wordt

in

het

voorjaar

2011

het

introductieprogramma geprolongeerd, waarbij ook gemeentesecretarissen worden uitgenodigd.
Techniek en facilitair
Operationele

ICT en

kantoorautomatisering

De infrastructuur is met de introductie van virtualisatietechnieken gemoderniseerd en daardoor
flexibeler en beheersbaar geworden. Deze technieken worden waar mogelijk uitgebreid naar de
werkplekomgeving en de operationele

systemen.

Het managementinformatiesysteem

Plato

is

operationeel.
Netcentrisch

werken

Netcentrisch werken is ge'i'mplementeerd en operationeel. De betrouwbaarheid van de ICT-middelen
voor RCC en ROT zijn verbeterd en op orde. De verbetering van de internetverbindingen met COH's
is uiterlijk maart 2011 verholpen.
Huisvesting
De financiele haalbaarheid van de gezamenlijke nieuwbouw voor Politie, GGD en VR is onderzocht en
besproken. Locatieonderzoek is nagenoeg afgerond en de aanbesteding van de definitiefase is
gestart. De bestuurlijke besluitvorming voor het vervolgtraject zal in 2011 plaatsvinden.
De gemeentelijke Brandweer Alkmaar is rond de zomer van 2010 vertrokken uit Nollenoor. Nollenoor
wordt

heringericht,

waarbij

nieuwe

afspraken

met

betrekking

tot

het

gebouwenbeheer

en

serviceverlening met de gemeente Alkmaar zijn afgesproken.
Inkoop
De inkoopcoordinator heeft een aantal verbeteringen in gang gezet, zoals:
•

Het realiseren van (structurele) besparingen.

•

Een inkoopplan voor het realiseren van bezuinigingen voor de komende jaren.

•

Het implementeren van een inkoopapplicatie per 1 September 2010 ter verbetering van het
bestelproces.

•

Het beschrijven van inkoopvoorwaarden van de VR.

•

Het opstellen van contractvoorwaarden van de VR.

•

Het verbeteren van de leveranciersbeoordelingen,
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Materieelbeheer
Het meerjarig vervangings- en onderhoudsplan materieel maakt onderdeel uit van het
professionaliseren van het inkoopproces en is meegenomen bij het opstellen van de inkoopkalender.
Het meerjarig vervangings- en onderhoudsplan wordt begin 2011 financieel onderbouwd.
Financien, planning en control en kwaliteitszorg
Planning en control
In de afgelopen jaren is met de ontwikkelde planning en control cyclus een stevig fundament gelegd
voor betrouwbare, doelmatige en effectieve informatievoorziening over begrotings- en
verantwoordingsdocumenten en financiele processen. Bestuur, directie en management zijn steeds
beter in staat om prioriteiten te stellen en bij te sturen in de bedrijfsvoering. Populair gesteld, de
organisatie is 'in control'.
De eerste maanden van het jaar hebben voor de organisatie traditioneel in het teken gestaan van het
opstellen van de begroting en de jaarstukken. Beide bestuurlijke documenten zijn tijdig aan het
bestuur voorgelegd. De accountant heeft de jaarstukken gecertificeerd.
Verder heeft 2010 in het teken gestaan van de bezuinigingsnotitie en het doelmatigheidsonderzoek
van Deloitte ter ondersteuning van de koersbepaling van de Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur
heeft op 30 juni 2010 beslist dat de gemeentelijke bijdrage van 2011 gehandhaafd blijft op het niveau
van 2010. Het niet compenseren van de 2,7% van de gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd door
doelmatigheid.
De Veiligheidsregio NHN heeft van het bestuur opdracht gekregen scenario's uit te werken waardoor
een bezuiniging gerealiseerd kan worden van 5% dan wel 10% met inbegrip van het niet indexeren
van begroting 2011 2,7% en begroting 2012 2%. Het dagelijks bestuur heeft na raadpleging van de
adviescommissies bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld in drie kleurcategorieen. In de algemeen
bestuursvergadering 3 februari 2011 vindt een discussie plaats over de bezuinigingsvoorstellen, de
prioritering en de consequenties.
Prestatiemeting en prestatieverantwoording
Op grand van de Wet veiligheidsregio's moet de bestuurlijke informatievoorziening inzicht geven in de
realisatie van de beleidsdoelstellingen. Uitgangspunt is dat de beleidsuitvoering met meer stabiele
kenmerken zich leent voor monitoring door middel van prestatie-indicatoren. Het implementeren van
het externe project Aristoteles (1 januari 2010 tot en met 31 december 2011) en het interne
managementinformatie project Plato zorgt ervoor dat de doorontwikkeling van de beleidsrealisatie in
de verantwoordingsdocumenten mogelijk wordt. Het project Plato loopt op schema en in november
van 2010 is het project Aristoteles voor Noord-Holland Noord van start gegaan.
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7.3.

Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedriifsvoering
(bedragenx€ 1.000)

Beg noting
2010

Begroting
2010

Rekening
2010

na wijz.
Baten
Lasten
Saldo baten minus lasten
Mutaties in reserves
Toerekeningaan:
Ambulancezorg
B rand wee r
Brandweer opleidingsinstituut
GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

0
4.034

273
4.712

468
4.934

-4.034
0

-4.439
0

-4.466
0

-4.034

-4.439

-4.466

685
1.197
36
451

714

716
1.422
37
491

1.058
607

1.406
36
484
1.180
619

4.034

4.439

1.168
632
4.466

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
7.4.

Weerstandsvermogen

Inleidinq
Het weerstandsvermogen is te definieren als het vermogen om niet-structurele financiele risico's op te
kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het
weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiele positie van
de organisatie voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.
Vermogenspositie per 31 december 2010
Per 31 december 2010 heeft de Veiligheidsregio een financiele buffer van € 642.000, die bestaat uit
de algemene reserve van € 105.000, de reserve aanvaardbare kosten van € 68.000 en de
bestemmingsreserves ter hoogte van € 469.000.
Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de
opbrengsten uit andere vergoedingen. De 26 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de
weerstandscapaciteit. De adviescommissie gemeenschappelijke regelingen heeft als richtlijn voor de
toegestane hoogte van de algemene reserve een maximum geadviseerd van 2,5% van het totaal van
de lasten. Dit komt op basis van de realisatiecijfers 2010 neer op een bedrag van € 367.000.
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In overeenstemming met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 30 juni 2010 is het resultaat
2009 ten gunste gekomen van de algemene reserve € 46.000 en voor € 104.000 (ambulancezorg) ten
gunste van de reserve aanvaardbare kosten.
Het verloop van het eigen vermogen is:
Saldo

Toevoeging

Onttrekking

1-1-2010

Bestemming

Saldo

resultaat

31-12-10

2009
Algemene reserve

150

Bestemmingsreserves

679

91
35

46

105
469

245

Reserve aanvaardbare
kosten

-36

104

68

-150

296

0

938

Te bestemmen resultaat
Veiligheidsregio
Totaal

150

296

943

331

336

Verzekerinqen
Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en
materieel gebied. De Veiligheidsregio heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
Aansprakelijkheid Bedrijven
Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders van Motorrijtuigen
Rechtsbijstandverzekering gemeenschappelijke regelingen
Motorrijtuigen bedrijfswagenpark
Werkmaterieel BZK
Computerapparatuur
Inboedel- en opstalverzekering
Instrumenten en apparatuur
Ongevallen
Risico's
Met risico's worden alle voorzienbare risico's bedoeld waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen,
maar wel van materiele betekenis zijn.
Risico met classificatie hoog
•
OMS bijdrage
Als gevolg van de invoering van het nieuwe bouwbesluit in 2012 zal het aantal OMS aansluitingen
aanzienlijk dalen, waardoor de OMS baten ook dalen. De kosten dalen naar verwachting minder dan
de OMS bijdrage waardoor een begrotingstekort ontstaat. De omvang van het begrotingstekort is nog
niet goed te ramen.
Risico's met classificatie middel
• Spreiding en beschikbaarheid III
Het programma ambulancezorg is een prestatieverbetering overeengekomen met de
zorgverzekeraars in het plan van aanpak spreiding en beschikbaarheid III. De prestatie-indicator
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betekent dat er minder dan 8% overschrijding mag zijn van de responsetijd bij A1 vervoer. Het risico
bestaat dat er een financiele sanctie volgt van € 58.000 bij het niet behalen van de prestatie-indicator.
•
Efficiencytaakstelling
In maart 2010 is een convenant afgesloten tussen AZN en VWS over een efficiencytaakstelling. In
deze efficiencytaakstelling is opgenomen dat Indien in een of meerdere van de jaren 2011, 2012 en
2013 de groei van het aantal ritten minder is dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt het
verschil tussen 2,5% en de daadwerkelijk gerealiseerde groei in mindering gebracht bij het bepalen
van budgetten voor de ambulancezorg.
•
Rijksmaterieel
BZK stelt de specifieke materieelbehoefte vast voor de rampenbestrijding. BZK is eveneens
verantwoordelijk voor de verwerving, de verstrekking en het beheer, zowel voor de brandweer als
GHOR. Een nieuwe visie op de verantwoordelijkheidsverdeling voor materieelbeleid is in ontwikkeling.
Een volledige overdracht van het rijksmaterieel naar de veiligheidsregio's betekent een
kostenverhoging. Voor de besluitvorming worden de financiele gevolgen vastgesteld. BZK is van
mening dat de BDUR voor het gedecentraliseerd materieelbeleid moet worden verhoogd.
•
Boeteclausule consortium multidisciplinaire oefencentrum
Bij opzegging van de Samenwerkingsovereenkomst door de Veiligheidsregio vindt vergoeding plaats
van 100% van de kosten voor het opstellen van het businessplan van maximaal € 37.500.
•
Rechtzaak boventallige medewerker
Een boventallige medewerker heeft een rechtzaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio NHN
naar aanleiding van zijn ontslag.

7.5.

Financiering

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van
beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Deze paragraaf is een uitwerking
van het financieringsstatuut, dat de infrastructuur vormt voor de inrichting van de financieringsfunctie.
Het financieringsstatuut is op 14 oktober 2004 door het algemeen bestuur vastgesteld. Naast de
voorschriften uit de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) zijn de belangrijkste punten
van het statuut in dit verband:
•
Gelden worden afleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating;
•
Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee
financiele instellingen;
•
De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
Uit deze paragraaf blijkt dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak
dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.
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Risicobeheer
Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de
Bank

Nederlandse

Gemeenten

d.d.

23-2-2004,

zogenaamde

'overeenkomst

financiele

dienstverlening'. Deze overeenkomst heeft een vervolg gekregen in die van 2-2-2011.
Kasqeldlimiet
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen op het maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, de
kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot het aantrekken van geld met een looptijd van langer dan
1 jaar. Op basis van de huidige gegevens blijft de organisatie, evenals voorgaande jaren, binnen de
kasgeldlimiet.
Renterisiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm

gemaximaliseerd op 2 0 % van

het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de
vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 2 0 % van het begrotingstotaal. Er is geen sprake van een
renteherziening, er is in 2010 een lening aangetrokken van 1,5 miljoen euro. Deze herfinanciering blijft
binnen de renterisiconorm.
Financieringsbehoefte en leninqenportefeuille
De Veiligheidsregio heeft vijf vaste geldleningen voor totaal € 6.704.000 afgesloten met de Bank
Nederlandse Gemeenten. Per 31 december 2010 bedraagt de restant hoofdsom € 5.418,000. De
boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 31 december 2010 € 7.573.000. Vanwege de
aanwezigheid van € 2.327.000 aan liquide middelen is aanvullende financiering niet gewenst.
Vervroegd aflossen van de leningen is niettoegestaan.
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8.1.

Balans per 31 december 2010

(bedragenx€ 1000,-)

31 december 2010

31 december 2009

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Investeringen meteen economisch nut

7.572

Financiele vaste activa
Overige langlopende geldiening u/g

6.492

1

Totaal vaste activa

7.573

6.494

-146

-206

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk
Uitzettingen meteen rentetypische looptijd
korterdan eenjaar
Vorderingen opopenbare lichamen
Overige vorderingen
Overige uitzettingen

673

575

2.388

2.270

0

1.000

3.845

3.061

Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi

2

2

2.325

2.618

2.327
Overlopende activa
Van Europese of nederlandse overheden nog te ontvangen
voorschotbedragen specifieke uitkeringen
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA
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80

2.620

141
111
163

252

5.405

6.511

12.978

13.005

Pagina 58 van 95

(bedragenx€ 1000,-)

31 december2010

31 december 2009

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves
Te bestemmen resultaat

105
68
469
296

150
-36
679
150
938

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen
en risico's
Egalisatievootzieningen

88
61

943

57
53
149

110

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van
een jaar of langer
Onderhandse leningen van binnenlandse banken

5.418

4.209

Totaal vaste passiva

6.505

5.262

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan een jaar
Overige schulden

2.270

2.183

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen

2555

3.421

Van Europeseof Nederlandse overheidslichamen
ontvange, nog te besteden specifieke uitkeringen

1648

2.139

Totaal vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA
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B.2.

Programmarekening 2010

8.2.1. Inleiding
Overeenkomstig het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat
programmarekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma.
Veiligheidsregio kent vijf programma's; ambulancezorg, brandweer, GHOR, meldkamer
veiligheidsbureau. De programma's omvatten alle baten en lasten die door de organisatie
gemaakt.

de
De
en
zijn

8.2.2. Overzicht baten en lasten
Begroting 2010

(bedragenxC 1000,-)
Programma
Ambulancezorg
Brandweer
GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau
Saldo baten minus lasten

Lasten

Baten

Begrotinq2010 (na wijziging)
Lasten
Baten
Saldo

Saldo

Rekeninq 2010
Baten

Lasten

Saldo

10.543
2.854
1.009

10.786
6.316
1.738

-243
-3.462
-729

11.259
3.646
1.150

11.463
7.146
1.784

-204
-3.500
-634

11.142
3.698
1.183

11.323
7.161
1.914

-181
-3.463
-731

1.608
0

3.726
1.420

-2.118
-1.420

2.014
344

4.072
1.675

-2.058
-1.331

2.069
419

3.990
1.761

-1.921
-1.342

16.014

23.986

-7.972

18.413

26.140

-7.727

18.511

26.149

-7.638

Overige algemene dekkingsmiddelen:
Bijdrage gemeenten:
Ambulancezorg
Brandweer
GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

Resulaat voor bestemming

243

243

3.397
708

3.337
691

243
3.337
697

2.063
1.347

2.027
1.329

2.026
1.330

7.758

7.627

7.633

-214

-100

-5
49

Ambulancezorg
Brandweer

0
65

0
0

0
65

0
101

0
0

0
101

160

35
0

14
160

GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

21
55
73

0
0
0

21
55
73

14
32
11

0
0
0

14
32
11

33
53
41

0
0
0

33
53
41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

0

214

158

0

158

336

35

301

16.228

23.986

0

18.571

26.140

58

18.847

26.184

296

Bedrijfsvoering
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

Begroting 2010
In de kolom 'Begroting 2010' zijn de baten en lasten opgenomen zoals vastgesteld in de vergadering
van het algemeen bestuur op 26 juni 2009.
Begroting 2010 (na wijziging)
In de kolom 'Begroting 2010 na wijziging' is de begrotingswijziging opgenomen zoals vastgesteld in
burap 2 door het algemeen bestuur op 3 december 2010.
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Te bestemmen resultaat
Het te bestemmen resultaat is als volgt opgebouwd:
(bedragenx€ 1.000)

Begroting
2010

Begroting
2010
na wijz

Rekening
2010

Ambulancezorg

0

39 V

76 V

Brandweer
GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

0
0
0
0

-62 N
71 V
1V
9V

34 V
-1 N
158 V
28 V

0

19 V

220 V

De gedetailleerde toelichting op het overzicht baten en lasten en een analyse tussen de rekening
2010 en de begroting na wijziging is opgenomen in de jaarrekening hoofdstuk 8.5.
8.2.3. Onvoorzien en incidentele baten en lasten
Onvoorzien
In 2010 is er geen post onvoorzien.
Incidentele baten en lasten
De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in de analyse tussen de rekening 2010 en de begroting
na wijziging in hoofdstuk 8.5. De incidentele verkregen bijdragen van derden zijn opgenomen en
toegelicht in bijlage 9.3.
8.3

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

8.3.1 Ter vergeiijking opgenomen cijfers
In de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2010 zijn de overgenomen uit de
jaarrekening 2009, vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 juni 2010.
8.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden,
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten zijn slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die nun oorsprong
vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
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8.3.3. Grondslagen voor waardering van de balans
Vaste activa
Materiele vaste activa met economisch nut
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
De materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over
de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele
restwaarde. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering
van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke
vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze
niet langer noodzakelijk blijken.
De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de
verwachte restant levensduur.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Categorie

Termijn

Gebouwen w.o.:
- gebouwen
- aanpassing gebouwen

40-50
20

Vervoermiddelen w.o.:
- brandweervoertuigen

10-15

- hulpverleningsvoertuigen

15

- bedrijfswagens

10

- ambulances

5

- personenauto's

5

Machines, apparaten en installaties w.o.:
- groot hulpverleningsmaterieel/materiaal

15

- beademingsapparatuur

6

- klein hulpverleningsmaterieel/materiaal

5

Overige materiele vaste activa w.o.
- inventaris

5-10

- operationele ICT (GMS,C2000,AVLS/GIS)

5

- automatisering

3

In het jaar van investering wordt een vol jaar afgeschreven indien de investering voor 1 juli heeft
plaatsgevonden. Bij een investering in het tweede halfjaar wordt over een halfjaar afgeschreven. Bij
de investeringen van voor 2005 is verondersteld dat de investeringen op 1 juli hebben
plaatsgevonden, zodat in het desbetreffende investeringsjaar over een halfjaar wordt afgeschreven.
Financiele vaste activa
Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Vlottende activa
De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorraden.
De voorraden medische verbruiksgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. De verkrijgingprijs
omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.
Het onderhanden werk opleidingsinstituut bestaat uit het saldo voorgefactureerde cursusgelden voor
het cursusjaar 2010-2011 en de daaraan toe te rekenen kosten.
Passiva
Voorzieningen
Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.
Vaste schulden
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar
gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
8.3.4. Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening
Algemeen
De programmarekening is exclusief de door de gemeenten bij het BTW-compensatiefonds te
verrekenen omzetbelasting, met uitzondering van de programma's Meldkamer en Ambulancezorg. Bij
het programma Meldkamer is de aan de exploitatie van de Centrale Post Ambulancevervoer toe te
rekenen omzetbelasting niet verrekenbaar. De niet verrekenbare omzetbelasting is als kostenpost in
de staat van baten en lasten opgenomen. Bij het programma Ambulancezorg is sprake van
vrijgestelde prestaties.
Per 1 oktober is de Wet op de Veiligheidsregio's van kracht. Dit heeft gevolgen voor de bij het BTWcompensatiefonds te verrekenen omzetbelasting. Vanaf 1 oktober kan alleen de BTW in het
programma brandweer (m.u.v. het opleidingsinstituut) via de gemeenten verhaald worden op het
BTW-compensatiefonds. De lasten in de overige programma's zijn vanaf 1 oktober inclusief
berekende BTW opgenomen.
Wettelijk budget NZa
De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget
aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de
zorgverzekeraars. Het verschil tussen de meeropbrengsten van declarabele ritten en het budget
aanvaardbare kosten is opgenomen als verplichting op de balans onder de post Te verrekenen in
tarieven NZa. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit.
Opleidingsinstituut
De baten opleidingsinstituut bestaan uit de gefactureerde cursusgelden. Het resultaat in de
jaarrekening 2010 betreft het resultaat over het cursusjaar 2009-2010. Het onderhanden werk (saldo
van baten en lasten die betrekking hebben op het cursusjaar 2010-2011) is opgenomen onder de post
voorraden.
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8.4

Toelichting op de balans

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
31-12-2010

31-12-2009

Overige investeringen met een economisch nut

7.572

6.492

Totaal

7.572

6.492

Het verloop van de overige investeringen met een economisch nut was in het verslagjaar als volgt:
Boekwaarde
1-1-2010
Gronden en terreinen
Gebouwen
Vervoermiddelen

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2010
151

151
103

-102

2.199

-941

3.959

15

-109

312

870

322

-241

951

6.492

2.500

-1.393

7.572

2.198
2.867

2.060

406

-27

Machines,
installaties
Overige materiele
vaste activa
Totaal

-27

De specificatie van de investeringen 2010 is opgenomen in bijlage 9.2.
Een rijksbijdrage van € 120.000 voor de vervanging van brandweermaterieel is in mindering gebracht
op de investeringen vervoermiddelen.

Financiele vaste activa
Het verloop van de financiele vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
Boekwaarde

Investe-

Aflos-

Boekwaarde

1-1-2010

ringen

singen

31-12-2010

Overige langlopende leningen

2

6

7

1

Totaal

2

6

7

1

Dit betreft de fietsregeling.
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Voorraden
De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Onderhanden werk
Overloop opleidingsinstituut cursusjaar
Vooruitgefactureerde cursusgelden
af: vooruitbetaalde kosten

31-12-2010

31-12-2009

-579

-547

419

327

Voorraad ambulancedienst
Totaal

-160

-220

14

14

-146

-206

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar kunnen als volgt worden
gespecificeerd;
31-12-2010
31-12-2009
Vorderingen opopenbare lichamen
Af: voorziening oninbaarheid

575
0

673
0
673

Overige vorderingen
Af: voorziening oninbaarheid

2.481
-93

575
2.360
-90

0

Overige uitzettingen

2.388
0

2.270
1.000

Totaal

3.061

3.845

Voor onvolwaardig geachte vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middeien
De liquide middeien kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2010

31-12-2009

Kassaldi
Banksaldi BNG
Overige banken

2
2.318
7

2
92
2.526

Totaal

2.327

2.620

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio overeenkomsten gesloten met de
Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 23 februari 2004, zogenaamde 'overeenkomst financiele
dienstverlening'.
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Overlopende activa
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen
voorschotbedragen specifieke uitkeringen
Nog te ontvangen posten
Vooruitbetaalde kosten
Nog te factureren bedragen

Totaal

31-12-2010

31-12-2009

83

141

18

34

56

68

6

9

163

252

Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:
Saldo
1-1-2010

Algemene reserve

150

Bestemmingsreserves

679

Toevoeging

Onttrekking Bestemming
resultaat
2009
91

35

46

245

Saldo
31-12-10

105
469

Reserve aanvaardbare
kosten

-36

104

68

-150

296

0

938

Te bestemmen resultaat
Veiligheidsregio
Totaal

150

296

943

331

336

Algemene reserve
1. De onttrekking uit de algemene reserve betreft de reparatie van het 1,8% indexatiegat
doorwerkend uit de begroting 2008. Conform de vastgestelde begroting 2010.
2. In overeenstemming met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 30 juni 2010 is het
resultaat 2009 ten gunste gekomen van de algemene reserve voor € 46.000 en voor € 104.000
ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten.
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Bestemmingsreserves
Saldo

Toevoeging

Onttrekking

1-1-2010

Bestemming

Saldo

resultaat

31-12-10

2009

Ambitietraject brandweer en
rampenbestrijding
Sociaal statuut Integratietraject
Veiligheidsregio
Technische infrastructuur
meldkamer
Risico-inventarisatie
& Evaluatie

65

65

0

33

8

25

161

161

0

52

52

Verslaggevingsverschillen
BBV-RJZ

368

35

11

Totaal

679

35

245

392
0

469

Ambitietraject brandweer en rampenbestrijding (besluiten AB 30 juni en 17 november 2006)
De bestemmingsreserve is gevormd uit de eenmalige bijdrage van gemeenten in de Kop van NoordHolland en West-Friesland voor het gelijk trekken van inbreng bij de start van de Veiligheidsregio en
de kosten voor operationele leiding in het SNK-gebied over 2004 en 2005. De reserve moet worden
aangewend voor de incidentele en structurele kosten die voortvloeien uit het ambitietraject. Het
restant is in 2010 aangewend voor het verhogen van de kwaliteit van de (organisatie van de)
duikteams.
Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio (besluit AB 30 juni 2006)
De reserve moet worden aangewend voor de kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal
statuut, zoals salariskosten, kosten scholing en outplacement van medewerkers die boven de formatie
zijn geplaatst. De looptijd van het integratietraject is ten einde, daarmee is er geen basis voor het in
stand houden van deze reserve. Gelijk met de resultaatsbestemming 2010 wordt voorgesteld het
saldo van deze bestemmingsreserve toe te voegen aan de algemene reserve.
Technische infrastructuur meldkamer
De bestemmingsreserve technische infrastructuur is bestemd voor de dekking van toekomstige
investeringen in operationele ICT systemen van de meldkamer. De reserve is aangewend ter dekking
van het project management informatie. Het project management informatie is ten behoeve van de
ontwikkeling van management informatie uit de operationele ICT systemen met als doel een
betrouwbare prestatiemeting. De landelijke aansturing gebeurt middels het project Aristoteles welke
gei'mplementeerd wordt in 2010 en 2011.
Risico-inventarisatie & Evaluatie meldkamer (besiuit AB 23 September 2005)
De reserve moet worden aangewend voor de aanpassingen in de infrastructuur als gevolg van de
Risico-inventarisatie en evaluatie van de meldkamer. De aanpak van de knelpunten uit de Risicoinventarisatie en evaluatie is binnen de exploitatie van de Veiligheidsregio opgevangen. Gelijk met de
resultaatsbestemming 2010 wordt voorgesteld het saldo van deze bestemmingsreserve toe te voegen
aan de algemene reserve.
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Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ
In de reserve zijn de verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording
Gemeenten en Provincies (BBV) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in de Zorg (RJZ)
opgenomen. Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg.
Het verloop van de verplichtingen die wel opgenomen moeten worden in de RJZ maar niet in de BBV
zijn:
Saldo
Toevoeging Aanwending
Saldo
1-1-2010
31-12-10
Vakantiegeld
Jubilea uitkeringen
Verlofuren

168
30
170

35

Totaal

368

35

11

203
30
159

11

392

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen over het verslagjaar was als volgt:
Toevoeging

Saldo

Vrijval

Aanwending

57

36

53

8

110

44

Verplichtingen, verliezen

Saldo
31-12-10

1-1-2010
0

-5

88

en risico's
Egalisatievoorzieningen
Totaal

61
0

-5

149

Verolichtinqen, verliezen en risico's
Toevoeging

Saldo

Vrijval

Aanwending

Saldo
31-12-10

1-1-2010
Voorz. hardh.claus.onrechtv. sit.

0

Afkoopsom gewest medewerker

57

Totaal

57

36

36

36

0

-5

52

-5

88

Voorziening hardheidsclausule onrechtvaardige situaties.
In de cao sector ambulancezorg is bepaald dat publieke werkgevers eenmalig een maximum van
0,5% van de loonsom 2010 reserveren voor de hardheidsclausule ten behoeve van medewerkers die
als gevolg van de overgang naar deze cao in een onrechtvaardige situatie terechtkomen.
Afkoopsom gewest
Naar aanleiding van de overgang van de financiele administratie van de Regionale Ambulance Dienst
van het Gewest Kop van Noord-Holland naar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er een
personeelslid overgenomen. Om het verschil in het thans geldende salaris en het bij de
Veiligheidsregio te verdienen loon te compenseren is er een afkoopsom afgesproken. Hiertoe is er
een voorziening getroffen van € 72.055. Vanaf 1 december 2007 tot 1 augustus 2020, pensioendatum
van betrokkene zal er jaarlijks een gelijk deel van 1 /14 vrijvallen.
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Eqalisatievoorzieninqen
Saldo
1-1-2010
Voorziening groot onderhoud
gebouwen

53

Totaal

53

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo
31-12-10

61
0

0

61

Voorziening groot onderhoud gebouwen
De egalisatievoorziening onderhoud gebouwen is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van
de drie ambulanceposten in eigendom, Den Helder, Wieringerwerf en Hoogkarspel. Een
meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2009.

Vaste s c h u l d e n met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2010

31-12-2009

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

5.418

4.209

Totaal

5.418

4.209

BNG

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:
Verstrekker

BNG
89044

BNG
<90798

Begindatum

1-12-1998

12-1 -2000

Einddatum

1-12-2018

12-1 -2010

4,72

5,52

Leningnummer

Rentepercentage
Rentelastboekjaar

9

-

454

545

Cumulatieve afloss.

-250

-490

Resthoofdsom 1-1

204

55

Aflos/opname boekjr

-23

-55

Langlopend op 31-12

181

0

Oorspr. hoofdsom

Totale rentelastboekjaar
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BNG

BNG

BNG

95990
2-1-2003

98483
1 -4-2004

104486

105828

1-9-2009

13-9-2010

2-1-2013
4,8

1-4-2014

1-9-2039

13-9-2025

4,29

4,48

3,25

74

24

71

14

1.550

1.600

1.600

-800

0

0

800

1.600

0

-160

-53

1.500

640

1.547

1.500

1.550

1.550

192
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Netto vlottende schulden met een rentetypische iooptijd korter dan een jaar

Overige schulden
De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Handelscrediteuren
Rekening courant RAV
Loonbelasting
Sociale lasten en pensioenen
Te betalen lonen
Te betalen BTW

31-12-2010

31-12-2009

944

1.236

38

20
657

859
195
89

179
86

145

5

2.270

2.183

31-12-2010

31-12-2009

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen,
te besteden specifieke uitkeringen
Nog te betalen bedragen
Nogte betalen VOP
Nog in tarieven teverrekenen NZaAmbulancezorg *
Nog in tarieven te verrekenen NZa Meldkamer **
Reservering personeelslasten

1.648
742
87
1.546
101
79

2.139
875
475
1.725
275
71

Totaal

4.203

5.560

Totaal
Overlopende passiva
De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

In bijlage 9.3 is een specificatie opgenomen van de post 'Van derden verkregen middelen met een
specifieke aanwendingsrichting.
* De post 'nog in tarieven te verrekenen Ambulancezorg' bestaat uit de meeropbrengsten uit hoofde
van declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare
kosten worden vastgesteld door de Zorgautoriteit.
** De post 'nog in tarieven te verrekenen Meldkamer' bestaat uit meeropbrengsten uit hoofde van
declarabele ritten en het budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten
worden vastgesteld door de Zorgautoriteit.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Rechtszaak boventalliqe medewerker
Een boventallige medewerker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Veiligheidsregio NHN
naar aanleiding van zijn ontslag.
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Huurverplichtinqen
Hertog Aalbrechtweg

5 te Alkmaar

(Regiohuis):

Op 1 oktober 2009 heeft de Veiligheidsregio een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Beheer
Grobel. De overeenkomst is voor vijf jaar aangegaan vanaf 1 oktober 2009 en foopt tot en met 30
September 2014. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst jaarlijks met een jaar verlengd
tot wederopzegging. De huur bedraagt per 1 oktober 2010 € 206.388. De servicekosten € 65.000 op
voorschotbasis. Betreft het huren van 1625m2 bruto-vloeroppervtakte en de afname van bijkomende
leveringen en diensten (energie, schoonmaakkosten, zakelijke lasten).
Hertog Aalbrechtweg

36 te Alkmaar

(Nollenoor):

De huisvesting van het onderdeel meldkamer wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar. Het
huurcontract heeft een looptijd van 40 jaar, ingaande 1 maart 1998. De huur bedraagt € 60.000 per
jaar. De huurprijs is bepaald op basis van de annu'iteit van een investering van € 511.909 voor 269m2
bruto-vloeroppervlakte

en

de

afname

van

bijkomende

leveringen

en

diensten

(energie,

schoonmaakkosten, zakelijke lasten).
De huisvesting van het onderdeel brandweer wordt gehuurd van de gemeente Alkmaar (zelfde model
huurcontract als hiervoor genoemd). De oorspronkelijke huur bedraagt € 142.791 per jaar voor 977m2
bruto-vloeroppervlakte (incl. stallingruimte) en voor afname van de hierboven genoemde leveringen en
diensten. Vanaf

2004 betaalt

de Veiligheidsregio

€

96.000 op grond

van de

zogenaamde

ontvlechtingnotitie van 1 december 2003.
De gemeente Alkmaar heeft in 2010 de locatie Nollenoor verlaten. De locatie wordt heringericht en er
wordt een nieuw huurcontract afgesloten per 1 januari 2011.
Erfpacht ambulancepost

Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de Veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te
Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De
canon bedraagt € 7.514 over de periode 1 maart 2010 tot 1 maart 2011 en wordt jaarlijks
ge'fndexeerd.
Overiqe verplichtinaen
Regeling hoofd RAD
Met het hoofd RAD is een regeling tot stand gekomen. De regeling heeft nog een looptijd van 4 jaar.
Als de verplichting over een periode van ten minste 4 jaren jaarlijks van een vergelijkbaar volume is,
mag geen voorziening worden getroffen. De periode van 4 jaar is een richtsnoer van de commissie
BBV. De lasten van de regeling bedragen € 86.000 per jaar.
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B.5.

Analyse afwijking begroting na wijziging en programmaiekening

8.5.1. Programma ambulancezorg
Overzicht baten en lasten
(bedragenx€ 1.000)

Begroting
2010

Begroting
2010

Rekening
2010

na wijz.
Baten
Wettelijk budget NZa
Wettelijk budget NZa RAV
Wettelijk budget voormalig personeel
Wettelijk budget overgangsrecht FLO
Projecten en subsidies
Overige baten
Doorbelasting bedrijfsbureau aan meldkamer

Lasten
Personeelslasten
Voormalig personeel en FLO
Overgangsrecht FLO
Materieel en tractie
Boot Texel
Contracttaken AVLS/GIS en C2000
Bijdrage aan RAV
Projecten
Rente
Bedrijfsvoering direct
Bedrijfsvoering doorbelast

Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten

8.056
385
274
1.341
0
377
110

8.261

226
399
186

8.316
405
244
1.305
165
517
192

10.543

11.259

11.142

6.255
359
1.341
1.003
350
110
157
0
74
452

6.422
244

685

6.371
246
1.541
969
350
167
182
226
146
551
714

10.786

11.463

11.323

-243 N
243

400
246
1.541

1.305
1.031
426
97
181
165
145
592
716

-204 N
243

-181 N
243

Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves

0
0

39 V
0

62 V
14

Resultaat na bestemming

0

39 V

76 V

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 december
2010 en de prog ram marekening bedraagt € 37.000 voordelig.
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Wettelijk budget NZa
Op basis van de bijna 9% lagere productie dan de afspraak zou het wettelijke budget NZa bij
nacalculatie veel lager zijn dan begroot. Overleg met de NZa heeft er toe geleid dat voor 2010 geen
nacalculatie wordt toegepast en er wordt vergoed conform de productieafspraak.
Het positieve effect van € 53.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting is veroorzaakt door loonen prijsindexaties door de NZa, mutaties na te calculeren posten en het vervallen van de indexatie van
het budget spreiding en beschikbaarheid.
Wettelijk budget overgangsrecht FLO
Deze post is budgetneutraal, de kosten worden volledig vergoed.
Projecten en subsidies
De baten en lasten voor projecten en subsidies zijn budgetneutraal gerealiseerd. In 2010 betreft het
het project ROS/AED en ROAZ taken.
Overige baten
De hogere overige baten bestaat uit hogere doorberekening bootkosten Texel € 76.000 (zie ook
lasten) en doorberekende kosten van oefeningen, inzet OvDG en dergelijke voor een bedrag van
€41.000.
Personeelslasten
De hogere personeelslasten zijn veroorzaakt door een toename van € 98.000 voor
onregelmatigheidstoeslag en er is in de begroting geen rekening gehouden met de uitbetaling van
spaaruren {€ 135.000). Daarnaast zijn er voordelen gerealiseerd op ontvangen ziekengeld (€ 79.000),
lagere uitgaven voor opleidingskosten (€ 70.000) en is de doorberekening overgangsrecht FLO
€ 53.000 hoger dan begroot.
Materieet en Tractie
De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door het niet realiseren van de voorgenomen taakstelling
van € 25.000, en noodzakelijke huur van ambulances van € 28.000.
Contracttaken
Het voordeel op contracttaken heeft als voornaamste oorzaak een te hoog begroot bedrag voor
datacommunicatie en beheerskosten AVLS/GIS (€ 65.000).
Bedrijfsvoering direct
De overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van oninbare debiteuren € 19.000, hogere
huisvestingslasten € 36.000 en een hogere contribute voor Ambulancezorg Nederland € 15.000.
Daarnaast is er een boekhoudkundig effect door de gewijzigde BTW regels voor de Veiligheidsregio,
op bedrijfsvoering resulteert dit in een voordeel van € 50.000. Het effect is budgetneutraal doordat
vanaf 1 oktober de BTW in de lasten wordt opgenomen.
Mutaties reserves
De afwijking in de reservemutatie betreft met name de dekking van de kosten van het interne project
Plato voor managementinformatie. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve technische infrastructuur
meldkamer. Daarnaast is een bedrag onttrokken uit de reserve 'Sociaal statuut Integratietraject
Veiligheidsregio' als gevolg van in gemaakte kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal
statuut. De kosten zijn gemaakt binnen bedrijfsvoering, de dekking door de reserves wordt conform de
eisen van het BBV op programmaniveau verantwoord.
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8.5.2. Programma brandweer
Overzicht baten en lasten
(bedragenx€ 1.000)

Beg rating
2010

Beg rating

Rekening

2010

2010

na wijz.

Baten
Rijk
Baten opleidingen
Mutatie onderhanden werken opleidingen
Projecten en subsidies
Overige baten

Lasten
Personeelslasten
Materieel en tractie
Operationele ICT systemen
Opieiden en oefenen
Opleidingsinstituut
Projecten
Rente
Bedrijfsvoering direct
Bedrijfsvoering doorbelast

SakJo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten
Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

1.573

1.865

1.977

1.046

1.240

1.299

0

0

60

235

395

232

0

146

130

2.854

3.646

3.698

2.367

2.773

2.758

1.166

1.314

1.369

141

81

52

272

226

205

751

863

904

235

385

339

36

42

41

115

130

146

1.233

1.332

1.348

6.316

7.146

7.161

-3.462 N
3.397
-65 N
65
0

-3.500 N
3.337
-163 N
101
-62 N

-3.463 N
3.337
-126 N
160
34 V

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 december
2010 en de programmarekening is € 96.000 voordelig.
Rijk
Op basis van de decembercirculaire is via de BDUR het restbedrag convenanten uitgekeerd van
€ 114.000. Bij de resultaatsbestemming wordt storting van deze bijdrage in een reserve
regionalisering voorgesteld.
Projecten en subsidies
De uitgaven voor een aantal projecten zijn in tegenstefling tot waar bij de Burap vanuit werd gegaan,
binnen de exploitatie gedekt. Het betreft projecten waarvoor geen specifieke subsidie is toegekend.
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Opleidingsinstituut
Het opleidingsinstituut sluit over het cursusjaar 2010-2011 met een positief resultaat van € 66.000
(vorig cursusjaar € 49.000). Op onderhanden werken valt een post van € 60.000 vrij.
Projecten
Voor het project 'toetsende roP is € 50.000 begroot, de realisatie bedraagt € 8.000. Het project loopt
door in 2011.
Materieet en tractie
Deze hogere uitgave dan begroot van € 55.000 heeft uitsluitend te maken met hoger dan geraamde
onderhoudsuitgaven. De begrote bedragen zijn te laag.
Mutaties reserves
De afwijking in de reservemutatie betreft met name de dekking van de kosten van het interne project
Plato voor managementinformatie. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve technische infrastructuur
meldkamer. Daarnaast is een bedrag onttrokken uit de reserve 'Sociaal statuut Integratietraject
Veiligheidsregio' als gevolg van in gemaakte kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal
statuut. De kosten zijn gemaakt binnen bedrijfsvoering, de dekking door de reserves wordt conform de
eisen van het BBV op programmaniveau verantwoord.
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8.5.3. Programma GHOR
Overzicht baten en lasten
(bedragenx€ 1.000)

Baten
Rijk
Overige baten

Lasten
Personeelslasten
Materiee! en tractie
Operationele ICT systemen
Opleiden en oefenen
Rampenbestrijdingsorganisatie
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering doorbelast

Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten
Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
2010

Begroting
2010
na wijz.

Rekening
2010

1.009

1.093

1.092

0

57

91

1.009

1.150

1.183

938

0
59
451

922
93
16
205
10
54
484

959
106
26
247
21
64

1.738

1.784

1.914

92
41
157

491

-729 N
708

-634 N
691

-731 N
697

-21 N
21

57 V
14

-34 N
33

0

71 V

-1 N

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het atgemeen bestuur op 3 december
2010 en de programmarekening bedraagt € 72.000 nadelig.
Overige baten
De overige baten zijn € 33.000 meer vanwege de ontvangst van OTO stimuleringsgelden en een
hogere subsidie ROAZ dan begroot.
Personeelslasten
De beschikbaarheidstoelagen zijn € 24.000 meer door een hogere inzet van piketten door personen
van buiten de organisatie en de ambulancedienst. Daarnaast is er een overschrijding op de loonsom
doordat de financiele gevolgen van formatiemutaties niet juist zijn verwerkt. De overschrijding van het
begrotingsbedrag is niet onderkend bij het samenstellen van Burap2, maar past we I binnen het
bestaande beieid.
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Opleiden en oefenen
De opleidingen die zijn ingezet zijn duurder dan begroot voor onder andere voor de inzet in de nieuwe
piketten € 42.000. De hogere opleidingskosten passen binnen het bestaande beleid, de overschrijding
van het budget is niet tijdig gesignaleerd.
Mutaties reserves
De afwijking in de reservemutatie betreft met name de dekking van de kosten van het interne project
Plato voor managementinformatie. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve technische infrastructuur
meldkamer. Daarnaast is een bedrag onttrokken uit de reserve 'Sociaal statuut Integratietraject
Veiligheidsregio' als gevolg van in gemaakte kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal
statuut. De kosten zijn gemaakt binnen bedrijfsvoering, de dekking door de reserves wordt conform de
eisen van het BBV op programmaniveau verantwoord.
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8.5.4. Programma meldkamer
Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2010

Begroting
2010

Rekening
2010

nawijz.
Baten
Rijk
Wettelijk budget NZa
Projecten
Overige baten

Lasten
Personeelslasten
Materieel en tractie
Operationele ICT Systemen
Contracttaken AVLS/GIS en C2000
Projecten
Rente
Bedrijfsvoering direct
Bedrijfsvoering doorbelast
Doorbelasting bedrijfsbureau ambulancezorg

Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten
Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

237

0
1.296
0
312

1.260
15
502

237
1.340
0
491

1.608

2.014

2.069

1.970
42
341
138
0
13
54

2.010
28

1.058
110

2.103
30
231
155
15
9
52
1.291
186

3.726

4.072

3.990

213
160
16
10
83
1,279
192

-2.118 N
2.063

-2.058 N
2.027

-1.921 N
2.026

-55 N
55

-31 N
32

105 V
53

1 V

158 V

0

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 december
2010 en de programmarekening bedraagt € 157.000 voordelig.
Wettelijk budget NZa
De hogere opbrengst heeft enerzijds te maken met een te laag begroot bedrag ten opzichte van het
verkregen NZa budget. Anderzijds met een hogere nacalculatieclaim (vnl. telefonie).
Personeelslasten
De lagere post personeelslasten wordt voornamelijk door het pas met ingang van het vierde kwartaal
realiseren van de inzet van calamiteitencoordinatoren. Begroot was medio het jaar.
Mutaties reserves
De afwijking in de reservemutatie betreft met name de dekking van de kosten van het interne project
Plato voor managementinformatie uit de reserve technische infrastructuur meldkamer. Daarnaast is
een bedrag onttrokken uit de reserve 'Sociaal statuut Integratietraject Veiligheidsregio' als gevolg van
in gemaakte kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal statuut.
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8.5.5. Programma veiligheidsbureau
Overzicht baten en lasten
(bedragenx€ 1.000)

Begroting
2010

Begroting
2010

Rekening
2010

na wijz.
Baten
Rijk
Projecten en subsidies
Overige baten
Lasten
Personeelslasten
Opleiden en oefenen
Rampenbestrijdingsorganisatie
Projecten
Bedrijfsvoering direct
Bedrijfsvoering doorbelast

Saldo baten minus lasten
Bijdrage gemeenten
Resultaat voor bestemming
Mutaties in reserves
Resultaat na bestemming

0

254

254

0
0

90
0

63
102

0

344

419

558
111
143
0
1
607

615
111
274
25
31
619

623
123
208
119
56
632

1.420

1.675

1.761

-1.420 N
1.347

-1.331 N
1.329

-1.342 N
1.330

-73 N
73

-2 N
11

-12 V
41

0

9V

28 V

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 december
2010 en de programmarekening bedraagt € 19.000 voordelig.
Projecten en subsidies
Het bij Burapl aan het Veiligheidsbureau toegerekende bedrag vanuit de incidentele rijksbijdrage
kwaliteitsverbetering voor € 90.000 is niet gerealiseerd. Daarnaast is subsidie ontvangen voor de
conferentie 'Floodex' (€ 28.000) en de afrekening met het hoogheemraadschap voor het project
'Verbetering management overstromingen' is gedekt met de daarvoor beschikbare subsidie (€
35.000).
Overige baten
Het restant van de bijdrage verbetering management overstroming is vrijgevalien ten gunste van de
exploitatie (zie ook bijlage 9.3 toelichting 3) voor een bedrag van € 98.000.
Rampenbes trijdingsorganisatie
De onderschrijding op rampenbestrijdingsorganisatie is het gevolg van lagere lasten poolvorming
€ 34.000, lagere lasten netcentrisch werken € 20.000 en RCC/COH € 19.000.
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Projecten
Het project 'pilot reddingwerk Bergen' is voor € 36.000 en de conferentie 'Floodex' is voor € 28.000
uitgevoerd. Met het Hoogheemraadschap is afgerekend voor het project 'Verbetering management
overstromingen' € 35.000. Het project 'pilot reddingswerk Bergen' is ten onrechte niet vermeld in
Burap2. De overige projectuitgaven zijn gedekt door hogere baten.
Bedrijfsvoering direct
De overschrijding op bedrijfsvoering heeft voor € 11.000 te maken met het gewijzigde BTW-regime.
De BTW die voor rekening van het Veiligheidsbureau blijft wordt gecompenseerd door de BDUR
bijdrage die in de doorbelasting vanuit bedrijfsvoering tot uitdrukking komt. Ook is er een
overschrijding op advieskosten gerealiseerd. De kosten voor de opstelling van het beleidsplan
Veiligheidsregio werden bij Burap2 begroot op € 30.000, de realisatie is € 13.000 hoger. De
kostenoverschrijding past binnen het bestaande beleid en kon niet eerder gesignaleerd worden.
Mutaties reserves
De afwijking in de reservemutatie betreft met name de dekking van de kosten van het interne project
Plato voor managementinformatie. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve technische infrastructuur
meldkamer. Daarnaast is een bedrag onttrokken uit de reserve 'Sociaal statuut Integratietraject
Veiligheidsregio' als gevolg van in gemaakte kosten die samenhangen met de kosten van het sociaal
statuut. De kosten zijn gemaakt binnen bedrijfsvoering, de dekking door de reserves wordt conform de
eisen van het BBV op programmaniveau verantwoord.
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8.5.6. Paragraaf bedrijfsvoering
Overzicht baten en lasten
(bedragenx€ 1.000)

Begroting
2010

Begroting
2010

Rekening
2010

na wijz.
Baten
Rijk
Overige baten
Lasten
Personeelslasten
Materieel en tractie
Bedrijfsvoering
Projecten

Saldo baten minus lasten
Toerekeningaan:
Ambulancezorg
B rand wee r
Brandweer opleidingsinstituut
GHOR
Meldkamer
Veiligheidsbureau

0
0

149
124

342

0

273

468

2.786
37
1.211
0

3,112
57
1.543
0

3.139
66
1.568
161

4.034

4.712

4.934

-4.034

-4.439

-4.466

685
1.197
36
451
1.058
607

714
1.406
36
484
1.180
619

716
1.422
37
491
1.168
632

4.034

4.439

4.466

126

Analyse
Het verschil tussen de begroting na wijziging vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 december
2010 en de programmarekening bedraagt € 27.000 nadelig.
Rijk
De hogere overige baten betreffen voornamelijk de BDUR bijdrage € 152.000 vanwege het gewijzigde
BTW-regime na de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's. Ook is het niet verdeeide
deel van de verhoogde BDUR € 42.000 op bedrijfsvoering verantwoord.
Bedrijfsvoering
De advieskosten zijn hoger dan begroot voornamelijk door veel en hoge proceskosten € 32,000.
Projecten
Aan het interne project Plato voor managementinformatie is in 2010 bedrag van € 161.000 besteed.
Deze kosten zijn gedekt uit de reserve technische infrastructuur meldkamer, de verantwoording van
de dekking uit de reserves wordt conform de eisen van het BBV verantwoord op programmaniveau.
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Toerekening
De toerekening van bedrijfsvoering aan de programma's is conform de hierboven gepresenteerde
cijfers. In de programma's meldkamer en brandweer is sprake van een onderlinge doorbelasting van
kosten OMS voor een bedrag van € 111.000 van de brandweer aan de meldkamer. Deze
doorbelasting in bij betreffende programma's opgenomen onder bedrijfsvoering doorbelast.

B.6.

Overige gegevens

8.6.1. Regeling resultaatbestemming
Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:
Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming
van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor
zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.
8.6.2. Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.
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Deloitte Accountants B.V.
ComeniusstraatS
1817M5Alkmaar
Postbus 270
IBOOAGAIkmaar
Tel: (088) 2882886
Fax:(088)2889702
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van
de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Postbus 416
1800 AK ALKMAAR

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in deze jaarstukken opgenomen) jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland
geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het Besluit Accountantscontrole Decentrale overheden en het
controleprotocol van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
zoals dit op 23 januari 2009 door uw bestuur is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Deloitte Accountants B.V. is Ingeschreven in het handefsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 243628S3.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

110178 R/MG/3112757270

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke
regeling.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiele verslaggeving en de gebruikte financiele rechtmatigheidscriteria en van de
redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiele
rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op
23 januari 2009 en de operational is ering van het normenkader voor rechtmatigheid in de
beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor
onzekerheden 3 % van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze
goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 23 januari 2009 vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten
en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeensternming met
het BBV.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeensternming met de begroting en met
de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke
regeling.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Alkmaar, 18maart2011
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: ing. J.L. Wisse RA

110178 R/MG/3112757270
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9.1.

Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappeliike reaeling
De gemeenschappelijke regeling is op 11 december 2003 vastgesteld door het college van
gedeputeerde staten van Noord Holland, en in werking getreden op 1 januari 2004. Ultimo 2010
nemen 26 gemeenten deel aan de regeling.
Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel:
Alkmaar, Andijk, Anna Pauiowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft- De
Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Niedorp,
Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.
Doelstellinq
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de
schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking
in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in
de Brandweerwet, het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer,
en de uitvoering van de werkzaamheden als bedoelt in de Wet geneeskundige hulpverlening bij
rampen. Daarnaast voert de Veiligheidsregio op grond van de contractaak ambulancezorg uit voor 15
gemeenten.
Samenstellinq algemeen en daqeliiks bestuur
De ieden van het algemeen bestuur zijn benoemd door de raden van de deelnemende gemeenten. In
alle gevallen is de burgemeester lid van het algemeen bestuur.
Samenstelling dagelijks bestuur gedurende 2010:
Naam
De heer P.M. Bruinooge (Alkmaar)
De heer G.O. van Veldhuizen (Hoorn)
De heer K. Schuiling (Den Helder)
De heer T.J. Romeyn (Heiloo)
De heer G. Westerink (Schagen)
Mevrouw H.R. Oosterop- van Leussen
(Graft-De Rijp)

Portefeuille
Strategie, communicatie en bedrijfsvoering
veiligheidsregio, voorzitter
Vice-voorzitter
Ambulancezorg en GHOR
Brandweerzorg
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Criminaliteitsbestrijding en openbare orde

Directie
De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:
Naam
De heer
De heer
De heer
De heer

Portefeuille
J.V.T.M. Stierhout
algemeen directeur
M.D. Smeekes
directeur Ambulancezorg/GHOR
S. van de Looij (vanaf 1 juli 2010) regionaal commandant brandweer
R. Burgering (tot 1 juli 2010)
regionaal commandant brandweer
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9.2.

Overzicht investeringen 2010

Ambulancezorq

Budget

Realisatie

Door

investering
2010

investering
2010

schuiven
2011

Budgetten voorgaande jaren
MDT's
Vervanging ambulanceinventaris
Inventaris ambulancepost Wognum
Budgetten primaire begroting
Vervanging C2000
Digitaal ritformulier
Vervanging piketvoertuig
Vervanging ambulances
Nieuwe budgetten burap 1
VW Touran, 2e rapid responder
Digitaal ritformulier, aanvulling investeringsbedrag

25

9

25

16

151

25

70
100

100
30
263

54
53

Overige investeringen
Modernisering ambulancepost Den Helder
Modernisering ambulancepost Hoogkarspel
Bouw ambulancepost Wognum
Modernisering postWieringerwerf
Inventaris ambulancepost Den Helder
Inventaris ambulancepost Texel
Inventaris ambulancepost Hoogkarspel
Totaal

70

30
260

9

51

7
25
49
11
6
4
13
768

579

21
19
244
455
58
17

1
28
244
323
68
11

1.090
275
130
35

1.116

109

Brandweer
Budgetten voorgaande jaren
Bluskleding
OTH containers en inventaris (OGS-materieel)
Uitrusting HV-voertuigen
Haakarmvoertuigen (3 maal)
Materialen opleiden en oefenen
Repressieve rapportages GMS
Budgetten primaire begroting
HV-voertuig (3 maal) en uitrusting
Vervanging C2000
MDT's
Vervanging tankautospuit opleidingen
Nieuwe budgetten burap 1
Vrachtwagens logistie {2 maal)
Dompelpompen revitalisatie bij overname (2 maal)

100
50

Overige investeringen
Dekkingsplan Save
Totaal
DOC-PSC: Jaarstukken 2010

32

275
130
3
50
50

12
2.494

1.835

508
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Meldkamer
Budgetten voorgaande jaren
CityGIS servers
Budgetten primaire begroting
Vervanging piketvoertuig
Vervanging C2000
Vervanging server en bedienplekken
Vervanging meldtafels OMK
Nieuwe budgetten burap 1
Kleding
Totaal

Budget
investering
- 2010

Realisatie
investering
2010

15

11

Door
schuiven
2011

30
20
30
200

30
20
30
88

30

30

325

11

198

GHOR
Budgetten primaire begroting
Vervanging C2000

90

90

Totaa!

90

90

Veiliqheidsbureau
Overige investeringen
verbindingen COH bakken

14

Totaal

14

Bedrijfsvoerinq
Budgetten primaire begroting
Upgrade Office 2003

40

Overige investeringen
aanschaf keuken Regiohuis
meubilair Regiohuis
Salarispakket PIMS
Inruil auto aigemeen directeur
Totaal
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18
5
30

40

63

40
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9.3.

Specificatie bijdragen van derden met specifieke aanwendingsrichting
Sal do
1-1-2010

Riik
Versterking rampenbestrijdingsorg.
Samenwerken inveiligheiden Zorg
Tijdelijke bijdrage verbetering
management overstroming
Vervanging materieel brandweercompagnie
Project 112 Help je mee?
BDUR niet-convenantsgelden
BDUR incidentele rijksbijdrage
Conferentie oefening Floodex

1
2
3
4
5
6
7
8

Vrijval

Saldo
31-12-10
243
0

243
12

-12

133

-35

-98

140

-120

-20

0

80

80

576

576

250

Provincie
9 Project ROS/AED
10 Externe veiligheid 2010

11
12
13
14

Toevoeging Aanwending

250
-28

-53

66

235

-232

3

119

Overige
Convenant gebruikersvergunningen
Kwalteitsverb. Brandweerscholing
Project ROS/AED
OTO stimuleringsgelden

-2

42

-9

33

351

-51

300

-22

4

167

159

-233

93

2.139

424

-795

26

Totaal

0

30

1.648

-120

1. Versterking rampenbestriidinasorqanisatie
Betreft door het ministerie van BZK ter beschikking gestelde rijkssubsidie ter versterking van de
rampenbestrijdingsorganisatie. Deze bedragen zijn ingebracht vanuit het SNK en SOW. Er is geen
terugbetalingsverplichting zolang deze gelden worden ingezet voor de genoemde verdere versterking.
2. Samenwerken in veiliaheid en zorg
Door

het ministerie

van

BZK

is een

bijdrage

van €

50.000 ter beschikking

gesteld

voor

projectvoorstelten die bijdragen tot de vorming van Veiligheidsregio's. Het doel van het project is het
borgen van de samenhang tussen RAV en GMK. Het project is afgesloten en afgerekend. Het restant
van € 12.375 is aangewend ten gunste van de exploitatie.
3. Tijdelijke bijdrage verbetering management overstroming
De bijdrage van oorspronkelijk € 308.472 is bedoeld voor het project Noord-Holland Noord beter
voorbereid op overstromingen. In 2010 is afgerekend met Hollands Noorderkwartier voor hun bijdrage
aan de taskforce management overstromingen. Omdat er geen projecten meer gepland zijn binnen de
doelstellingen van de subsidie, is het restantsaldo na afrekening vrijgevallen in de exploitatie.
4. Vervanging materieel brandweercompagnie
Door het ministerie van BZK is een incidentele bijdrage van € 140.000 bij voorschot toegekend om
een haakarmvoertuig aan te schaffen. De definitieve bijdrage is € 119.870, gebaseerd op de
werkelijke kosten van het in 2010 aangeschafte haakarmvoertuig. Het restant is afgerekend met het
ministerie.
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5. Project 112-Help ie mee?
Door het ministerie van B2K is een subsidie verstrekt voor het project "112-Help je mee?". In 2010 zijn
alleen interne personeelskosten besteed aan het project. Voorwaarde voor het project is dat ook
externe kosten worden gemaakt. In 2011 wordt het project verder uitgewerkt, naar verwachting wordt
het volledige subsidiebedrag besteed.
6. BDUR Niet-convenantsgelden
Het ministerie van BZK heeft een incidentele bijdrage verleend van € 576.000. Regio's waarmee geen
convenant is afgesloten, maar die zich wel hebben ingespannen om kwaliteitsverbetering te realiseren
zijn daarmee tegemoet gekomen na een motie in de Tweede Kamer. De bijdrage wordt ingezet voor
diverse incidentele kosten en projecten waarmee kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. In 2010 zijn
geen uitgaven met deze bijdrage gedekt. Voor 2011 en verder is de bijdrage gelabeld voor incidentele
kosten voor kwaliteitsverbetering en de kosten voor het realiseren van de regionalisering.
7. BDUR Incidentele riiksbiidraae
Het ministerie van BZK heeft een incidentele bijdrage verleend van € 250.000 als extra impuls voor
verdere kwaliteitsverbetering. Voor 2011 en verder is de bijdrage gelabeld voor incidentele kosten
voor kwaliteitsverbetering en de kosten voor het realiseren van de regionalisering.
8. Conferentie oefeninq Floodex
Het ministerie van BZK heeft een bijdrage verleend van € 30.000 voor een conferentie Lessons
Learned oefening Floodex. De conferentie is in 2010 gehouden.
9. Project RQS/AED
Bijdrage van € 140.988 van de provincie voor het project "Reanimatie oproepsysteem/burger AED
Noord-Holland Noord". Het doel van het project is het verbeteren van reanimatiehulp buiten het
ziekenhuis. In 2010 is een bedrag van € 52.508 ten laste van deze bijdrage gebracht.
10. Externe veiliqheid 2010
De bijdrage van € 235.000 is bedoeld om de externe veiligheid te stimuleren. In 2010 is nagenoeg het
volledige bedrag aangewend.
11. Convenant qebruikersverqunninqen
In hun vergadering van 23 maart 2005 hebben de burgemeesters van de gemeenten Andijk,
Drechterland, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Venhuizen, Wervershoof, Wognum
Wester-Koggenland

het

gebruiksvergunningen

in

West-Friesland

financieel

afgewikkeld.

(voormalig
Dit

SOW-gebied)

convenant

hield

in

afgesloten
dat

de

en

convenant
contracttaak

gebruiksvergunningen voor rekening van deze gemeenten wordt uitgevoerd. Bij de totstandkoming
van de Veiligheidsregio is deze taak niet voortgezet. Van de vijf medewerkers blijven de (FPU-) lasten
van een medewerker {0,62 fte) voor rekening van de Veiligheidsregio. Deze periode bedraagt 8 jaar
tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar door de medewerker. De anderen hebben elders emplooi
gevonden. De oorspronkelijke bijdrage was € 112.000.
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12. Kwaliteitsverbeterinq brandweerscholinq fNVBR)
In de RRC vergadering van 14 december 2007 is besloten dat de verkregen Subsidie besteed moet
worden zoals geschetst in het landelijke visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing'.
Door de RCC is besloten dat 60% van de subsidie wordt aangewend voor de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal. Voor de overige 40% is afgesproken als richtlijn te
hanteren dat 20% voor landelijke ontwikkelingen en 20% voor de ondersteuning van de gemeenten
kan worden besteed.
In 2010 is de subsidie gebruikt voor de opleiding van docenten en het bijscholen van instructeurs.
Daarnaast is externe capaciteit ingehuurd voor het doorontwikkelen van de module opleiden.
13. Project ROS/AED
Bijdrage van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) voor
het project "Reanimatie oproepsysteem/burger AED Noord-Holland Noord". Het project loopt in
samenwerking met Ambulance Oost en het AMC. In 2010 is een bedrag van € 21.774 ten laste van
deze bijdrage gebracht.
14. OTO stimulehnqsgelden
Het Regionaal Overleg Acute Zorg van het Traumacentrum Noordwest Nederland (ROAZ)/VUmc
heeft in het kader van de OTO stimuleringsgelden een aantal aanvragen van de gehonoreerd. De
bijdrage heeft betrekking op activiteiten en middelen ter voorbereiding op grootschalig en bijzonder
optreden. Er is sprake van doorlopende ontwikkeling. In 2010 is een bijdrage ontvangen van €
159.090. Uitgaven zijn gedaan voor digitalisering van handelingen ambulancezorg, digitale
vaardigheidstraining GHOR, RAV training en is afgerekend met Connexxion voor OTO activiteiten
2008/2009.
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9.5.

Afkortingenlijst

Afkorting
AB
ADR
AED
AG5
AM BU-team
Amvb
AOV
AVLS
AZN
BBV
BDUR
BEVI
BIG
BNG
BOT
BOOB
BRZO
BURAP
BZK
CAR-UWO
CaCo
CAZ
CBRN
CGV
CHP
COH
CoPI
CPA-toeslag
CRAS
CRIB
DB
FIDO
FLO
GAGS
GBT
GGD
GGZ
GHOR

GIS
GMK
GMS
GNK
GPT
GRIP
GROP
DOC-P&C: Jaarstukken 2010

Verklaring
Algemeen Bestuur
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
Automatische externe defibrillator
plannings- en registratiesysteem brandweer
Ambulanceteams
Algemene maatregei van bestuur
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Automatisch Volg Locatie Systeem
Ambulancezorg Nederland
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Brede doeluitkering
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Bank Nederlandse Gemeenten
Bedrijfsopvangteam
Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer
Besluit Risico's en Zware Ongevallen
Bestuursrapportage
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
Calamiteiten Coordinator Meldkamer
Connexxion Ambulance Zorg
Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
Coordinator Gewonden vervoer
Centrale Huisartsen Post
Commando Haakarmbak
Commando Plaats Incident
Centraal post ambulancevervoer- toeslag
Centrale Registratie Afhandeling Schade
Centraal Registratie en Informatie Bureau
Dagelijks Bestuur
Wet Financiering Decentrale Overheden
Functioneel Leeftijdsontslag
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stotfen
Gemeentelijk Beleidsteam
Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
Geografisch Informatie Systeem
Gemeenschappelijke meldkamer
GeTntegreerd Meldkamersysteem
Geneeskundige combinatie
Gaspakkenteam
Gecoordineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GGD Rampen Opvang Plan
Pagina 93 van 95

Afkorting
GSH
HAC
HaROP
HGN
HHNK
HK2
HsGHOR
HV
ICT
ICS
IGR
IMOOR
IMS
INK
IOOV
ISO
KLPD
KNRM
LFR
LMZA
MARAP
MDT
MIV
MMA
MOC
NBBe
Nifv
NRK
NVBR
NZa
O&O
OGS
OMAC

OMS
OTO
OvDG
P&C
PDA
PF2
POG
PSHOR
PSL
RADAR
RAD
RAP
RAV
RBT
RCC
DOC-P&C: Jaarstukken 2010

Verklaring
Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
Hoofd Actiecentrum
Huisartsen Rampen Opvang Plan
Hoofd Gewonden Nest
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Harmonisatie Kwa lite its zorg Zorginstellingen
Hoofd Stafsectie GHOR
Hulpverleningsvoertuig
Informatie Computer Technologie
In Control Statement
Internationale Gezondheidsregeling
Integraal multidisciplinair oefen/opleidingsplan
Informatie management systeem
Instituut Nederlandse Kwaliteit
Inspectie openbare orde en veiligheid
International Standard for Organisation
Korps Landelijke Politie Diensten
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Landelijke Faciliteiten Rampenbestrijding
Landelijke Meldkamer Ambulancezorg
Management Rapportage
Mobiele Data Terminal
Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening
Medisch Manager Ambulancezorg
Multidisciplinair oefencentrum
Nederlands Bureau voor Brandweer examens
Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid
Nederlandse Rode Kruis
Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding
Nederlandse Zorgautoriteit
Opleiden en oefenen
Organisatie Gevaarlijke stoffen
Operationeel medewerker Actiecentrum
Openbaar Meld Systeem
Opleiden Trainen Oefenen
Officier van Dienst Geneeskundig
Planning en controlcyclus
Personal Digital Assistent
Programma Financiering Externe Veiligheid
Preventieve Openbare Gezondheidszorg
Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Politie service lijn
Rampen Bestrijding Doorlichting ARrangement
Regionale Ambulance Dienst Noord-Holland Noord
Regionaal Ambulance Plan
Regionale Ambulance Voorziening
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Commando Centrum
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Afkorting
RGF
RIE
RIVM
RJZ
ROAZ
ROC
ROL
ROR
ROT
ROS
Sen B
Samij
SEH
SIGMA
SISA
SMART

TS4
UMTS
VCM
VMS
VR
VUMC

VWS
Waddex
WAZ
WCPV
WIFI
WPG
WVR
ZiROP
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Verklaring
Regionaal Geneeskundig Functionaris
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene
Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
Regionaal Overleg Acute Zorg
Regionale Opleidingscoordinator
Regeling Operationele Leiding
Overleg ambtenaren Rampenbestrijding
Regionaal Operationeel Team
Reanimatie oproepsysteem
Spreiding en beschikbaarheid
Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding Usselmeergebied
Spoedeisende eerste hulp
Snel inzetbare groep ter medische assistentie
Single Information Single Audit
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Tankautospuit met 4 persoons bemanning
Universal Mobile Telecommunications System
Verbindings Coordinatiewagen
Veiligheidsmanagementsysteem
Veiligheidsregio
Vrij Universiteit Medisch Centrum
Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn
Waddenzee exercise
Wet Ambulancezorg
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Wireless Fiber
Wet Publieke Gezondheidszorg
Wet veiligheidsregio's
ZiekenhuisRampenOpvangPlan
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