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Leeswijzer
De Bestuursrapportage (BURAP) vormt een onderdeel van de planning & control cyclus van Veiligheidsregio Middenen West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) en geeft tussentijds inzicht in het verloop van het programma Veiligheid.
Hierbij worden de doelstellingen verantwoord en wordt inzicht gegeven in de middelen die hiervoor zijn ingezet.
De basis van de BURAP wordt gevormd door de programmabegroting 2016, zoals deze is vastgesteld.

Hoofdstuk 1 Inleiding
In deze korte inleiding staan de missie en visie van Veiligheidsregio MWB en haar doelstellingen.

Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de realisatie van de thema’s.
Dit betreft een korte inleiding van het thema, de doelstellingen en de status van de doelstellingen.

Hoofdstuk 3 Exploitatie
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de exploitatie van de thema’s van Veiligheidsregio MWB. Hierbij wordt ook een
analyse gegeven van de verwachte afwijkingen tussen de begroting 2016 en de prognose 2016.

Hoofdstuk 4 Investeringen
De investeringsbegroting en prognose worden toegelicht in hoofdstuk 4.
Ook staat hier een verklaring van de afwijkingen per thema.

Hoofdstuk 5 Risico’s
De risico’s van Veiligheidsregio MWB zijn per thema opgenomen. De risico’s zijn ingedeeld in risicoklassen en per risico
is de omvang bepaald. In het overzicht wordt een vergelijking gemaakt met de risico’s, zoals deze in de jaarrekening
2015 zijn opgenomen. Eventuele vervallen risico’s zijn ook benoemd.

Hoofdstuk 6 Stand van zaken BDUR projecten
De middelen die Veiligheidsregio MWB ontvangt in het kader van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen
en zware ongevallen (BDUR) zijn verantwoord in hoofdstuk 6. Behalve van de begroting en prognose wordt ook een
toelichting gegeven op de projecten.

Hoofdstuk 7 Stand van zaken reserves en voorzieningen
In hoofdstuk 7 wordt de stand van zaken van de voorzieningen en reserves weergegeven.
Hierbij wordt tevens het jaarritme per reserve vermeld.
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1. Inleiding
Met ingang van de beleidsbegroting 2016 wordt gewerkt met één programma, te weten Veiligheid. De bijdragen van
de gemeenten aan Veiligheidsregio MWB vallen in de gemeentelijke begroting binnen slechts één functionele code:
“openbare orde en veiligheid”. Het is daarom logisch om bij de inrichting van de begroting slechts één programma te
hanteren.
Binnen het programma Veiligheid zijn 8 thema’s gedefinieerd. De aanpassing van de indeling heeft als doel om de
herkenbaarheid en de transparantie van de begroting te vergroten, waardoor ook de beheersing wordt vergroot.
Afhankelijk van de prioriteiten in een bepaald jaar kunnen de thema’s worden ingevuld. Voor 2016 zijn de volgende
thema’s gedefinieerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestuur en organisatie
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Bevolkingszorg
Risicobeheersing
Incidentbestrijding
Geneeskundige zorg
Middelen
Algemene opbrengsten

De beleidsbegroting 2016 geeft per thema een paragraaf met resultaten. Deze resultaten vormen later de basis voor de
verantwoording in de jaarrekening 2016. In de BURAP 2016 wordt voorgesorteerd op de inhoudelijke verantwoording in
de jaarrekening. Hierbij wordt een relatie gelegd met de jaarplannen van de dienstonderdelen en afdelingen.
De BURAP kent, naast de verantwoording van de middelen (financiën), tevens een inhoudelijke verantwoording op
thema’s. De verantwoording is gebaseerd op een stoplichtmodel, dat met een kleur (groen, oranje en rood) de status
van de doelstelling aangeeft.
Bij het toepassen van de stoplichtrapportage kunnen de volgende kleuren worden toegekend aan de doelstellingen /
resultaten:

		
		
		

Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald
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2 Programma Veiligheid
Samen maken we de regio veiliger, daarvoor zetten wij ons in. Er zijn twee manieren waarop wij daaraan bijdragen: het
voorkomen/beperken van risico’s en het bestrijden van incidenten. Maar, wij kunnen en doen dat niet alleen. Veiligheid is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers, bedrijven en instellingen. Wij geven hieraan invulling door
vanuit een risicogerichte aanpak samen te werken en de zelfredzaamheid te stimuleren. Deze beweging willen wij zichtbaar
maken. Daarnaast blijven wij aanspreekbaar op een (steen)goede uitvoering van onze (wettelijke) kerntaken.
Centraal hierbij staan onze waarden: vakbekwaam, slagvaardig, zichtbaar en samenwerkingsgericht.
We gaan als organisatie een volgende stap zetten, die vooral gericht is op het verbinden en samenwerken met ‘de buitenwereld’. We kunnen deze stap maken, omdat we de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan het stabiliseren en borgen
van onze kernactiviteiten: risicobeheersing, crisisbeheersing, incidentbestrijding en impactbestrijding. Daarnaast heeft de
nadruk gelegen op het op orde brengen van de bedrijfsvoering. De focus van onze veranderinspanningen was daarbij intern
gericht. We zijn ons bewust van de veranderingen in de samenleving en willen daar als organisatie samen met onze
partners adequaat op inspelen. Deze veranderingen vragen om vernieuwing van onze diensten en producten en om een
andere invulling van onze rol. Tegelijk koesteren we wat we de afgelopen jaren hebben bereikt.

Trends en ontwikkelingen
Van overheidsorganisaties wordt in toenemende mate verwacht dat ze optimale resultaten realiseren tegen zo laag
mogelijke kosten. Bovendien verlangen burgers en overheid dat deze bedrijven transparant zijn in wat ze doen, met welk
resultaat en kwaliteit, tegen welke kosten. Dit betekent dat we als organisatie glashelder moeten zijn in welke beloftes we
wel en niet kunnen/willen waarmaken en tegen welke kosten. Het goed managen van verwachtingen naar lokale overheden,
burgers, bedrijven en partners vraagt een grote mate van transparantie in waar we voor staan en wat we presteren.
We zien dat samenleving steeds meer een participatiemaatschappij wordt. Burgers willen meer betrokkenheid en er wordt
ook meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid verwacht. Bij veiligheid is dat niet anders. Van (risicovolle) bedrijven wordt
verwacht dat ze werk maken van hun veiligheidscultuur en oog en oor hebben voor de (fysieke) samenleving waarin ze
opereren. Van zorginstellingen wordt verwacht dat ze meer werk maken van hun brandveiligheid. En van burgers wordt
verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen en daarmee maatregelen voor hun eigen veiligheid en die van hun directe
omgeving. Het verbinden met de samenleving en partners, een risicogerichte aanpak, informatie en het verzorgen van
kennisdeling zijn hierbij cruciaal.
Daarnaast is er een behoefte om invulling te geven aan de lokale gemeenschap waar in het (recente) verleden steeds meer
voorzieningen zijn verdwenen uit de wijken. We zien steeds meer maatschappelijke instellingen die de krachten (willen)
bundelen en samenwerking zoeken. Voor onze organisatie liggen hier wellicht kansen, aangezien wij een groot netwerk
hebben in lokale gemeenschappen.
De samenleving vertrouwt er op dat wij onze kernactiviteiten goed uitvoeren. Wij staan hierbij meer dan voorheen in de
spotlights. Met de toename van (social) media aandacht zijn we ook kwetsbaarder geworden. In de publieke opinie ben je
zo goed als je laatste incident. Proactief uitleggen wat er aan de hand is en wat we doen, voorkomt onrust. Vanzelfsprekend
moeten we ons werk goed blijven doen en continu aandacht hebben voor leren, verbeteren en vernieuwen.
Onze positie in de samenleving verandert snel; er ontstaan nieuwe behoeften aan informatie-uitwisseling. Onze organisatie
gaat onderdeel uitmaken van een open netwerk, waarin informatie wordt gedeeld en waarin actief wordt samengewerkt.
Er vindt een taakverschuiving plaats, bedrijven en burgers worden zelfredzamer en nemen delen van ons traditionele werk
over. Ook de situatie ter plekke gaat veranderen; steeds meer ouderen blijven thuis wonen en gebouwen worden ‘intelligenter’ met moderne ICT-faciliteiten. De beschikbaarheid van ‘high tech’, zoals big data, sensoren, drones en beeldherkenning
kan ervoor zorgen dat we over betere informatie beschikken, zodat de risicobeheersing en incidentbestrijding effectiever kan
worden. De vorming van een landelijke meldkamer en aanpassingen in de meldkamertechnologie hebben ingrijpende gevolgen
voor de werkprocessen en organisatie van de meldkamer. Op deze ontwikkelingen moeten we als organisatie adequaat
inspringen.
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Doelstellingen
Wij zetten ons actief in voor een veiligere samenleving door:

• Slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg te leveren
Wij voeren onze (wettelijke) kerntaken (steen)goed uit. We gaan door op de ingeslagen weg van het verder
professionaliseren en kwalitatief verbeteren van onze prestaties. We maken af wat we zijn gestart en hebben
oog voor leren en vernieuwen.

• Verantwoord omgaan met risico’s
We maken een zichtbare beweging door risicogericht te werken en de zelfredzaamheid te stimuleren. We kijken meervoudig naar risico’s, waarbij het accent verschuift naar het voorkomen en beperken van risico’s en gevolgen. Samen
met partners bekijken we wie welke maatregelen kan nemen om verantwoord met risico’s om te gaan. We doen dit in
samenwerking en partnerschap met anderen. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vraagt om een
andere invulling van onze rol. Wij initiëren, brengen partijen samen en voeren regie op het proces. Wij bieden een
platform waar partijen elkaar ontmoeten en kennis wordt gebundeld en gedeeld. Deze nieuwe rol moet al werkend
ontdekt, ontwikkeld en geborgd worden.

• Organisatieontwikkeling
Deze beweging vraagt om externe (omgevings)gerichtheid, samenwerking met externe partijen, interne samenwerking,
flexibiliteit, harmonisatie en tegelijk differentiatie, lerend vermogen, innovatie van processen, diensten en producten
waarbij onderscheid wordt gemaakt in confectie en maatwerk. Met andere woorden: we kunnen de doelstellingen alleen
halen als de organisatie mee ontwikkelt. We hebben het dan over aspecten als leiderschap, cultuur, medewerkers en
structuur.

• Informatie en communicatie
Daarnaast moet de beweging ondersteund worden door adequate informatie en communicatie.

		 Centraal bij het behalen van de doelstellingen staan onze waarden:
		 vakbekwaam, slagvaardig, zichtbaar en samenwerkingsgericht.
		
		 • Vakbekwaam
			 Werken aan veiligheid doen we professioneel en met passie: met ons hoofd en met ons hart.
			 We verstaan ons vak en zijn tegelijk leergierig. Dat beschouwen we als onze plicht en is tevens onze drijfveer.
		 • Slagvaardig
			 In de startblokken bij een groot incident. Gevraagd en ongevraagd advies geven.
			 De weg wijzen in zelfredzaamheid. Kortom, met maatwerk op ons doel af.
			 Dat doen we vaardig en slagvaardig.
		 • Zichtbaar
			 Veiligheidsregio MWB: de hele regio moet op ons kunnen rekenen. We zijn zichtbaar op straat en maken
			 actief deel uit van de samenleving. Partners in veiligheid: altijd, overal en voor iedereen.
			 Daar mag je ons aan houden.
		 • Samenwerkingsgericht
			 Optimale veiligheid door maximale samenwerking. We smeden graag sterke coalities, stimuleren
			 anderen en zijn zelf constructief. Het gaat ons om “samen denken en doen in veiligheid”.

De beweging die we inzetten met deze thema’s en waarden zijn niet in één jaar gerealiseerd, maar zal langer doorlopen tot 2020. Elk jaar zetten we stappen om onze doelen verder te bereiken. In de volgende infographic komen
de doelstellingen en resultaten voor 2016 tot uiting. Vervolgens wordt in de thema’s de stand van zaken toegelicht.

Infographic
Zie pagina 12-13.
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2.1 Thema 1 bestuur en organisatie
2.1.1 Inleiding
Veiligheidsregio MWB is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de
regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten, de
GHOR, de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat de verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen in
de regio en handhaving van openbare orde en veiligheid. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio
MWB beslaat het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland.
Het bestuur van Veiligheidsregio MWB heeft regionale regie op een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de
hulpverlening aan burgers in hun werkgebied. Het primaire doel is het beschermen van haar burgers tegen risico’s op het
gebied van fysieke veiligheid. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige
organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio MWB bestaat uit de burgemeesters van de 26
deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld uit zes burgemeesters (portefeuillehouders), een
plaatsvervangend voorzitter en een voorzitter.
Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en komt vier keer per jaar bijeen. Het beraad
werkt met een strategische agenda voor de veiligheidsregio’s. In deze agenda zijn zowel de gezamenlijke doelstelling met
de ministeries als de eigen prioriteiten opgenomen.
Als bestuur en medewerkers van Veiligheidsregio MWB werken we dagelijks met enthousiasme en overtuiging aan de
veiligheid voor onze burgers. Wij zetten ons daarbij in op zowel het voorkomen van rampen en crises als het effectief
bestrijden daarvan wanneer dat aan de orde is. De veiligheidsregio doet dat niet alleen. Zij werkt duurzaam samen met
een groot aantal partners, zoals gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Vanuit het besef dat velen een
(eigen) verantwoordelijkheid hebben voor veiligheid. Wanneer die verantwoordelijkheid gezamenlijk inhoud en vorm wordt
gegeven neemt de kans op effectiviteit in veiligheid toe.

2.1.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)
		
		
		
		

status

Uitvoeren van
(de actiepunten uit) 		
het nieuwe beleidsplan 		
‘Realisme in denken en doen’.

toelichting

Het meerjarige beleidsplan is vertaald naar concrete resultaten en acties
in de beleidsbegroting en het jaarplan. In deze BURAP worden de verschillende
resultaten toegelicht.

		 Het versterken van de
• In 2016 is de samenwerking met de Brabantse veiligheidsregio’s
		 samenwerking met de 			 gecontinueerd, waarbij voortdurend kennis en ervaringen worden uitgewisseld.
		 omringende 			 Samen met Veiligheidsregio Brabant Noord is een menukaart bestuurlijk
		 veiligheidsregio’s.			 opleiden, trainen en oefenen ontwikkeld, een vakbekwaamheidsprogramma
							 crisisbeheersing voor burgemeesters. Najaar 2016 zijn de eerste activiteiten
							gepland.
						
• Daarnaast wordt samen met de Veiligheidsregio Zeeland actief en
							 constructief samengewerkt op het gebied van Nucleaire Veiligheid in de
							 Schelderegio en Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen (MOTO)
						
• Op het gebied van MOTO werken we bovendien samen in de Zuid- Westelijke
							 Delta en zijn de Veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden als
							 1 jarige pilot aangesloten bij deze samenwerking.
						
• Actieve participatie in IFV werkgroepen en landelijk platforms en programma’s
							 ter bevordering van de samenwerking tussen veiligheidsregio’s op het gebied
							 van zelfredzaamheid, netcentrisch werken, etc.
						
• In samenwerking met de 4 deltaregio’s worden initiatieven ontwikkeld en
							 uitgevoerd om medewerkers uit te dagen en te inspireren eigen talent in te
							 zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling en mobiliteit:
							 week van de mobiliteit, workshops (h)erken je talent, ruilweek directeuren.
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Wat willen we bereiken
(resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 Leidinggevenden hebben
• Er is een programma voor 2016/2017 uitgewerkt voor de
		 hun leiderschaps- 		
’50 leidinggevenden’ binnen de organisatie.
		 competenties versterkt.
		 Dit is vertaald vanuit de vastgestelde missie, kernwaarden en leidende
							 principes en gebaseerd op input vanuit de behoefte van leidinggeven							 den (vanuit een designsessie). De uitvoering start daadwerkelijk in Q2.
							 In de uitvoering wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van
							 leiderschap en het verder verinnerlijken van de leiderschapsprincipes.
						
• De operationele leiderschapstrajecten worden vanaf Q2 verder in relatie
							 gebracht met de missie, kernwaarden en leiderschapsprincipes.
							 Zodat ook daar de boodschap en de vertaalslag naar de praktijk
							wordt gefaciliteerd.
		 Integriteit
Op dit moment wordt de hand gelegd aan een implementatieplan
						
rondom het thema integriteit. Een aantal acties hebben reeds plaats						
gevonden, waaronder de ambtseed. Verder zal een specifiek plan worden
						
ontwikkeld voor de implementatie van de regeling nevenfuncties en
						
financiële belangen en zal o.a. een ‘bewustwordingscampagne’ in
						
samenwerking met de afdeling communicatie worden opgesteld om
						
integriteit bespreekbaar te maken in de organisatie.
		
		 Taskforce Zorg en
Het doel van de Taskforce, namelijk het versnellen van processen zodat
		 Veiligheid
er concrete doelen behaald worden lijkt te werken.
						
• Binnen de Expeditie Intramurale zorg zijn met 4 instellingen concrete
							 afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid. Hierin is samen
							 bepaald welke risico’s het grootst zijn en hoe die gezamenlijk opgelost
							 worden. Tevens kijken we of de gekozen aanpak werkt. Dat lijkt zo te
							 zijn. Voor een definitieve conclusie is het te vroeg.
						
• Bij de Extramurale zorg hebben we bij Wandelbos ’t Zand samen met
							 de partners, burgers en betrokken zorgpartijen concrete stappen gezet
							 op het gebied van veiligheid van thuiswonende minder zelfredzame
							 mensen. Er zijn vier voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en er is een
							 informatiewaaier in ontwikkeling.
						
• BRZO+: de 17 BRZO+ bedrijven die op basis van de uitkomsten van
							 het rapport Vigilis hun veiligheidscultuur moeten oppakken, hebben in
							 april een brief ontvangen met de samenvatting van hun verbeterpunten
							 en worden bezocht om samen te bepalen hoe zij de verbeterpunten
							kunnen oppakken.
						
• Spoorzone: het veiligheidsdashboard is in de pilotfase beland.
							 Dat betekent dat de drie gemeenten opvolgend van elkaar bekendheid
							 geven aan dit communicatiemiddel in samenwerking met de
							 gemeenten. De ontwikkelde meterkastkaart wordt door de gemeenten
							 in bestaande communicatiemiddelen ingezet om het bewustzijnsniveau
							 van de omwonenden te vergroten.

		
		
		

Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald

Prestatie-indicatoren

• Alle wettelijke plannen zijn actueel (Regionaal Crisisplan, Regionaal Beleidsplan, Regionaal Risicoprofiel)
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Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 1 Bestuur en organisatie weer.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

6.274.252
6.274.252

€
€

3.303.420
3.303.420

€
€

3.064.919
3.064.919

€
€

238.501
238.501

€
€

1.863.068
1.863.068

€
€

531.468
531.468

€
€

344.475
344.475

€
€

186.993
186.993

€
€

4.411.184 €
4.411.184 €

2.720.444 €
2.720.444 €

51.508
51.508

1. Bestuur en organisatie
lasten
1. Bestuur en organisatie
totaal lasten
baten
1. Bestuur en organisatie
totaal baten
saldo
1. Bestuur en organisatie
Saldo baten en lasten

16

2.771.952 €
2.771.952 €
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2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
2.2.1 Inleiding
Samen met risicobeheersing en incidentbestrijding behoort crisisbeheersing en rampenbestrijding tot het hart van de
activiteiten van Veiligheidsregio MWB. Crisisbeheersing en rampenbestrijding richten zich vooral op de
(multidisciplinaire) samenwerking tussen de rampenbestrijdingsorganisaties. Daarbij is de voorbereiding (in hoeverre
zijn de hulpdiensten en besturen klaar voor hun taak) even belangrijk als de aanpak van een ramp of incident.
De voorbereiding op rampen en crises door de hulpdiensten en de samenwerkingspartners geschiedt langs twee lijnen,
te weten: operationele voorbereiding door middel van planvorming en het beoefenen van de inzet van menskracht en
middelen bij een incident.
Veiligheidsregio MWB richt zich daarbij in het bijzonder op de (multidisciplinaire) samenwerking tussen de hulpdiensten
en de samenwerkingspartners die ingezet moeten worden bij een ramp of crisis. Voor het bestrijden van een incident is
samenwerking met private en maatschappelijke partners onontbeerlijk. Veiligheidsregio MWB heeft hierin een
regiefunctie.
Binnen dit thema vallen de volgende deelgebieden: bevolkingszorg,
het meldkamerdomein, multidisciplinaire crisisbeheersing.

2.2.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

		 Uitvoeren van het regionale
		 risicoprofiel.
						
						
						
						

toelichting

Sinds de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel is doorlopend
aandacht geweest voor de geprioriteerd risico’s van infectieziekten,
uitval elektriciteit en de verstoring van spraak- en datacommunicatie.
Zo zijn diverse oefeningen georganiseerd en is de planvorming op
punten versterkt. Zo is bijvoorbeeld het incidentbestrijdingsplan
Deltawateren vastgesteld.

		 Uitvoeren van het beleids• De menukaart bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen is af
		 en jaarplan Multdisciplinair 			 en bestuurlijk vastgesteld in het AB van april jl. De eerste activiteiten
		 opleiden trainen en Oefenen 			 binnen dit bestuurlijk vakbekwaamheidsprogramma staan gepland
		 (MOTO). 			 voor najaar 2016.
						
• De uitvoering van het MOTO jaarplan loopt zoals gepland. Dit betekent
							 dat er 9 activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij 8 gemeenten zijn
							getraind/beoefend.
		 Uitvoeren van de door het
• In het kader van het strategisch project Versterking Bevolkingszorg
		 Veiligheidsberaad 			 wordt in Delta-regioverband vanuit Veiligheidsregio MWB invulling
		 vastgestelde projecten.
		 gegeven aan het uitschrijven van “prestatieomschrijvingen Bevolkings							 zorg” ( zie ook thema 3).
						
• Het project Bovenregionale coördinatie wordt vooralsnog vooral gevolgd
							 vanuit de Veiligheidsregio MWB. Het verwachte resultaat (een set van
							 afspraken) krijgt mogelijk deels een plek in het regionaal crisisplan
							 (RCP) en kan aanleiding zijn tot verwerking hiervan in MOTO.
						
• Het project voor de Versterking van het multidisciplinair optreden bij
							stralingsincidenten heeft de eerste producten opgeleverd, die zijn
							 opgepakt. Ten behoeve van de B-objecten is een actieplan opgesteld
							 om de bestaande voorbereiding te versterken.
						
• Het project Water en Evacuatie wordt nauwlettend in de gaten
							 gehouden. Door de landelijke projectgroep zijn nog geen producten
							 opgeleverd. De verwachting is dat eind 2016 en eerste helft 2017 een
							 aantal producten wordt opgeleverd. Daarna moet een keuze worden
							 gemaakt op welke wijze hiermee moet worden omgegaan.
						
• Voor het project Continuïteit van de samenleving is een handreiking
							 opgeleverd die nog dit kwartaal verder wordt vertaald naar acties voor
							onze regio.
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		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 Uitvoeren van de door het
• Het landelijke project kwaliteit en vergelijk is vertraagd. In de periode van
		 Veiligheidsberaad			 december tot en met maart 2016 hebben gesprekken plaatsgevonden met
		 vastgestelde projecten			 directies van de verschillende veiligheidsregio’s. Doel van gesprekken was
							 om commitment voor het landelijke project te verkrijgen. Op basis van de
							 gesprekken worden aanbevelingen gedaan voor de verdere uitvoering van
							het project.
		 Actualiseren van het
		 regionaal crisisplan.
						
						
						
						
						
						

Het huidige RCP is geldig tot eind 2016. Omdat het nieuwe RCP
geactualiseerd gaat worden op basis van het in ontwikkeling zijnde
landelijke referentiekader, wordt het bestuur voorgesteld het huidige RCP
opnieuw vast te stellen. Het nieuwe referentiekader wordt naar verwachting
vastgesteld in het derde kwartaal 2016. De ontwikkeling van het nieuwe RCP
is daarom voorzien voor tweede helft 2016 waarbij het vastgesteld kan
worden in eerste kwartaal 2017. Hiermee schuift de oplevering van ons RCP
maximaal 5 maanden op ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

		 Uitvoeren van afspraken
		 uit de convenanten met 		
		 maatschappelijke en/of 		
		 private partijen.
						

Vrijwel alle afspraken uit de bestaande convenanten met vitale partners
zijn geïmplementeerd, of zijn doorlopend aan de orde.
De afgelopen periode is voorts geïnvesteerd in het maken van afspraken
met de telecomaanbieders. In het derde en vierde kwartaal van 2016 zullen
de convenanten met de vitale partners worden geactualiseerd.

		 Intensiveren van de
		 grensoverschrijdende 		
		 samenwerking met België.
						

Het grensoverschrijdend risicoprofiel loopt conform planning en zal
ambtelijk worden opgeleverd in juli. Parallel hieraan gaat nu een
consultatietraject lopen door de bestuurlijke begeleidingscommissie die
hiervoor wordt opgericht.

		 Bouw van een nieuwe
		 gemeenschappelijke 		
		 meldkamer in 		
		 Bergen op Zoom.
						
						
						
						

Eind 2019 is voorzien dat de nieuwbouw wordt opgeleverd. De grond in
in Bergen op Zoom is nog niet daadwerkelijk aangekocht. Door ontwikkelingen
rondom de landelijke meldkamer organisatie zijn verantwoordelijkheden
rondom de samenvoeging neergelegd bij de veiligheidsregio’s. Hierdoor dient
er voor de bouw een samenwerking- (participatie) overeenkomst te komen
tussen de Nationale Politie enerzijds en de eenheidsleiding politie en de
Veiligheidsregio MWB anderzijds. Als deze gereed is kan de koopovereenkomst voor de grond getekend worden. Dit traject wordt in mei/juni afgerond.

		
		
		
		

Overdragen van beheer
en organisatie GMK naar 		
Landelijke Meldkamer 		
Organisatie (LMO)

Vanwege alle wijzigingen wijkt de overdracht van beheer en organisatie van
GMK naar LMO af van de planning. Er wordt wel volop geïnvesteerd in de
samenwerking met Zeeland (1 gemeenschappelijk meldkamersysteem,
1 geografisch informatie systeem en geharmoniseerde werkprocessen).

		
		
		
		
		

Verbeteren en versterken
inhoud en werkwijze 		
informatievoorziening bij 		
een incident samen 		
met partners

Alle activiteiten uit het jaarplan netcentrisch werken 2016 liggen op schema,
waarbij het accent ligt op de vakbekwaamheid van alle functionarissen.
Daarnaast worden er nieuwe fulltime calamiteitencoördinatoren geworven
conform besluitvorming en wordt er uitvoer gegeven aan twee nieuwe
gemeentelijke piketfuncties voor Informatiemanagement.

		 Een robuuste regionale
		 organisatie voor 		
		 crisiscommunicatie
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In 2016 is begonnen met de werving van extra menskracht om 2 extra
piketteams te formeren. De wervingscampagne verloopt voorspoedig
en de verwachting is dat per 1 juli minimaal één team extra geformeerd wordt.
Het 2e team zal waarschijnlijk na de zomer kunnen worden geformeerd.
Daarnaast zijn een aantal openstaande vacatures door Breda en Tilburg
ingevuld waardoor de bezetting van de piketteams optimaal is.
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		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

		 Invoeren van een nieuw
		 evaluatiebeleid.
						
						
						

		
		
		

Kleur
		
		
		

toelichting

Een projectgroep geeft nu zowel voor de mono- als de multidisciplinaire
evaluaties een eerste voorzet voor een nieuwe systematiek. In de tweede
helft van het jaar wordt dit verder uitgewerkt en organisatie breed
geïmplementeerd. Speciale aandacht is nodig voor het daadwerkelijk
kunnen leren van evalueren.

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald

Prestatie-indicatoren
• Aantal oefeningen en opgeleide functionarissen: er zijn 10 oefenactiviteiten geweest
waarbij 255 personen zijn beoefend.
• Aantal GRIP situaties: in de eerste 5 maanden van 2016 zijn er 5 GRIP 1 situaties geweest.
• Aantal evaluaties cf. systematiek: Omdat vanaf GRIP 2 pas wordt geëvalueerd zijn er de
eerste 5 maanden van 2016 geen evaluaties geweest.

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding weer.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

6.599.938
6.599.938

€
€

8.519.253
8.519.253

€
€

8.106.616
8.106.616

€
€

412.637
412.637

€
€

2.238.711
2.238.711

€
€

2.902.530
2.902.530

€
€

2.894.987
2.894.987

€
€

7.543
7.543

€
€

4.361.227 €
4.361.227 €

5.211.629 €
5.211.629 €

405.094
405.094

2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
lasten
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
totaal lasten
baten
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
totaal baten
saldo
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Saldo baten en lasten

5.616.723 €
5.616.723 €
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2.3 Thema 3 Bevolkingszorg
2.3.1 Inleiding
Gemeenten hebben samen met Veiligheidsregio MWB een gezamenlijke maar ook een eigenstandige verantwoordelijkheid
bij het bestrijden van een incident en het beheersen van de gevolgen daarvan. De gemeentelijke taken zijn samengebracht
onder de noemer bevolkingszorg. De werkzaamheden richten zich vooral op publieke zorg (tijdelijke opvang van mensen en
voorzien in primaire levensbehoeften), omgevingszorg (met name bouw en milieubeheer) en nazorg (bijv. slachtofferhulp).
De werkzaamheden worden verricht door gemeentelijke medewerkers, die bij een incident speciaal worden samengebracht
in gemeentelijke taakorganisaties. Onder aansturing van het Regionaal Operationeel Team (ROT) van Veiligheidsregio MWB
verrichten zij hun activiteiten.
Richten de hulpdiensten zich in het bijzonder op de incidentbestrijding, bij de bevolkingszorg van en door gemeenten ligt de
nadruk op het beheersen van de impact van een incident.

2.3.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		
		
		

Vakbekwaamheid
gemeentelijke 		
crisisfunctionarissen		

De geplande opleidingen worden uitgevoerd conform jaarplan. In juni en
september worden er themadagen per district per taakorganisatie uitgevoerd
als startpunt voor de intergemeentelijke samenwerking.

		
		
		
		
		
		

Opstellen en borgen van
operationele plannen voor 		
met name publieke en
omgevingszorg, herstel
en nazorg en
informatiemanagement

Planvorming is op orde. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de
coördinerend gemeentesecretaris.

		 Intergemeentelijke
		 samenwerking		
						
						
						
						

Naar aanleiding van het besluit in het Algemeen Bestuur van april 2016 dienen
een aantal zaken in de samenwerking tussen districten, collectief 26
gemeenten en Veiligheidsregio MWB te worden herzien. Hiervoor worden
taken en verantwoordelijkheden uitgeschreven en vastgelegd. Dit is een
gezamenlijke opdracht van Coördinerend Gemeentesecretaris en Algemeen
Directeur met ondersteuning van het Veiligheidsbureau.

		 Uitvoeren visie op zelf•
		 en samenredzaamheid
		
							
							
							
							
							
							
							
							

De visie op zelfredzaamheid is bestuurlijk vastgesteld in het AB van april jl.
Het komt nu aan op de uitwerking van de visie in concrete acties en
voorstellen. In de periode tussen het opstellen van de visie en de
vaststelling zijn al diverse acties uit de visie opgevolgd. De Taskforce
Veiligheid in Zorg en Industrie is één van de belangrijkste uitwerkingen
hiervan. De nadruk komt te liggen op het bundelen van (bestaande)
activiteiten op gebied van risicobeheersing, -communicatie en
zelfredzaamheid. Dit wordt overzichtelijk beschikbaar gesteld/ gepresenteerd
aan de 26 gemeenten. In samenwerking met de afdeling communicatie
wordt dit in het laatste kwartaal van 2016 gerealiseerd.

						
• Samen met het bedrijf DITSS wordt een innovatief pilot project uitgevoerd
							 bij 50 huishoudens in de gemeente Etten-Leur.
		 Implementeren van
•
		 adviezen en voorstellen 			
		 van de externe 			
		 visitatiecommissie
•
		 bevolkingszorg
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De visitatieronde bij 26 gemeenten is in een hoger tempo uitgevoerd en in
maart 2016 afgerond. De adviezen van de externe commissie worden
op dit moment uitgevoerd:
Commissie -Advies 1: schaal op naar grotere samenwerkingsverbanden.
Besluitvorming ter bevestiging is in het Algemeen Bestuur van april 2016
genomen. De invoeringsdatum voor districten betreft 01/10/2016.
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		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		
		
		
		
		

Implementeren van
• Commissie-Advies 2: geef heldere prestatieomschrijving voor
adviezen en voorstellen			 Bevolkingszorg
van de externe			 Dit advies krijgt vorm in het Deltaregioproject Bevolkingszorg
visitatiecommissie
bevolkingszorg

		
		
		

Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald

Prestatie-indicatoren
• Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen en opgeleide functionarissen: er zijn
9 oefenactiviteiten geweest waarbij 92 personen zijn beoefend.
• Aantal gevisiteerde gemeenten: in het voorjaar van 2016 zijn 9 gemeenten door de visitatiecommissie bezocht;
opgeteld bij de inzet in 2014-2015 zijn daarmee alle 26 gemeenten door de commissie bezocht en van een
verslag / aanbevelingen voorzien.

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 3 Bevolkingszorg weer.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

827.554
827.554

€
€

357.500
357.500

€
€

357.500
357.500

€
€

€
€

65.743
65.743

€
€

122.500
122.500

€
€

122.500
122.500

€
€

3. Bevolkingszorg
lasten
3. Bevolkingszorg
totaal lasten
baten
3. Bevolkingszorg
totaal baten
saldo
3. Bevolkingszorg
Saldo baten en lasten

€
€

761.811 €
761.811 €

235.000 €
235.000 €

235.000 €
235.000 €

-0
-0
-0
-0
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2.4 Thema 4 Risicobeheersing
2.4.1 Inleiding
Voorkomen is beter dan genezen. Dit adagium gaat in het bijzonder op voor de activiteiten in het kader van risicobeheersing. De inzet en activiteiten richten zich vooral op het voorkomen en/of verkleinen van risico’s. De beweging is om van de
achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen te komen. Dat is mogelijk om door in een zo vroeg mogelijk stadium
met bedrijven en maatschappelijke partijen gezamenlijk afspraken te maken over veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen,
veiligheidscultuur en verantwoordelijkheden.
De twee kerntaken van risicobeheersing zijn: advisering en handhaving en toezicht. Handhaving en toezicht zijn vooral
gebaseerd op wet- en regelgeving. De advisering richt zich veel eerder en meer op (verandering in) houding en gedrag,
toepassing van technologische vernieuwing en de eigen verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.

2.4.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 Uitvoering van het
		 BasisTakenPakket (BTP)
						
						

Het basistakenpakket is bestuurlijk vastgesteld. Inmiddels zijn alle gesprekken
met de gemeenten afgerond. De interne organisatie is aangepast aan het
werken op basis van het basistakenpakket. Voor de zomer zijn de werkwijzen
volledig geborgd en worden de gemeenten geïnformeerd.

		 Bevorderen brandveilig		 heidsbewustwording en 		
		 zelf- en samenredzaamheid 		
		 in de samenleving
						
						

Met betrekking tot Toolbox en Brandveiligleven zijn de activiteiten voor 2016
beschreven. Brandveilig leven wordt steeds vaker en meer in going concern
opgepakt. Met betrekking tot Toolbox hebben bijna alle gemeenten een plan
van aanpak ingediend. Een aandachtspunt is de beperkte beschikbare
personele capaciteit van de diverse gemeenten om nadere invulling te geven
aan het plan van aanpak.

		 Onder leiding van de
• De 17 BRZO+ bedrijven die op basis van de uitkomsten van het rapport
		 Taskforce: intensiveren			 Vigilis hun veiligheidscultuur moeten oppakken, hebben zich hieraan
		 van de brandveiligheid 			 verbonden en samen met andere partijen bepaald hoe zij daaraan invulling
		 in de sector industriële 			 geven. In juli volgen 2 bijeenkomsten voor alle 135 betrokken bedrijven.
		 bedrijvigheid (BRZO+) 			 Er zijn 5 projecten opgestart ter verbetering van de veiligheid
		 en spoorzone
• Spoorzone: Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd wat de risico’s
							 voor de mensen die daarbij wonen groter maken. Doel is om hen nog
							 bewuster te maken van wat zij zelf kunnen doen aan hun veiligheid.
						
In 2016 worden de contacten gelegd. Ook worden er producten/instrumenten
						
gericht op voorlichting ontwikkeld. Met name de fysieke uitwerking en
						
daarmee het maken van de meeste kosten zal plaatsvinden in 2017.
		
		
		
		
		

Programma veiligheid
op het spoor gericht op 		
goederenvervoer van 		
met name gevaarlijke
stoffen

		 Ontwikkelen en testen
		 gebiedsgerichte aanpak 		
		 inclusief de rol van 		
		 veiligheidsadviseur, 		
		 vertaald naar processen, 		
		 tools en competenties
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Project verloopt volgens planning. Project Easi (beschikken over actuele
informatie van opslag gevaarlijke stoffen bij bedrijven) wordt verder
geïmplementeerd in de organisatie.

De aanpak die ten behoeve van de gebiedsgerichte pilots gebruikt wordt, is
verder uitgewerkt. Er is een denktank samengesteld en bijeengekomen
waarin de verschillende invalshoeken/disciplines (risicobeheersing,
incidentbestrijding, vrijwilligers, gemeente) zijn vertegenwoordigd. Drie
gemeenten hebben zich gemeld om als pilot te fungeren. Op korte termijn
komen in deze gemeenten subgroepen bij elkaar waarin de lokaal betrokken
actoren (clustercommandant, risicobeheersing, incidentbestrijding, vrijwilliger,
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		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

					
						
						
						

ambtenaar openbare orde en veiligheid enz.) aanwezig zijn en waarmee
zo snel mogelijk wordt overgegaan op de uitvoering. Planning is om
begin 2017 het resultaat, in de vorm van een geteste en uitgewerkte
aanpak die in andere gebieden toepasbaar is, op te leveren.

		 Borging van maatregelen
		 gericht op het reduceren 		
		 ongewenste en onnodige 		
		 automatische brandmeldingen
						
						

Doelstelling is gehaald. Inmiddels zijn alle maatregelen geborgd in de
organisatie waardoor nog steeds sprake is van een daling van het aantal
onnodige en ongewenste automatische brandmeldingen en onnodige
uitrukken. Voorbeelden van maatregelen zijn: verificatie meldingen door
de gemeenschappelijke meldkamer, registratie en actieve benadering van
contacten en nazorg.

		
		
		

Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald

Prestatie-indicatoren
Onterechte uitrukken

Legenda

		 OMS		
					
		 Totaal aantal meldingen
		 Totaal aantal uitrukken
					
		 Afgevangen
					
		 Echt		
					
		 Onecht en ongewenst
					
					

Openbaar Meldsysteem, betreft automatische brandmeldingen die rechtstreeks
bij de meldkamer binnenkomen.
Het aantal automatische brandmeldingen wat bij de meldkamer is ontvangen
Het aantal automatische brandmeldingen waarvoor de brandweer daadwerkelijk is
gealarmeerd
Het aantal automatische brandmeldingen waarbij na verificatie door de meldkamer
is gebleken dat alarmering van de brandweer niet nodig is
Het aantal automatische brandmeldingen waarbij ook daadwerkelijk sprake was
van brand
Het aantal automatische brandmeldingen, waarbij het systeem goed heeft
gefunctioneerd echter waar geen sprake bleek van brand en/of de melding
voorkomen had kunnen worden
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Advisering en vergunningen (periode jan-april 2016):
Advies Wabo Bouw:
728 adviezen
Advies Evenementen:
661 adviezen
Controle, toezicht en handhaving (periode jan-april 2016):
Aangekondigde BRZO inspecties:		
14
Onaangekondigde BRZO inspecties:
10
Overtredingen uitgeschreven door VR:
1
Toezicht in de zorgsector (periode jan-april 2016):
ca: 20 expedities Geen Nood Bij Brand (GNBB) uitgevoerd
ca: 40 expedities Geen Nood Bij Brand ingepland
(Veel positieve ervaringen zowel vanuit de zorginstellingen, GHOR, gemeenten en brandweer
met betrekking tot deze manier van toezicht.)
Toezicht Wabo bouw en brandveiligheid (periode jan-april 2016):
631 toezicht momenten.
Voorlichting brandveiligheid
Er wordt op diverse momenten voorlichting gegeven door de brandweer aan de verschillende doelgroepen (voornamelijk
ouderen/senioren). In de periode januari-april 2016 is er 30 keer een voorlichtingssessie georganiseerd (voorlichting na
Brand, voorlichting doelgroepen en scholenbezoeken). In de periode januari-april 2016 is er 20 keer voorlichting op
basisonderwijs gegeven (lespakket Brààànd!!!).
Netwerkpartners
In 2016 wordt extra capaciteit gestoken in het verbinden van partners. Zo worden op dit moment nauwe contacten
aangewend met onder andere de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). KBO heeft in Noord-Brabant 300 afdelingen en
50 voorlichters. In 2016 worden de voorbereidingen getroffen om in 2017 deze voorlichters in te zetten voor het geven van
voorlichting aan senioren (voor de doelgroepen, door de doelgroep). Dit gebeurd in samenspraak met de Brabantse
veiligheidsregio’s.
Divers
De brandweer is in de afgelopen periode ook actief geweest met voorlichting over brandveiligheid bij de diverse
“Open dagen” op brandweerkazernes. In het kader van de Toolbox zijn er in de verschillende gemeenten Home Safety
Checks uitgevoerd.
Media
Met regelmaat worden in diverse weekbladen “thema” artikelen in het kader van brandveiligheid geplaatst.
(Brandveilige kleding tijdens carnaval. Rookmelders, brandveiligheid tijdens barbecue, brandveiligheid in en rondom huis).

Financiële middelen

In onderstaande tabel wordt de inzet van financiële middelen van thema 4 Risicobeheersing weergegeven.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

5.877.518
5.877.518

€
€

6.334.185
6.334.185

€
€

6.288.476
6.288.476

€
€

45.709
45.709

€
€

1.465.930
1.465.930

€
€

1.448.883
1.448.883

€
€

1.389.055
1.389.055

€
€

59.828
59.828

€
€

4.411.588 €
4.411.588 €

4.899.421 €
4.899.421 €

-14.119
-14.119

4. Risicobeheersing
lasten
4. Risicobeheersing
totaal lasten
baten
4. Risicobeheersing
totaal baten
saldo
4. Risicobeheersing
Saldo baten en lasten
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2.5 Thema 5 Incidentbestrijding
2.5.1 Inleiding
De veiligheidsregio beschikt over een slagvaardige organisatie voor repressieve brandweerzorg, dicht bij burgers en
bedrijven. Op basis van het brandrisicoprofiel (2015) zijn de normen voor opkomsttijd bepaald en is het dekkingsen specialismespreidingsplan voor het materieel (basis en specialistisch) vastgesteld. Door een goede en efficiënte
deconcentratie van kazernes en materieel kan de brandweer in MWB garant staan voor (collectieve) slagkracht.

2.5.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 Ontwikkelen vrijwilligers		 beleid met betrekking tot 		
		 de taken/rollen die vrijwilligers
		 kunnen vervullen 		
		 (taakdifferentiatie incident-		
		 bestrijding, nieuwe taken in 		
		 het kader van risicobeheersing)
		 en de HRM aspecten zoals 		
		 belastbaarheid, 		
		 beschikbaarheid, binding 		
		 en motivatie
.
		 De paraatheid van de
		 operationele brandweer-		
		 organisatie is inzichtelijk 		
		 gemaakt			
						
						
						
						

Op landelijk niveau is een visie van, voor en door vrijwilligers uitgebracht.
Uit deze visie blijkt dat de vrijwilligers de hoeksteen zijn/blijven en dat
een diepere inbedding in de lokale samenleving noodzakelijk is.
Vrijwilligers blussen niet alleen branden maar helpen ook burgers
brand voorkomen en te beperken. De uitkomsten van de visie worden
vertaald naar regionaal beleid. Uitgangspunt is dat wij vrijwilligers
(blijven) zien als professionals en dat we streven ze zo veel mogelijk
ruimte te geven en te faciliteren. In het najaar van 2016 wordt dit beleid
afgerond

		 Bluswaterbeleid is
		 vastgesteld en vertaald 		
		 in uitvoeringsmaatregelen		
						
						
						

In het voorjaar is het bestuur geïnformeerd over het te voeren beleid ten
aanzien van bluswater. Kern van dit beleid is dat er wordt overgestapt
van ‘eis’ naar advies waarbij de adviesrol van de veiligheidsregio naar
gemeenten, verder wordt versterkt. In juli 2016 wordt het beleid formeel
vastgesteld door het Algemeen Bestuur, waarna aangeboden aan de
gemeenten als handreiking voor verdere uitwerking.

		 De pilots van uitruk op
		 maat zijn geëvalueerd 		
		 en de uitrol over gehele 		
		 regio is gestart		
						
						
						
						
						
						

De drie pilots uitruk op maat die gestart zijn in 2015 worden verlengd
om zo meer resultaten te kunnen meenemen in de evaluatie.
De posten staan positief tegenover de pilot omdat hiermee op momenten
dat er minder vrijwilligers beschikbaar zijn, toch snel op een incident kan
worden gereageerd. Vanuit deze behoefte worden in 2016 vijf extra
posten aan de pilot toegevoegd. Daarnaast wordt bekeken of we na het
afronden van de pilots, de beproefde werkwijze op alle posten kunnen
uitrollen, wanneer de behoefte van de post daar naar is. Hierbij is
uiteraard aandacht voor opleiding en training om zodoende met minder
bemanningsleden (TS4) een veilige inzet te kunnen doen.

		
		
		
		
		

Dit traject wordt voor de zomervakantie afgerond. Het beheer, onderhoud
en de aanschaf van alle technische en facilitaire middelen is efficiënter en
effectiever georganiseerd.

Het domein Techniek,
Facilitair en Logistiek (TFL) 		
is heringericht op zowel de 		
inhoudelijke processen als de
functies binnen dit domein

Het is belangrijk de paraatheid van de brandweer inzichtelijk te hebben.
Hiermee brengen we de slagvaardigheid van de organisatie in beeld en
zien we direct welke acties we moeten ondernemen om deze op peil te
houden. Er wordt gewerkt aan een systeem om de paraatheid
inzichtelijk te maken. Eind 2016 verwachten we hiervan de eerste
resultaten o.b.v. een app die in het najaar wordt uitgerold. Medio 2017
worden nieuwe pagers aangeschaft, die samen met de genoemde app
een realtime, volledig en actueel beeld van de paraatheid geven.
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		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 De taken en processen van
		 het domein Operationele 		
		 Voorbereiding (OV) zijn 		
		 vastgesteld en de benodigde
		 capaciteit voor het uitvoeren 		
		 hiervan is in beeld gebracht
						

De huidige werkzaamheden en capaciteit binnen OV is geïnventariseerd.
Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse groepen
medewerkers en zijn kaders voor het vervolg bepaald. In een informatiebijeenkomst voor medewerkers OV zijn de eerste beelden van de
inventarisatie met elkaar gedeeld. Het vervolg bestaat uit het stroomlijnen
van alle gegevens en verwerken in een rapportage. Verwacht wordt dat deze
in het derde kwartaal wordt opgeleverd.

		
		
		
		
		
		
		

Zowel op het gebied van mono- als multidisciplinair leren, zijn diverse
ontwikkelingen gaande, die eind 2016 moeten leiden tot een nieuwe
evaluatiesystematiek.

Evaluatiesystematiek die
leidt tot realistische leer-		
punten en op alle niveaus 		
toepasbaar is, is ontwikkeld.
Het lerend vermogen heeft
daarmee een kwaliteitsimpuls
gekregen

		 De oefencarrousel voor
		 manschappen, bevelvoerders
		 en officieren bij de brandweer
		 is geïmplementeerd
						
						
						
						
						

De oefencarrousel is volledig geïmplementeerd. Ondanks de succesvolle
implementatie en de positieve ervaringen van de deelnemers, lopen we bij de
meerdaagse trainingen tegen een aantal organisatieproblemen aan.
Met name het bereiken van de grens van de belastbaarheid van onze
vrijwilligers, maakt dat we het onderdeel van de meerdaagse trainingen
anders moeten organiseren. Terwijl de trainingen in 2016 gewoon doorlopen,
wordt nagedacht over een passend alternatief, zonder dat we aan kwaliteit
moeten inboeten. Dit alternatief wordt vanaf 2017 aangeboden en opgenomen
in de oefencarrousel.

		 Het nieuwe oefencentrum
		 Safety Village in Tilburg is 		
		 gerealiseerd
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

In de afgelopen periode is het ‘definitief ontwerp’ gemaakt en zijn de kosten
voor investering en exploitatie inzichtelijk gemaakt. Tevens is er een pre-RI&E
gemaakt, om te kijken welke maatregelen straks noodzakelijk zijn in het
kader van schoon en veilig werken. Tenslotte is gekeken welke maatregelen
er genomen moeten worden om rookoverlast naar de omgeving straks zoveel
mogelijk te beperken. Op basis van de voorbereidingen en de financiële
berekeningen, vindt in juli 2016 bestuurlijke besluitvorming plaats omtrent de
realisatie van Safety Village. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden,
kan het technisch ontwerp worden afgerond en worden de milieu- en bouwvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd. Daarna start de realisatie
van het nieuwe oefencentrum in januari 2017. Naar verwachting wordt het
nieuwe complex in het 4e kwartaal van 2017 opgeleverd, waarna het begin
2018 in gebruik kan worden genomen.

		
		
		

Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald

Prestatie-indicatoren
Opkomsttijd eerste basisbrandweereenheid (TS) prio 1
Het percentage van de uitrukken dat BMWB heeft voldaan aan de door het bestuur vastgestelde brandweer opkomsttijd
op basis van het dekkingsplan. Het betreft hier de opkomsttijden voor meldingen van binnenbrand en automatische
brandalarmen met een prioriteit 1.
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De opkomsttijd is de tijd die verloopt tussen het overgaan van de telefoon op de meldkamer (GMK) en de ‘ter plaatse’
melding van het brandweervoertuig (het moment van aankomst bij het brandadres). De opkomsttijd bestaat uit:
• de verwerkingstijd van de alarmcentrale plus;
• de uitruktijd van de brandweerpost plus;
• de aanrijdtijd van de brandweerpost naar het brandadres.

		 Cluster		

Totaal

West

Noord Zuid

Oost

Midden

		Opkomsttijd voldoet
75%
81%		70%
		 aan objectnorm
		 (norm = 80%)						

70%

85%

68%

		
		
		
		

Opkomsttijd voldoet
aan objectnorm
+ 2 minuten
(norm = 95%)

90%

98%		 82%

90%

92%

89%

		
		
		

Maximale opkomsttijd
18 minuten
(norm = 100%)

99%

98%		 97%

100% 98%

100%

De gemiddelde opkomsttijd in de regio is 75%.
De norm uit het regionaal dekkings- en spreidingsplan van 80% wordt niet gehaald.
In 91% van alle uitrukken wordt de normtijd + 2 minuten gehaald.
Dit percentage ligt onder de norm van 95%. In 99% wordt de maximale opkomst van 18 minuten gehaald.
De percentages per cluster laten grote verschillen zien. De redenen waarom de norm niet wordt gehaald lopen uiteen.
Bij een aantal posten is het de uitruktijd van de brandweerpost (hoe snel zijn de vrijwilligers op de kazerne), bij een
aantal posten is de aanrijdtijd naar het brandadres langer. Daarnaast staat de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag
steeds meer onder druk. In het project paraatheid wordt de beschikbaarheid van vrijwilligers inzichtelijk gemaakt.
Het registeren en analyseren van opkomstpercentages per cluster is nog relatief nieuw. Ten aanzien van deze
percentages per cluster en eventueel per gemeente moet dan ook nog een nadere analyse plaatsvinden.
Deze analyse, voorzien van conclusies, zullen aan het bestuur worden aangeboden.
Geoefendheid medewerkers brandweer
Het percentage medewerkers dat geoefend is conform de vastgestelde eisen
(norm is 60% aanwezigheid bij de aangeboden oefenmomenten).

		 Cluster		

Totaal

West

Noord Zuid

		 Aanwezigheid bij
		 oefenmomenten
		 (norm = 60%)

76,69

71,48

77,45

Oost

Midden

75,14 80,56 79,86

Het algemene beeld is dat voldaan wordt aan de norm voor aanwezigheid bij oefenmomenten. De gemiddelde
aanwezigheid bij oefeningen ligt boven de 60%. Op vier posten in de regio wordt niet aan de norm voldaan.
De clusterleiding gaat in gesprek met individuen die niet aan de norm voldoen.
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) en medische keuringen
In de eerste vier maanden van 2016 zijn 297 medewerkers opgeroepen voor hun periodieke keuring, onderverdeeld
in 286 PPMO keuringen t.b.v. manschappen/bevelvoerders en 11 keuringen t.b.v. repressieve officieren. Ten aanzien
van de PPMO keuringen, zijn 12 personen tijdelijk ongeschikt gevonden, en komen op een later moment in aanmerking
voor een herkeuring. In dezelfde periode zijn er in totaal 9 aanstellingskeuringen uitgevoerd.
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Alarmeringen
Dit betreft het aantal incidenten van 1 januari 2016 t/m 30 april 2016,
uitgesplitst naar cluster en onderverdeeld naar meldingsclassificatie.

Opkomstpercentage bij alarmering
Dit betreft het opkomstpercentage van vrijwilligers nadat zij een alarmering hebben ontvangen. De norm hierbij is gesteld op
30% opkomst op basis van het aantal ontvangen alarmeringen. Over de eerste vier maanden van 2016 ligt het gemiddelde
percentage van alle vrijwillige medewerkers op 44%.

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft inzet van financiële middelen van Thema 5 Incidentbestrijding weer.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

57.788.106
57.788.106

€
€

56.717.858
56.717.858

€
€

56.628.021
56.628.021

€
€

89.837
89.837

€
€

13.109.445
13.109.445

€
€

10.779.610
10.779.610

€
€

10.604.370
10.604.370

€
€

175.240
175.240

€
€

44.678.662 €
44.678.662 €

46.023.651 €
46.023.651 €

-85.403
-85.403

5. Incidentbestrijding
lasten
5. Incidentbestrijding
totaal lasten
baten
5. Incidentbestrijding
totaal baten
saldo
5. Incidentbestrijding
Saldo baten en lasten
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2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg
2.6.1 Inleiding
De geneeskundige zorg richt zich vooral op de opvang, zorg en begeleiding van slachtoffers en gewonden, op
psychosociale hulpverlening en op de openbare gezondheidszorg bij ongevallen en rampen (o.a. bij infectieziektebestrijding en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen). De inzet van geneeskundige maatregelen en voorzieningen
beperkt zich niet enkel tot rampsituaties, maar is ook van belang in het kader van preventie en pro-actie.
De GHOR functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio. Namens het bestuur maakt
de GHOR afspraken voor opgeschaalde zorg bij rampen en crisis, met onder meer de GGD, huisartsen, Rode Kruis,
ziekenhuizen en ambulancezorg. Ook in de advisering voor evenementenvergunningen speelt de GHOR een
belangrijke rol. De GHOR-organisaties van MWB en Brabant-Noord werken steeds nauwer samen. Maatschappelijke
ontwikkelingen leiden er toe dat veiligheid en zorg steeds meer twee kanten van dezelfde medaille zijn.

2.6.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 Beheren en onderhouden
•
		 van de geneeskundig 			
		 specifieke hulpmiddelen
•
							
							
							

Het beheer en onderhoud van de voertuigen en hulpmiddelen verloopt
volgens schema.
Vanwege de veranderingen met betrekking tot Grootschalig
Geneeskundige Bijstand (GGB) hebben de ambu- en SIGMA-teams in
het eerste kwartaal hun pagers ingeleverd. Ook de Geneeskundige
Combinatie (GNK) is ingeleverd.

		
		
		
		

Sluiten van convenanten
met zorginstellingen voor 		
geneeskundige 		
opgeschaalde zorg

Met vijf van de zes ziekenhuizen in de regio Brabant Midden West
Noord is het convenant ondertekend. Alleen voor het Amphia ziekenhuis
moet dit nog gebeuren.

		
		
		

Implementeren van
operationele plan voor 		
infectieziektebestrijding		

Het rampbestrijdingsplan infectieziekten (RBi) is tijdens de oefening
Outbreak beoefend en de evaluatiepunten uit deze oefening worden
weer doorgevoerd in het rampenbestrijdingsplan en de organisatie.

		
		
		
		

Invoeren landelijk vastgesteld
model voor inzet van 		
grootschalige geneeskundige
bijstand (GGB)

Het GGB is inmiddels ingevoerd. Er blijft een Haakarmbak (HAB)
beschikbaar in Breda voor de regio’s Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg-Noord. Ook staan er 3 calamiteitenvoertuigen in Middenen West-Brabant en 1 in Brabant-Noord, die onderhouden worden.

		 Actief bijdragen aan
		 vergroten zelfredzaamheid 		
		 van niet-zelfredzame burgers
						

Expeditie extramurale zorg (taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie)
Er is een preventiewaaier ontwikkeld. Deze wordt vanaf juni uitgetest met
Wandelbos ’t Zandt door formele en informele zorgverleners van
verminderd zelfredzame mensen in de wijk.

		
		
		
		
		
		

Stimuleren burgerparticipatie
in rampenbestrijding i.c. het 		
actief benutten van de 		
deskundigheid en hulp van 		
de burger als eerste
hulpverlener bij een incident

Expeditie intramurale zorg (taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie).
Er wordt een pilot voorbereid met 6 zorginstellingen om verschillende
tools te testen waarmee extra hulp kan worden opgeroepen bij
calamiteiten in zorginstellingen.

		
		
		
		
		
.

Mede opstellen en
stimuleren van uitvoering 		
van continuïteitsplannen voor
de zogenoemde eerstelijns
zorginstellingen

Door middel van netwerkbijeenkomsten en contact met individuele
zorginstellingen wordt zorgcontinuïteit structureel onder de aandacht
gebracht bij verpleeg- en verzorginstellingen, GGZ en gehandicaptenzorg
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Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald

Prestatie-indicatoren

Aantal inzetten officier van dienst geneeskundig (OvDG) in 2015: 260 keer, in 2016: 40 keer. Oorzaak is een aanpassing van
de inzetcriteria. Dit blijkt toch niet het gewenste resultaat te geven. Met ingang van mei worden deze opnieuw aangepast.

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 6 Geneeskundige zorg weer.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

€
€

6. Geneeskundige zorg
lasten
6. Geneeskundige zorg
totaal lasten
baten
6. Geneeskundige zorg
totaal baten
saldo
6. Geneeskundige zorg
Saldo baten en lasten
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2.413.616
2.413.616

€
€

€
€

-

€
€

€
€

2.413.616 €
2.413.616 €

3.025.899
3.025.899
-

€
€
€
€

3.025.899 €
3.025.899 €

2.791.728
2.791.728
-

€
€

2.791.728 €
2.791.728 €

234.171
234.171
234.171
234.171
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2.7 Thema 7 Middelen
2.7.1 Inleiding
De middelenfunctie omvat de sturing, beheersing en ondersteuning van de organisatie op de gebieden personeel en
organisatie, informatievoorziening, financiën, archief/documentatiebeheer, communicatie en inkoop. Samen vormen zij
de basis voor een stabiele organisatie. De organisatie is berekend op haar taken en werkzaamheden.

2.7.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 De eerste fase van de Visie
•
		 op informatievoorziening 			
		 is gerealiseerd			
							
							
							
							
							
						
•
							
							
							
							
						
•
							
							
							
							
							
							

De inrichting van de werkorganisatie heeft veel aandacht gevraagd.
Resultaat is dat de tijdelijke werkorganisatie gepositioneerd is als
afdeling “Informatisering”, onder aansturing van de “Stuurgroep
Informatievoorziening”. Een leidinggevende van de afdeling is
aangesteld. De reeds werkzame adviseurs zijn geplaatst en hebben
een aangepaste taakomschrijving ontvangen. Vacatures voor werving
van nieuwe adviseurs zijn opengesteld. In juni van dit jaar zullen 2
nieuwe collega’s het team adviseurs gaan versterken.
De uitvoering van de visie op informatievoorziening vraagt om sturing
van de interne organisatie. Ingericht zijn de “kennisgroep Functioneel
Beheer” en de “Change Advisory Board”. Samen met de continuering
van de “Stuurgroep Informatievoorziening”, is eenduidige sturing en
aansluiting op de visie en strategie hiermee bewaakt.
Projecten en activiteiten op de jaarkalender van Informatisering zijn in
uitvoering, worden opgeleverd en overgedragen aan de staande
organisatie. We lopen achter op de planning, gezien de latere werving
van de nieuwe adviseurs. Speerpunten zijn: Digitale Operationele
Brandweer Informatie (DOBI), Brandweer Informatie Netwerk (Brain),
Informatieveiligheid en Landelijk Programma Geo.
Hierbij is aangesloten op de landelijke ontwikkelingen.

		 Bewustwordingscampagne
• De planning van de uitrol van de Vooropletters-campagne is begin juli.
		 MWB is uitgevoerd. 			 Aangezien deze campagne valt of staat met de samenwerking tussen
		 Risicobewustzijn is 			 gemeenten, Veiligheidsregio MWB en de overige kolommen wordt
		 toegenomen.
		 daarop nu volop ingestoken. Het merendeel van de gemeenten is
							 geïnformeerd over de insteek. Op bestuurlijk niveau is onverdeeld
							 enthousiasme over de campagne. In mei volgt nog een brief aan de
							 colleges van de gemeenten waarin het uitvoeringsplan Risicocommuni							 catie nogmaals onder de aandacht gebracht wordt. De bewustwordings							 campagne maakt hiervan onderdeel uit.
						
• Op dit moment worden de middelen die gebruikt kunnen worden in de
							campagne uitgewerkt.
						
• Daarnaast is er in de organisatie en bij de partners een informatieronde
							 gehouden om alle medewerkers over de bewustwordingscampagne te
							 informeren. Hierop wordt positief gereageerd. Ook is samenwerking
							 gezocht met Omroep Brabant die naast crisiszender bereid is op te
							 treden als risicocommunicatiezender. De aftrap van de campagne vindt
							 waarschijnlijk in samenwerking met hen plaats.
		 Uitvoeringsplan
		 risicocommunicatie 		
		 is geïmplementeerd
						
						
						

Eind januari is het Uitvoeringsplan door middel van een filmpje
geïntroduceerd bij het Algemeen Bestuur. In de daarop volgende
periode is er met de afdelingen communicatie van de diverse gemeenten
geschakeld over de inhoud van het plan en de bijdrage die gemeenten
hieraan kunnen leveren. De coalities zijn/worden gesmeed. Daarnaast is
de samenwerking van de twee andere veiligheidsregio’s in Brabant
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		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

		 Uitvoeringsplan
		 risicocommunicatie		
		 is geïmplementeerd 		
						
						
						

toelichting

dermate goed dat de overige regio’s in Nederland het beleidsplan en
uitvoeringsplan willen verbreden naar landelijk beleid. Daaruit voorvloeiend
wordt een communicatie-toolbox ontwikkeld waarin de prioritaire risico’s
worden uitgewerkt, gekoppeld aan handelingsperspectieven. Daarmee worden
de activiteiten zoals benoemd in het uitvoeringsplan ingevuld. Daar waar een
regionale invulling van de activiteiten beter is, wordt dit conform plan opgepakt.

		 De crisiscommunicatie
• De CIST (crisis informatie schrijf tool) wordt in crisissituaties gebruikt tot en
		 is efficiënt en eenduidig 			 met GRIP 1. Er hebben gesprekken over gebruik en werking van de CIST
		 georganiseerd
		 plaatsgevonden met de 7 Markiezaatgemeenten, Breda en Tilburg. Met de
							 andere gemeenten worden afspraken gemaakt. De onderhavige crisis wordt
							 gebruikt voor risicocommunicatie. Hiervoor worden de Facebook accounts
							 van brandweer en veiligheidsregio ingezet.
						
• De crisisbanner is in 2016 inmiddels 4x keer tijdens een incident ingezet.
							 Met Havenschap, OMWB en Omroep Brabant zijn afspraken gemaakt voor
							 implementatie van de banner. 7 van de 26 gemeenten zijn om technische
							 redenen nog niet aangesloten. Naar verwachting is de banner dit jaar bij
							 alle gemeenten geïmplementeerd.
						
• Het voorstel voor de gedeelde invulling van het COPI-piket door de
							 Veiligheidsregio MWB is goedgekeurd door de Algemeen Directeur en wordt
							 voorgelegd aan de Politie. Na goedkeuring worden drie mensen geworven,
							 opgeleid en uiteindelijk als OvD communicatie COPI nog dit jaar ingezet.
						
• Voor alle adviseurs in de crisiscommunicatiekolom is twee maal een
							 netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij eenduidige en effectieve
							 crisiscommunicatie gerelateerd aan alle communicatierollen centraal stond.
							
		 Medewerkers zijn goed
7 april is een bijeenkomst gehouden met alle medewerkers van directie
		 geïnformeerd over de 		
Middelen en Veiligheidsbureau, waarin onze kernwaarden, leidende principes
		 koers van de organisatie 		
en de focus van de Veiligheidsregio besproken zijn. De vier kernwaarden zijn:
		 en weten wat dat voor 		
Zichtbaar, Slagvaardig, Vakbekwaam en Samenwerkingsgericht. Hoewel alle
		 hen betekent.
vier de waarden even waardevol zijn, is de keuze gemaakt om er in 2016 voor
						
Directie Middelen en het Veiligheidsbureau twee grondig(er) uit te werken,
						
namelijk: Zichtbaar en Samenwerkingsgericht. Op 8 november 2016 komen
						
we opnieuw bijeen om dan met elkaar de resultaten van die twee uitgewerkte
						
principes met elkaar te delen.
		 Bestuurlijke visitatie
		 is voorbereid		
						
						
						
						
						
						
						

Het bestuur heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsdirectie om de visitatie
aan te vragen bij de landelijke ondersteuningsorganisatie en zorg te dragen
voor de uitvoering van de visitatie. Inmiddels is de aanvraag ingediend en het
uitvoeringsproces gestart. In april 2017 vindt de visitatie plaats. Doel van de
visitatie is het maken van een integrale en strategische foto door een
collegiale visitatiecommissie om als veiligheidsregio te leren en te ontwikkelen.
De visitatie is gericht op spiegelen, reflecteren en leren. Ter voorbereiding op
de visitatie voeren we een zelfevaluatie uit op de thema’s: maatschappelijke
opdracht, leiderschap en verandervermogen en organisatie in samenwerking.

		 Contractmanagement
Een contractadviseur is aangesteld. Het contractenregister is gevuld met
		 is geïmplementeerd		
inmiddels 220 contracten. Contractmanagement is geïmplementeerd onder
						
andere door de nazorg op de contracten, adviseren op contracten en analyses
						
op contracten en leveranciers.
		
		 Normalisering
Op het gebied van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling spelen er op dit 		
		 rechtspositie ambtenaren		
moment 3 thema’s welke van belang (kunnen) zijn voor de Veiligheidsregio
						
MWB.
						
• Ten eerste is daar de ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’. Vooralsnog
							 leek het er op dat de bijzondere positie van de ambtenaar per 2018 groot		
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		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 Normalisering
		 scheepse veranderingen zou gaan doormaken. Veranderingen die ook
		 rechtspositie ambtenaren 			 de Veiligheidsregio MWB zouden raken. Na de behandeling in de eerste
							 kamer in september 2015 en de mededeling dat voor de beantwoording
							 van de vragen meer tijd nodig is, is het echter stil rondom dit thema.
							 De verwachting is dat dit thema naar een nieuwe kabinetsperiode
							 verschoven wordt of ten langen leste geheel van de agenda verdwijnt.
						
• Ten tweede wordt op dit moment Hoofdstuk 3 van de rechtspositie ter
							 zake van de financiële vergoedingen voor het personeel aangepast.
							 Landelijk is een nieuw hoofdstuk 3 overeengekomen en lokaal worden
							 er –op die onderdelen waar dit kan- in overleg met het Georganiseerd
							 Overleg (GO), ‘de puntjes op de i gezet’. Naar verwachting zal voor de
							 zomer van 2016 instemming met het GO bereikt worden. De nieuwe
							 teksten kunnen dan na de zomer door het Dagelijks Bestuur vastgesteld
							 worden en met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 ingevoerd worden.
							 Hierbij verdient de communicatie naar de medewerker bijzondere
							aandacht.
						
• Ten derde wordt per 1 januari het individueel keuzebudget van kracht,
							 waardoor de medewerkers van de VR een aantal arbeidsvoorwaarden
							 kunnen uitruilen tegen andere voorwaarden. Een en ander wordt door
							 middel van een geautomatiseerde koppeling aan het salarissysteem
							 gerealiseerd. Naar verwachting is de koppeling rond de zomer
							 operationeel en kan het systeem richting 1 januari 2017 uitgerold
							 worden. Ook hier geldt weer dat de informatievoorziening naar de
							 medewerker de nodige aandacht verdient.
		 Top 10 organisatierisico’s
		 zijn in beeld en maatregelen 		
		 zijn bekend. De risicogerichte
		 werkwijze is geborgd in de 		
		 organisatie.		
						

In de eerste maanden van het jaar hebben met een dwarsdoorsnede
van de organisatie risicogesprekken plaatsgevonden: Welke risico’s zie
je voor je afdeling, dienst of totale organisatie. De risico’s zijn
geïnventariseerd en oorzaken en gevolgen zijn in kaart gebracht. Voor de
zomer worden de risico’s beoordeeld en voor de top 10 risico’s worden
de maatregelen vervolgens uitgewerkt.

		 Op maat maken en
		 implementeren van het 		
		 landelijke project kwaliteit 		
		 en vergelijk.		
						
						

Het landelijke project kwaliteit en vergelijk is vertraagd. In de periode
van december tot en met maart 2016 hebben gesprekken plaatsgevonden met directies van de verschillende veiligheidsregio’s.
Doel van gesprekken was om commitment voor het landelijke project te
verkrijgen. Op basis van de gesprekken worden aanbevelingen gedaan
voor de verdere uitvoering van het project.

		 Gezamenlijke Huisvesting
		 is gerealiseerd
						
						
						
						
						
						

Met gezamenlijke huisvesting wordt bereikt dat de medewerkers van
Directie Middelen en het Veiligheidsbureau meer zichtbaar voor elkaar
zijn, wat een positief effect op de samenwerking kan hebben. Hiermee
worden twee van onze kernwaarden verder ondersteund. Natuurlijk dient
de zichtbaarheid en samenwerking met de andere dienstonderdelen ook
geborgd te blijven door ook op andere locaties aanwezig te zijn.
Onderzocht wordt wat een mogelijk geschikte locatie voor deze
gezamenlijke huisvesting is.

		
		
		

Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald
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Prestatie-indicatoren
		 Indicatoren Directie Middelen
						

jaarrekening
2015

begroting		
2016		

Burap
2016

		

Inkoopresultaat		

€ 1.056.889

-		

pas bij jaarrekening

		
		
		

Aantal aanbestedingstrajecten
• Europees		
• Meervoudig		

6			
12		

5		
33		

0
5

		

Aantal WOB-verzoeken		

7			

-		

7

		
		
		

Aantal bezwaarschriften
• Personeel		
• Overig			

3			
1			

-		
-		

4
1

		 Aantal verwerkte facturen		
		 Doorlooptijd facturen		
						

14.600
89,5%
binnen 30 dagen

14.500		
90%		
binnen 30 dagen

4.630
92 %
binnen 30 dagen

		
		

Aantal bijeenkomsten
financiële ambtenaren		

1			

1		

1

		
		
		
		
		

Website VRMWB ingezet
als crisisplatform 		

25		

140		

40

Crisisbanner ingezet op
website gemeente 		

2			

20		

4

		
		
		
		

Aantal geregistreerde
documenten:
• Inkomend		
• Uitgaand		

3.659
5.556

3.842		
5.834		

950
3.600
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Statistieken woordvoering
In de periode 1 januari t/m 30 april zijn de woordvoerders van de veiligheidsregio 128 keer gealarmeerd. Meestal
gebeurt dit via de pager, maar ook in geval de media, de HOvD of de politiewoordvoering erom vraagt. De eerste 4
maanden van het jaar zijn 5 GRIP incidenten geweest. Brand, extreem weer, ongeval gevaarlijke stoffen zorgen voor
grote maatschappelijke impact. Naast woordvoering bij incidenten zijn de woordvoerder VR ook actief bij de project
gerelateerde mediacontacten. Denk bijvoorbeeld aan woordvoering over paraatheid brandweervrijwilligers, opvang
vluchtelingen, statistieken woningbranden en communicatie gerelateerde nazorg van grote incidenten.

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 7 Middelen weer.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

8.782.877
8.782.877

€
€

8.905.020
8.905.020

€
€

8.764.651
8.764.651

€
€

140.369
140.369

€
€

1.728.983
1.728.983

€
€

1.628.408
1.628.408

€
€

1.483.826
1.483.826

€
€

144.582
144.582

€
€

7.053.893 €
7.053.893 €

7.280.825 €
7.280.825 €

-4.213
-4.213

7. Middelen
lasten
7. Middelen
totaal lasten
baten
7. Middelen
totaal baten
saldo
7. Middelen
Saldo baten en lasten

7.276.612 €
7.276.612 €
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2.8 Thema 8 Algemene opbrengsten
2.8.1 Inleiding
Het thema Algemene opbrengsten heeft als doel om de centrale opbrengsten van de Veiligheidsregio MWB te verantwoorden en beheren. Deze algemene opbrengsten bestaan grotendeels uit de financiële bijdragen van gemeenten en
de BDUR-middelen (besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen) welke door via het Rijk worden
verkregen.

2.8.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

		 Wat willen we bereiken
		 (resultaat / doelstelling)

status

toelichting

		 Opbrengsten
						
						
						
						

De opbrengsten staan centraal begroot binnen de begroting. Hierdoor
kunnen de opbrengsten per jaar flexibel aan de diverse thema’s 		
toebedeeld worden. De specifieke opbrengsten zoals subsidies of
detacherings-inkomsten staan wel rechtstreeks op het desbetreffende
thema verantwoord.

		 Herijking / ontwikkelingen
		 BDUR 		
						
						

De herijking van de BDUR is in de begroting verwerkt. Daarnaast is er,
sinds jaren, een compensatie voor loon- en prijscompensatie toegepast.
Per saldo hebben de wijzigingen nauwelijks invloed op de hoogte van
de BDUR-inkomsten.

		
		
		

Kleur
		
		
		

Betekenis
doelstelling gereed / behaald
doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
doelstelling zal niet worden behaald

Financiële middelen

Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 8 Algemene opbrengsten weer.
Them a

rekening 2015 begroting 2016 prognose 2016
na w ijziging

verschil
(= prognose begroting)

€
€

99.668
99.668

€
€

98.405
98.405

€
€

€
€

98.405
98.405

€
€

69.378.203
69.378.203

€
€

69.848.140
69.848.140

€
€

€
€

74.612
74.612

-69.773.528 €
-69.773.528 €

23.793
23.793

8. Algemene opbrengsten
lasten
8. Algemene opbrengsten
totaal lasten
baten
8. Algemene opbrengsten
totaal baten
saldo
8. Algemene opbrengsten
Saldo baten en lasten
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€
€

-69.278.535 €
-69.278.535 €

-69.749.735 €
-69.749.735 €

69.773.528
69.773.528
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3 Exploitatie
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3 Exploitatie
3.1 Totaaloverzicht exploitatie Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Them a

rekening 2015

begroting 2016
na w ijziging

prognose 2016

verschil
(= prognose begroting)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.274.252
6.599.938
827.554
5.877.518
57.788.106
2.413.616
8.782.877
99.668
88.663.529

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.303.420
8.519.253
357.500
6.334.185
56.717.858
3.025.899
8.905.020
98.405
87.261.539

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.064.919
8.106.616
357.500
6.288.476
56.628.021
2.791.728
8.764.651
86.001.911

€
€
€
€
€
€
€
€
€

238.501
412.637
-0
45.709
89.837
234.171
140.369
98.405
1.259.628

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.863.068
2.238.711
65.743
1.465.930
13.109.445
1.728.983
69.378.203
89.850.083

€
€
€
€
€
€
€
€
€

531.468
2.902.530
122.500
1.448.883
10.779.610
1.628.408
69.848.140
87.261.539

€
€
€
€
€
€
€
€
€

344.475
2.894.987
122.500
1.389.055
10.604.370
1.483.826
69.773.528
86.612.742

€
€
€
€
€
€
€
€
€

186.993
7.543
59.828
175.240
144.582
74.612
648.798

2.720.444 €
5.211.629 €
235.000 €
4.899.421 €
46.023.651 €
2.791.728 €
7.280.825 €
-69.773.528 €
-610.830 €

51.508
405.094
-0
-14.119
-85.403
234.171
-4.213
23.793
610.830

TOTAAL
lasten
1. Bestuur en organisatie
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
3. Bevolkingszorg
4. Risicobeheersing
5. Incidentbestrijding
6. Geneeskundige zorg
7. Middelen
8. Algemene opbrengsten
totaal lasten
baten
1. Bestuur en organisatie
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
3. Bevolkingszorg
4. Risicobeheersing
5. Incidentbestrijding
6. Geneeskundige zorg
7. Middelen
8. Algemene opbrengsten
totaal baten
saldo
1. Bestuur en organisatie
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
3. Bevolkingszorg
4. Risicobeheersing
5. Incidentbestrijding
6. Geneeskundige zorg
7. Middelen
8. Algemene opbrengsten
Saldo baten en lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.411.184 €
4.361.227 €
761.811 €
4.411.588 €
44.678.662 €
2.413.616 €
7.053.893 €
-69.278.535 €
-1.186.554 €

2.771.952 €
5.616.723 €
235.000 €
4.885.302 €
45.938.248 €
3.025.899 €
7.276.612 €
-69.749.735 €
€

In paragraaf 3.2 is de gespecificeerde verschillenverklaring, per thema, opgenomen.
Hieronder staan de belangrijkste verschillen nader toegelicht.

verschillenverklaring
personele kosten
projecten
oefenen en trainen
informatievoorziening
verkoop voertuigen en materialen
overige goederen en diensten

verschil
€ 323.000
€ -427.000
€ 269.000
€
98.500
€ 152.500
€ 194.830
€
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610.830

voordeel / nadeel
voordeel
nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
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Personele kosten
Het voordeel op de personele kosten wordt mede veroorzaakt door de flexibele schillen van de diverse dienstonderdelen, welke nog niet zijn ingezet. Voor 2016 wordt hierdoor een positief resultaat verwacht ad. € 221.000 (€ 182.000
Veiligheidsbureau en € 39.000 GHOR). Ook loopt de invulling van bepaalde vacatures achter bij de begroting, zoals
zichtbaar is bij de invulling van de calamiteiten coördinatoren, hetgeen een positief effect heeft op de exploitatie
(€ 125.000). In de begroting was rekening gehouden met de inhuur van een hoofd Informatisering. Doordat het nieuwe
hoofd in dienst is getreden en niet hoeft te worden ingehuurd is hierop tevens een efficiency voordeel behaald ad.
€ 40.000.
Projecten
De belangrijkste financiële afwijking bij de projecten wordt veroorzaakt door de initiële kosten van de nieuwbouw van
Safety Village (€ 353.000 negatief). Deze kosten bestaan voornamelijk uit het projectmanagement en de huur van een
vervangende locatie. De omvang van deze kosten was niet voorzien in de begroting 2016.
Tevens kennen de BDUR projecten een beperkte onderrealisatie, waardoor er minder middelen uit de reserve BDUR
dienen te worden onttrokken. Dit levert voor de exploitatie een nadeel op ad. € 75.000.
Oefenen en trainen
De kosten voor oefenen en trainen zijn aanzienlijk lager dan begroot. In het kader van Multidiciplinair Opleiden, Trainen
en Oefenen (MOTO) is een oefening vervallen en zijn enkele oefeningen verkleind in omvang.
Tevens zijn er diverse efficiency voordelen behaald op het oefenen en trainen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het
inkopen van oefeningen in het kader van MOTO en het inzetten van instructeurs bij de bedrijfsschool. De meerdaagse
trainingen van incidentbestrijding zijn ook verkort, van drie dagen naar twee dagen.
Informatievoorziening / ICT
De onderrealisatie op het onderdeel ICT wordt veroorzaakt doordat terughoudend wordt omgegaan met uitgaven vanwege toekomstige ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor het project IBARC (aanbesteding nieuwe communicatieapparatuur brandweer) als voor de Gemeenschappelijke Meldkamer. Uitgaven in het meldkamerdomein worden alleen
uitgevoerd indien deze noodzakelijk zijn, dit met het oog op de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.
Verkoop voertuigen en materialen
Voertuigen en materialen die buiten gebruik worden gesteld door de Veiligheidsregio worden verkocht. Dit levert een
boekwinst op, aangezien de voertuigen reeds volledig zijn afgeschreven. In 2016 wordt naar verwachting € 152.500
positief resultaat behaald op de verkoop van reeds afschreven voertuigen en materialen.
Overige goederen en diensten
De overige verschillen bestaan uit voor- en nadelen op diverse posten van de begroting. De bedrijfskosten van de
GHOR zijn lager dan begroot (€ 107.000) waardoor een positief voordeel ontstaat. Tevens zijn er meerkosten voor het
planmatige onderhoud van de Tankautospuiten welke via de laatste aanbesteding zijn aangeschaft (€ 44.000 nadeel).
De post onvoorzien ad € 98.000 is nog niet ingezet in 2016. Dit levert een voordeel op.

3.2 Verschillenanalyse
Thema 1 Bestuur en organisatie
onderwerp

verklaring

salarissen en inhuur
derden

verschil lasten

verschil baten resultaat

incidenteel /
structureel
43.273 incidenteel

Gezien het te verwachten resultaat op brandweerniveau
wordt terughoudend omgegaan met de inhuur en
aanname van personeel.
salarissen
Enkele medewerkers van het directiebureau hebben een
tijdelijke urenuitbreiding, waar detacheringsinkomsten
tegenover staan.
scholing
In afwachting van een beleidskader voor opleidingen is
de verwachting op dat gebied minder uit te geven dan
waarmee in de begroting rekening was gehouden.
reserve impuls taskforce In 2016 worden de contacten gelegd en worden de
zorg en veiligheid
partijen in beweging gebracht. Ook worden er producten
ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de veiligheidswaaier in de
extramurale zorg.
Met name de fysieke uitwerking en daarmee het maken
van de meeste kosten zal plaatsvinden in 2017.

€

43.273 €

- €

€

-55.622 €

9.127 €

-46.495 incidenteel

€

53.344 €

- €

53.344 incidenteel

€

200.000 €

-200.000 €

- incidenteel

overige verschillen

€
€

-2.494 €
238.501 €

3.880 €
-186.993 €

1.386 incidenteel
51.508

diverse overige verschillen
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Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijdig
onderwerp

verklaring

salariskosten
salariskosten

Flexibele schil VB nog niet besteed.
Een detachering van een medewerker Veiligheidsbureau
levert additionele baten op. Dit dekt grotendeels een
overbezetting op de adviseurs Veiligheidsbureau. Naast
de overbezetting komen de geprognosticeerde
loonkosten iets hoger uit.
BDUR multidiciplinair
MOTO: Er is in 2016 een oefening vervallen (PI Tilburg)
opleiden, trainen en
en twee oefeningen (GRIP3 Breda en Ontspoord) zijn
oefenen (MOTO),
sterk verkleind in omvang ten opzichte van de begroting.
Netcentrisch Werken en Daarnaast zijn er op diverse locaties in de begroting
Crisiscommunicatie
voordelen behaald door efficient in te kopen. Hierdoor
vallen de totale kosten van MOTO c.a. 25% lager uit.
Verder kent het project NCW een kleine overrealisatie
doordat er meer opleidingen gedaan worden in 2016 dan
begroot. CC prognosticeert een zeer kleine
onderbesteding
kapitaallasten / reserve Het voordeel op kapitaallasten wordt veroorzaakt door
egaliatie kapitaallasten een lagere rekenrente (2,75% begroot naar 1,5%
volgens de huidige prognose).
salariskosten
Op salarissen is een nadelig resultaat van € 62.000. Dit
is het gevolg van een verschil tussen de werkelijke en
geprognosticeerde indexering op salarissen. Daarnaast
is in de begroting geen rekening gehouden met met een
persoonlijke toelage. Inhuur personeel; de huidige
teamleider is ingezet voor de projectgroep LMO.
Hierdoor is voor dit jaar een externe ingehuurd om de
werkzaamheden als teamleider op zich te nemen. Dit
veroorzaakt een afwijking van € 28.000.
Calamiteiten
Er is een afwijking van € 124.880 positief vanwege het
Coördinatoren
feit dat de gehele caco-functie niet is ingevuld. Het is de
verwachting dat na de zomer dit wel het geval zal zijn.
Regionaal Crisis
Centrum

ICT

overige verschillen

Op de begroting van het RCC wordt een positieve
afwijking verwacht van € 61.608. Door het
terughoudende aankoopbeleid, ingegeven door de
samenvoeging met de meldkamer Zeeland (LMO), zijn
er minder kosten gemaakt voor ICT.
Op de begroting van het GMK regulier wordt een
positieve afwijking verwacht van € 79.194. Door het
terughoudende aankoopbeleid, ingegeven door de
samenvoeging met de meldkamer Zeeland (LMO), zijn
er minder kosten gemaakt voor ICT.
diverse overige verschillen

verschil lasten

verschil baten resultaat

€
€

182.147 €
-78.395 €

€
66.000 €

incidenteel /
structureel
182.147 incidenteel
-12.395 incidenteel

€

66.848 €

-

66.848 incidenteel

€

79.179 €

€

-89.853 €

-79.179

€

€

-

incidenteel

-

€

-89.853 incidenteel

€

124.880

€

-

€

124.880 incidenteel

€

61.608

€

-

€

61.608 incidenteel

€

79.194

€

-

€

79.194 incidenteel

5.636 €
-7.543 €

-7.335 incidenteel
405.094

€
€

-12.971 €
412.637 €

Thema 3 Bevolkingszorg
onderwerp

verklaring
geen materiële verschillen te verklaren
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verschil lasten
€

-

verschil baten resultaat
€

-

€

incidenteel /
structureel
-
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Thema 4 Risicobeheersing
onderwerp

verklaring

reserve toolbox

De implementatie van de toolbox is afhankelijk van de
€
participatie en actieve rol van de gemeenten in relatie tot
hun ambtelijk beschikbare capaciteit. Dit resulteert in
lagere kosten.
diverse overige verschillen
€
€

overige verschillen

verschil lasten

verschil baten resultaat

75.000 €

-75.000 €

-29.291 €
45.709 €

15.172 €
-59.828 €

incidenteel /
structureel
- incidenteel

-14.119 incidenteel
-14.119

Thema 5 Incidentbestrijding
onderwerp

verklaring

activa

De verkoop van afgeschreven voertuigen en materialen
levert een incidenteel voordeel op.
Voor de nieuwbouw Safety Village moeten in 2016
incidentele kosten worden gemaakt zoals
projectmanagement en een vervangende locatie. Deze
kosten zijn niet in de begroting 2016 opgenomen.
Om de duur van de oefeningen te beperkten zijn de
meerdaagse trainingen verkort van drie dagen naar twee
dagen. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan begroot.

safety village

oefenkosten

onderhoud

Voor het planmatig onderhoud is een contract
afgesloten met Ziegler voor de tankautospuiten vanuit de
laatste aanbesteding. Het contract is met
terugwerkende kracht per 2014 ingegaan. De facturen
over de periode 2014 -2015 zijn alsnog in rekening
gebracht.
randapparatuur c2000
In afwachting van de aanbesteding van nieuwe
communicatieapparatuur (IBARC) wordt terughoudend
omgegaan met de aanschaf van nieuwe apparatuur.
salarissen
Op salarissen is een nadelig resultaat. Dit is het gevolg
van een verschil tussen de werkelijke en
geprognosticeerde indexering op salarissen. Daarnaast
is in de begroting geen rekening gehouden met met één
persoonlijke toelage.
vrijwilligers
Op basis van voorgaande jaren en de realisatie tot
heden wordt een overschrijding verwacht. Er wordt een
project opgestart om te onderzoeken waardoor de
verschillen veroorzaakt zijn/ worden.
kapitaallasten / reserve Het voordeel op de kapitaallasten van wordt veroorzaakt
egalisatie kapitaallasten door een lagere rekenrente (2,75% begroot naar 1,5%
volgens de huidige prognose) en het doorschuiven van
investeringen.
trainen / oefenen
Het overschot is ontstaan op de instructeursvergoeding
doordat we voor een oefenmoment twee instructeurs
begroot zijn en er in praktijk maar een nodig is.
Daarnaast worden door afzeggingen er minder trainingen
gegeven dat vooraf is voorzien.
overige verschillen

diverse overige verschillen

verschil lasten

verschil baten resultaat

incidenteel /
structureel
152.438 incidenteel

€

- €

152.438 €

€

-353.000 €

- €

-353.000 incidenteel

€

79.626 €

- €

79.626 incidenteel

€

-43.739 €

- €

-43.739 incidenteel

€

36.020 €

- €

36.020 incidenteel

€

-20.393 €

- €

-20.393 incidenteel

€

-48.124 €

- €

-48.124 incidenteel

€

332.581 €

-332.581 €

- incidenteel

€

115.262 €

- €

115.262 incidenteel

€
€

-8.396 €
89.837 €

4.903 €
-175.240 €

-3.493 incidenteel
-85.403
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Thema 6 Geneeskundige zorg
onderwerp

verklaring

salarissen en inhuur
derden

De structurele vacatureruimte van de flexibele schil
wordt in ieder geval tot juli niet ingezet (€ 39.000
voordeel). Daarnaast is incidentele ruimte ontstaan ivm
urenvermindering en zwangerschapsverlof (€ 13.000
voordeel).
Voornamelijk ontstaan i.v.m. uitgestelden investeringen
in het wagenpark. aanbesteding worden nu opgesteld.
Vervanging OvDG-voertuigen gaan gefaseerd vervangen
worden, 1e in 2017
De begrote materiele kosten Sigma's/GNK worden in
het kader van de ontwikkelingen rondom het GGBproject miet meer gemaakt. (De bijdrage aan het Rode
Kruis (€ 25.000) was al meegenomen in de begroting
2016). Tevens zijn i.v.m. de nieuwe DVO met de RAV
ihkv het GGB-project zijn deze kosten structureel lager.

€

68.000

€

- €

incidenteel /
structureel
68.000 incidenteel

€

52.000

€

- €

52.000 incidenteel

€

48.000

€

- €

48.000 structureel

Overige bedrijfskosten

Ivm in 2014 aangepaste DVO vindt geen btw-heffing
€
plaats op de dienstverlening van de RAV aan de GHOR.
2016 is dit onderdeel nog begroot met btw. In 2016
wordt de modelovereenkomst i.h.k.v. de uitvoering van
de GGB-taken getoetst aan de goedgekeurde vorm om
ook de dienstverlening van de RAV aan de GHOR vanaf
2016 buiten de btw-heffing te houden.

19.000

€

- €

19.000 incidenteel

Overige bedrijfskosten

O.b.v. de nieuwe criteria ihkv de GGB-overeenkomst is
€
de inzet OvDG-en RAV) sterk gedaald. Momenteel
worden de criteria opnieuw herzien en zullen naar
verwachting de kosten vanaf mei weer stijgen.
3 deelprojecten zijn afgerond, 1 valt lager uit. De overige €
deelprojecten zijn in de voorbereidende en opstartfase.

40.171

€

- €

40.171 incidenteel

7.000 €

- €

7.000 incidenteel

234.171 €

- €

kapitaallasten

Overige bedrijfskosten

BDUR Besluit
opleidingen personeel
GHOR

verschil lasten

€
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Thema 7 Middelen
onderwerp
salarissen

ICT

rentekosten
reserve
informatievoorziening

reserve egalisatie
kapitaallasten

overige verschillen

verklaring

verschil lasten

De afdeling Informatisering hoeft haar nieuwe hoofd niet €
in te huren, waardoor er € 62.000 positief resteert. €
23.000 daarvan is echter wel ingezet voor de werving van
het nieuwe Hoofd-I in vaste dienst. Verder kent
Informatisering een aantal nog niet aan projectleiders
toebedeelde Informatiseringsprojecten. Het wordt voor
2016 niet meer reëel geacht dat deze nog volledig
gerealiseerd worden.
Het structurele maandbedrag van ATOS is € 3.000 lager €
dan begroot en de kapitaallasten zijn lager door een
lagere rekenrente. Er zijn daarnaast veel minder
hulpvragen (variabele kosten). De prognose op datalijnen
is lager doordat er een aantal datalijnen is opgeheven.
Prognose conform voortschrijdend inzicht op
renteontwikkeling en voortgang investeringsplan VR.
Er wordt € 23.000 onttrokken voor de werving van het
Hoofd Informatisering. € 39.000 resteert doordat het
Hoofd niet wordt ingehuurd. Daarnaast was € 112.000
onttrekking begroot om de egalisatiereserve
kapitaallasten VR op peil te houden. Doordat er wordt
ondergerealiseerd op diverse
Informatiseringsinvesteringen is deze onttrekking niet
nodig. Doordat er minder realisatie op
Informatiseringsprojecten in de exploitatie wordt
geprognosticeerd wordt de storting in deze reserve
hoger.
Het voordeel op deze onttrekking wordt veroorzaakt door
een lagere rekenrente (2,75% begroot naar 1,5%
volgens de huidige prognose) en een aantal
investeringen die later worden uitgevoerd.
diverse overige verschillen

verschil baten resultaat

81.200 €

95.451 €

-7.200 €

-

€

incidenteel /
structureel
74.000 incidenteel

95.451 incidenteel /
structureel

€

-40.391 €

40.405 €

15 incidenteel

€

-22.000 €

-151.679 €

-173.679 incidenteel

€

26.108 €

-26.108 €

€
€

€
140.368 €

€
-144.582 €

-

incidenteel

incidenteel
-4.213

Thema 8 Algemene opbrengsten
onderwerp

verklaring

nog in te delen lasten
reserve BDUR-bijdrage

Restant nog te bestemmen op thema 8.
Enkele BDUR projecten (VR totaalniveau) kennen een
lagere onderrealisatie, hierdoor is de onttrekking
navenant lager.
diverse overige verschillen

overige verschillen

verschil lasten

verschil baten resultaat

€
€

98.405 €
€

€
-74.612 €

incidenteel /
structureel
98.405 incidenteel
-74.612 incidenteel

€
€

€
98.405 €

€
-74.612 €

incidenteel
23.793
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4 Investeringen
4.1 Overzicht investeringen per thema
Het totale investeringsplan voor 2016 bedraagt ruim 14 miljoen euro, dit is inclusief overloop van de niet gerealiseerde investeringen uit 2015. Gedurende de eerste 4 maanden van 2016 is bijna 5 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De
belangrijkste afwijkingen worden hieronder beschreven.

thema's

begroting
2016 incl.
overloop 2015
Thema 1 Bestuur en organisatie
€
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding € 1.230.570
Thema 3 Bevolkingszorg
€
Thema 4 Risicobeheersing
€
Thema 5 Incidentbestrijding
€ 12.564.900
Thema 6 Geneeskundige zorg
€
254.000
Thema 7 Middelen
€
313.200
Thema 8 Algemene opbrengsten
€
Totaal

werkelijk per
30-04-2016

prognose
2016

€
- €
€
900.822 € 1.293.800
€
- €
€
- €
€ 3.868.570 € 10.054.700
€
- €
63.000
€
- €
203.500
€
- €
-

verschil =
prognose
resultaat 2016
€
€
-63.230
€
€
€ 2.510.200
€
191.000
€
109.700
€
-

€ 14.362.670 € 4.769.392 € 11.615.000 € 2.747.670

Toelichting
Thema 1 Bestuur en organisatie
Er zijn geen investeringen voor dit thema opgenomen.

Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Het project Digitale bereikbaarheidskaarten en Automatisch Voertuig Locatie Systeem overschrijdt door meerwerk de begroting met circa € 40.000.

Thema 3 Bevolkingszorg
Er zijn geen investeringen voor dit thema opgenomen.

Thema 4 Risicobeheersing
Er zijn geen investeringen voor dit thema opgenomen.

Thema 5 Incidentbestrijding
• De aanbestedingsprojecten van (kantoor)meubilair, twee haakarmbakken, verzorging en meetapparatuur gevaarlijke
stoffen zijn in de voorbereidende fase en het inkooptraject zal in 2016 worden afgerond. Echter de ingebruikname zal niet
in 2016 zijn, waardoor het investeringsbedrag van € 500.000 doorschuift.
• De aanschaf van hydraulisch redgereedschap voor de tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen is in 2016 € 730.000
lager dan begroot. Dit ontstaat doordat de technische levensduur van het gereedschap hoger is dan de economische
levensduur. Op dit moment wordt nagegaan of het investeringsplan hierop in de toekomst moet worden aangepast.
• In het kader van schoner werken zijn aanpassingen noodzakelijk in de kazernes. Op dit moment wordt onderzocht wat
exact noodzakelijk is en hoe de aanpassingen gerealiseerd kunnen worden. In afwachting hiervan worden investeringen
later uitgevoerd en zal de oplevering van de werkzaamheden in 2017 zijn. Een investeringskrediet van € 350.000 schuift
daarmee door naar 2017.
• Voor specialistische brandbestrijding is op het investeringsplan een bedrag van € 300.000 opgenomen. Besluitvorming
omtrent dit project moet nog plaatsvinden. Hierna kan het aanbestedingstraject worden gestart. Naar verwachting zal het
aanbestedingstraject in 2016 afgerond kunnen worden, maar zal de ingebruikname pas in 2017 zijn.
• Op een aantal aanbestedingstrajecten is voordeel behaald of is minder besteld dan begroot, hierdoor wordt een
investeringskrediet van € 495.000 niet aangewend.
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Thema 6 Geneeskundige zorg
Voornamelijk ontstaan i.v.m. latere investeringen in het wagenpark. Aanbesteding wordt nu opgesteld.
OvDG-voertuigen worden gefaseerd vervangen, 1e in 2017.

Thema 7 Middelen
De prognose 2016 is lager dan begroot doordat niet alle Informatiseringsprojecten worden gerealiseerd. De oorzaak
hiervan ligt in het later dan gepland invullen van de vacatures binnen de afdeling Informatisering.

Thema 8 Algemene opbrengsten
Er zijn geen investeringen voor dit thema opgenomen.
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5 Risico’s
5.1 Risico’s
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg. Door de Veiligheidsregio MWB zijn
op verschillende gebieden van de bedrijfsvoering maatregelen genomen om de risico’s te mitigeren, hierbij valt te denken
aan de verzekeringsportefeuille, die voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico’s ten aanzien van personeel en
materieel.
In paragraaf 5.2 zijn de belangrijkste actuele risico’s voor Veiligheidsregio MWB toegelicht, zoals deze bekend waren per 30
april 2016. Een samenvatting hiervan is opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is tevens een indeling gegeven van de
risico’s in klassen en omvang, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de totale mogelijke impact van de risico’s. Er
wordt bij de risico classificatie een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2015. De inmiddels vervallen risico’s zijn in een
apart overzicht opgenomen.
Actuele risico's
thema
omschrijving risico

thema 1
thema 1
thema 2
thema 2
thema 2
thema 2
thema 2
thema 4
thema 5
thema 5
thema 5
thema 7
thema 7
thema 7

mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT,
ISK en Wartsila
2e loopbaanbeleid
Uitstel bouw GMK in Bergen op Zoom
invoering LMO
Paralleliteit GMZ - GMK
Capaciteit projecten
Huidige bezetting GMK
OMS
Paraatheid
Veilig en gezond werken
Hoogwerkers
VPB plicht overheidsondernemingen
Individueel keuze budget (IKB)
H3 beloningsstructuur CARUWO

1. risico-klasse:
A
Waarschijnlijk
B
Mogelijk
C
Onwaarschijnlijk
D
Onbekend

programma jaar van risico-klasse
omvang
ontstaan
vorige
deze rapp. vorige
rapp.
rapp.
veiligheid
2012
B
B
V
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid
veiligheid

2014
2017
2016
2016
2016
2016
2010
2014
2016
2016
2016
2016
2016

A
D
A
A
A
B
B
A
A

A
B
A
A
B
A
A
A
B
B
B
A
A

IV
VI
III
II
IV
VI
II
IV
I

deze rapp.
V
IV
II
III
II
II
II
III
IV
VI
II
II
IV
I

2. omvang risico:
I
kleiner dan € 100.000,van € 100.000,- tot € 500.000,II
III
van € 500.000,- tot € 1.000.000,IV
van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,V
meer dan € 2.500.000,VI
onbekend

In onderstaand overzicht zijn de risico’s opgenomen die zijn vervallen ten opzichte van de jaarrekening 2016. Hierbij is een
vertaling gemaakt van de “oude” indeling in programma’s naar thema’s. Deze risico’s worden niet nader toegelicht.
Vervallen risico's
thema
omschrijving risico

thema 5
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Boete ongeval

programma jaar van risico-klasse
omvang
ontstaan
vorige
deze rapp. vorige
rapp.
rapp.
veiligheid
2016
A
I

deze rapp.
-
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5.2 Toelichting van de risico’s
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de
gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen
gedekt zijn, is het geen risico meer en vervalt dus in deze rapportages. Ook op het moment dat het zeker is dat de
gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting.
De inventarisatie en analyse van risico’s is een onderdeel van de P&C cyclus van de Veiligheidsregio MWB. In deze
paragraaf staan de geïnventariseerde risico’s toegelicht. In onderstaand overzicht zijn de risico’s opgenomen die niet
zijn afgedekt, bijvoorbeeld door een reserve;

Thema 1: Bestuur en organisatie
Mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB door WRT, ISK en Wartsila
Gemeente Moerdijk en Veiligheidsregio MWB worden door omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk
verantwoordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de brand op 5 januari
2011. Door de advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26
miljoen (exclusief rente en kosten). Begin januari 2016 heeft de advocaat de verjaring voor een aansprakelijkstelling
gestuit. Het risico is derhalve nog zeer actueel. Mogelijk komt er dit jaar een dagvaarding.
2e loopbaanbeleid
In de CAO is bepaald dat repressieve brandweermedewerkers in de 24-uursdienst in principe voor 20 jaar in deze functie worden aangesteld. Daarna moet de werkgever de medewerker begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de
organisatie. Het verlengen van de aanstelling in de parate dienst is ook mogelijk. De eerste groep medewerkers waarop
deze afspraken van toepassing is, is nu ongeveer 9 jaar in dienst. De organisatie heeft als uitgangspunt gekozen dat
ze pas in de laatste 5 jaar gaat investeren in de zogenoemde tweede loopbaan. Voor de medewerkers brengt dit echter
grote onzekerheden met zich mee. Veiligheidsregio MWB zal in 2016 beleid ontwikkelen om te bepalen hoe uitvoering
kan worden gegeven aan de CAO-afspraken. Dilemma hierbij is dat kan worden gesproken van kapitaalsvernietiging
wanneer afscheid wordt genomen van medewerkers waarin jaren geïnvesteerd is in opleidingen en de ervaring die zij
hebben opgebouwd. Tegelijk weten we uit de praktijk dat deze medewerkers niet tot hun 67e in de parate dienst inzetbaar zijn en op een gegeven moment moeten uitstromen naar andere functies/organisaties. Het bij- of omscholen voor
een tweede loopbaan buiten de brandweer brengt ook kosten met zich mee. Daarnaast zal een voorziening moeten
worden getroffen voor medewerkers die niet meer inzetbaar zijn. In 2016 start een werkgroep met het nader uitdenken
en uitwerken van mogelijke oplossingen om vervolgens te komen tot een beleidslijn.
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Thema 2: Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Uitstel bouw GMK in Bergen Op Zoom
Aangezien de bouw nu gepland staat in 2019, moet er worden her geïnvesteerd. Vooralsnog geven de reserve en huidige
begroting voldoende dekking hiervoor. Bij verder uitstel zal dit mogelijk onvoldoende blijken te zijn.
Invoering LMO
Indien de meldkamers van Midden- en West-Brabant en Zeeland worden samengevoegd zal dit waarschijnlijk gevolgen
hebben voor de personele bezetting. Het is vooralsnog onduidelijk hoe door de LMO wordt omgegaan met de risico’s ten
aanzien van boventalligheid van personeel, dan wel de mogelijke frictiekosten. Tevens zijn de gevolgen van de taakstelling
ad € 50 miljoen (in de periode 2015-2021), die de Minister van V en J heeft opgelegd in het kader van de transitie, wat 25%
bedraagt van de totale omvang van de huidige financiering van de meldkamerdomein, thans nog niet duidelijk.
Parallelliteit GMZ - GMK
Omdat de Gemeenschappelijke Meldkamer MWB en Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) niet op alle werkgebieden in dezelfde (werk) en ontwikkelingsfase zitten is proces- techniekafstemming niet gemakkelijk. Ook afschrijvingen
op verschillende onderdelen lopen niet gelijk. Deze investeringskosten zijn daarom een belangrijk issue. Een business case
zal hier duidelijkheid in moeten geven. Bij de processen zal men telkens af moeten wegen wat uitstel kan hebben en welke
processen afgestemd moeten worden om integratie mogelijk te maken. De tijd die men hiervoor nodig heeft om de
operationele processen in Zeeland en Midden- en West-Brabant ook in de nieuwe situatie in goede banen te leiden is
(mede) bepalend voor de doorlooptijd van de projecten.
Capaciteit projecten GMK
De projecten die dit jaar worden opgestart, zullen van een beperkt aantal medewerkers een grote bijdrage vragen. Going
concern komt hierdoor mogelijk in het gedrang. Extra capaciteit zal dan moeten worden ingehuurd. Op dit moment is deze
capaciteit moeilijk te verkrijgen omdat op meerdere plekken in het land door andere meldkamers ook dezelfde capaciteit
wordt gevraagd. Dit kan weer gevolgen hebben voor de doorlooptijd van de verschillende projecten.
Huidige bezetting GMK
De bezetting op de GMK staat voor de disciplines onder druk. Medewerkers kiezen om elders werk te zoeken, dit om voor te
sorteren op toekomstige ontwikkelingen. Twee van de drie disciplines hebben een krappe bezetting en kunnen met moeite
aan de vraag voldoen. Inhuur is niet of nauwelijks voorhanden. Er is een te grote vraag in het land en de markt kan hier niet
in voorzien. De leiding is er volop mee bezig om dit risico zoveel als mogelijk binnen de perken te houden.

Thema 3: Bevolkingszorg

Voor dit thema zijn geen materiële risico’s aanwezig.

Thema 4: Risicobeheersing
OMS
De verplichting tot aansluiting op een OMS-systeem is in 2012 voor een deel van onze OMS-abonnees vervallen. We zien
in de afgelopen jaren een lichte, maar gestage afname van het aantal OMS-aansluitingen. Daarnaast is er sprake van dat
het OMS-systeem in de toekomst in het geheel naar de markt gaat. Hiermee vervallen dan de inkomsten OMS. Dit is een
financieel risico.
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Thema 5: Incidentbestrijding
Paraatheid
De brandweer kent een regeling voor onderbezet uitrukken en registreert hoe vaak hiervan gebruik wordt gemaakt.
Dit heeft de korpsleiding alert gemaakt op het vraagstuk in hoeverre de paraatheid structureel is geborgd. De brandweer maakt gebruik van vrijwilligers die steeds vaker overdag niet beschikbaar zijn. Om in beeld te brengen of er daadwerkelijk sprake is van een probleem, heeft de korpsleiding het voornemen om de paraatheid te meten en waar nodig
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de paraatheid te vergroten. Meting van de paraatheid is in
ontwikkeling. Verwachting is dat meting in 2016 gaat plaatsvinden door middel van een app. Een volledig inzicht van de
paraatheid kan eind 2017 worden gegeven, als het aanbestedingstraject van nieuwe alarmontvangers is afgerond.
Veilig en gezond werken
Uit internationaal onderzoek blijkt dat er een mogelijk verband bestaat tussen het werken bij de brandweer en een
verhoogd risico op het krijgen van bepaalde vormen van kanker. Om deze risico’s zo veel als mogelijk uit te sluiten,
worden maatregelen getroffen die betrekking hebben op de medewerkers, de middelen waarmee zij werken,
de gebouwen en de werkprocessen. Omdat nog onvoldoende duidelijk is wat dit op termijn gaat betekenen voor de
brandweerkazernes en de maatregelen die daar genomen moeten worden is dit benoemd als risico. Daarbij geldt dat
het merendeel van de brandweerkazernes eigendom is van de gemeenten waarbij zij ook het risico lopen voor het
eigenaarsdeel.
Hoogwerkers
De hoogwerkers die in de vorige aanbesteding zijn gekocht hebben een aantal technische mankementen. Er is verschil
van mening met de fabrikant wie de kosten moet dragen om deze mankementen te verhelpen. Met de fabrikant zijn nu
afspraken gemaakt. De brandweer houdt de optie open om naar de rechter te stappen en de fabrikant in gebreke te
stellen.

Thema 6: Geneeskundige zorg
Voor dit thema zijn geen materiele risico’s aanwezig.

Thema 7: Middelen
Vennootschapsbelasting (VPB) overheidsondernemingen
Per 1 januari 2016 zal de VPB-plicht voor overheidsbedrijven worden ingevoerd. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen
geldt dat zij belastingplichtig zijn, voor de activiteiten dat zij een onderneming drijven. Hierbij geldt onder andere het
criterium dat in concurrentie wordt getreden met andere ondernemingen. Het is op dit moment nog niet helemaal
duidelijk welke activiteiten van Veiligheidsregio MWB onder de belastingplicht VPB zullen vallen.
Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.
Individueel keuze budget (IKB)
De introductie IKB is uitgesteld tot 1 januari 2017. Vanaf dat moment is het mogelijk dat personeel hun opgebouwde
vakantiegeld en andere mogelijke toelagen per maand laat uitbetalen. Dit kan leiden tot een (grote) eenmalige
verschuiving van salaris gerelateerde uitbetalingen in het jaar 2017. Komende maanden wordt onderzocht, op basis
van de nog uit te brengen LOGA-regeling, of en wanneer een balanspost moet worden getroffen en wat de hoogte
daarvan is.
H3 beloningsstructuur CARUWO
Indien hoofdstuk 3 integraal van toepassing zal worden voor de Veiligheidsregio’s, dan worden kleine persoonlijke
toelagen op salarissen afgekocht. Op dit moment is dat echter nog niet duidelijk.

Thema 8: Algemene opbrengsten
Voor dit thema zijn geen materiele risico’s aanwezig.
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6 Stand van zaken
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6 Stand van zaken BDUR-projecten
projectnaam

thema

begroot 2016 prognose
2016

BDUR-projecten structureel
videoconferentie / mfr

Thema 2 Crisisbeheersing €
en rampenbestrijding
uitvoeren besluit opleidingen personeel Thema 5 Incidentbestrijding €
brandweer
€
uitvoeren besluit opleidingen personeel Thema 6 Geneeskundige
GHOR
zorg

verschil

toelichting

10.000 €

10.000 €

-

cfm planning

442.000 €

442.000 €

-

cfm planning

170.000 €

163.000 €

7.000

3 deelprojecten zijn afgerond, 1 valt lager uit. De
overige deelprojecten zijn in de voorbereidende en
opstartfase.
cfm planning

versterken kennis/kunde
risicobeheersing BRZO
MOTO / MDBO

Thema 4 Risicobeheersing

€

120.000 €

120.000 €

-

Thema 2 Crisisbeheersing
en rampenbestrijding

€

258.000 €

187.068 €

70.932

calamiteitencoordinatoren

Thema 2 Crisisbeheersing
en rampenbestrijding
Thema 2 Crisisbeheersing
en rampenbestrijding

€

145.000 €

145.000 €

-

€

370.000 €

383.686 €

-13.686

Crisiscommunicatie

Thema 2 Crisisbeheersing
en rampenbestrijding

€

225.000 €

214.634 €

10.366

Multitaken Brandweer

Thema 5 Incidentbestrijding €

50.000 €

50.000 €

-

NCW heeft een lichte overrealisatie vanwege het
inrichten van nieuwe piketfuncties en de extra
kosten voor het vakbekwaam maken en houden
van de nieuwe en bestaande piketfuncties.
De kostenplaats Crisiscommunicatie houdt in de
prognose circa € 10.000 over omdat er in de
begroting is geanticipeerd op de nieuwe aanwas
van piketteamleden (incl opleiding en oefenkosten).
In de praktijk blijkt dit prima in de aangepaste
begroting te passen.
cfm planning

Brandveilig Leven

Thema 4 Risicobeheersing

€

50.000 €

50.000 €

-

cfm planning

Risicocommunicatie
Thema 7 Middelen
Kapitaallasten Brandweervoorzieningen Thema 4 Risicobeheersing
moerdijk en Natuurbrandbestrijding

€
€

100.000 €
113.000 €

100.000 €
113.000 €

-

cfm planning
cfm planning

Subtotaal Structureel

€ 2.053.000 € 1.978.388 €

netcentrisch werken

projectnaam

thema

BDUR-projecten incidenteel
Projecten HRM
Uitvoeren Wet Publieke
Gezondheidszorg

Thema 7 Middelen
Thema 6 Geneeskundige
zorg

begroot 2016 prognose
2016

74.612

verschil

toelichting

€
€

75.000 €
236.000 €

75.000 €
236.000 €

-

Gezond en Veilig Werken
Veiligheid op maat

€
€

50.000 €
116.000 €

50.000 €
116.000 €

-

Subtotaal Incidenteel

€

477.000 €

477.000 €

-

Totaal BDUR-projecten

€ 2.530.000 € 2.455.388 €

74.612

		
		
		

Kleur
		
		
		

Er is in 2016 een oefening vervallen (PI Tilburg) en
twee oefeningen (GRIP3 Breda en Ontspoord) zijn
sterk verkleind in omvang ten opzichte van de
begroting. Daarnaast zijn er op diverse locaties in
de begroting voordelen behaald door effecient in te
kopen. Hierdoor vallen de totale kosten van MOTO
c.a. 25% lager uit.
cfm planning

cfm planning
De deelprojecten zijn in de voorbereidendeonderzoek- en opstartfase; gesprekken worden
gevoerd.
cfm planning
cfm planning

Betekenis
planning gereed / behaald
planning nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
planning zal niet worden behaald
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7 Stand van zaken
reserves en voorzieningen
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7 Stand van zaken reserves en voorzieningen
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Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Postbus 3208, 5003 DE Tilburg
Bezoekadres
Doornboslaan 225-227, Breda
Telefoon 076 52 82 852
info@veiligheidsregiomwb.nl
www.veiligheidsregiomwb.nl
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