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Geachte heer, mevrouw, 

Het Dagelijkse Bestuur heeft de programmabegroting Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 
(VRR) 2012 behandeld en besloten deze voor de gevoelenprocedure voor te leggen aan uw 
gemeente. De behandeling van de begroting VRR in de vergadering van het Algemeen Bestuur 
staat gepland op 20 juni 2011. 

Conform het gestelde in Artikel 36 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling zenden wij u de 
begroting zodat u van uw gevoelen kan doen blijken. 

Bij de behandeling van de programmabegroting op 23 februari jl. en 18 april jl. heeft het bestuur 
zich gebogen over het gegeven dat 17 van de 19 gemeenten via een gezamenlijke brief het 
bestuur van de Veiligheidsregio heeft verzocht om een extra korting toe te passen in 2012 van 
3% oplopend tot 5% in 2014. Dit op basis van het advies van de Kring van gemeente
■secretarissen die, naast het advies inzake de jaarlijkse trendmatige budgetuitzetting, gelet op 
de financiële positie van de regiogemeenten, ook voor het begrotingsjaar 2012 heeft 
geadviseerd om een additionele taakstelling aan de gemeenschappelijke regelingen op te 
leggen. 
Het bestuur van de VRR is zich bewust van de moeilijke keuzes waar de gemeenten voor staan 
als gevolg van de financiële en economische crisis. Het opleggen van een tweede taakstelling 
aan een gemeenschappelijke regeling is daarbij een keuze die het bestuur begrijpt. 
Desondanks acht het bestuur thans het opleggen van een tweede bezuinigingsronde aan de 
VRR ongewenst. De overwegingen van het bestuur die hierbij doorslaggevend zijn geweest, 
zijn de volgende: 

o de VRR is bij de start voor de deelnemende gemeenten, financieel gezien, budgettair 
neutraal tot stand gekomen. In de navolgende jaren zijn de eisen aan veiligheid voor het 
(verlengd) lokaal bestuur, vanuit diverse nieuwe wetten zoals de Wet op de 
veiligheidsregio, substantieel toegenomen. De VRR heeft de financiële effecten van 
deze aanvullende eisen zoveel mogelijk binnen de bestaande middelen opgevangen. 

o op grond van een accountantsonderzoek naar de noodzakelijke omvang van een 
weerstandsreserve voor de VRR is, mede op basis van een advies van de Kring van 
gemeentesecretarissen, door het bestuur vastgesteld dat de algemene reserve van de 
VRR op dit moment ontoereikend is. Op basis van de thans ingeschatte risico's wordt 
een algemeen reserve van tussen de € 7,5 en € 8 miljoen noodzakelijk geacht. Bij een 
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positief besluit van het Algemeen Bestuur op de jaarrekening 2010 en de 
resultaatbestemming zal de algemene reserve per ultimo 2010 € 3,1 miljoen bedragen. 

o begin 2010 zijn drie scenario's voorgelegd aan het Algemeen Bestuur om de 
bezuinigingen door te voeren die voortkwamen uit de door de gemeenten opgelegde 
taakstelling van 5%. Door het bestuur is na zorgvuldige afweging gekozen voor een 
scenario waarbij het veiligheidsniveau gegarandeerd kan blijven. De optie om nog 
verder te bezuinigen betekent dat de VRR het veiligheidsniveau niet meer kan 
waarborgen. 

o het ingezette bezuinigings- en ombuigingstraject heeft, op uitdrukkelijk verzoek van de 
OR en met instemming van het bestuur, geleid tot een second opinion-onderzoek door 
twee externe bureaus naar de haalbaarheid van de voorstellen in relatie tot het vereiste 
veiligheidsniveau. De uitkomsten hiervan resulteren in enkele aanpassingen die 
financieel negatief uitkomen. De directie van de VRR heeft van het bestuur vooralsnog 
de opdracht gekregen dit tekort van structureel € 650.000 per jaar binnen de huidige 
begroting op te vangen. Daarbij komt nog dat de voorstellen zoals uitgewerkt in de nota 
'VRR in breder perspectief' de nodige pilots bevatten die op grond van weloverwogen 
aannames zijn opgezet maar waarvan niet absoluut zeker is dat ze ook het beoogde 
resultaat zullen sorteren. Het bestuur heeft bij vaststelling van de 
bezuinigingsvoorstellen aangegeven dat negatieve uitkomsten van deze pilots op het 
gewenste veiligheidsniveau aanleiding zullen zijn voor heroverweging op de 
haalbaarheid van de opgelegde bezuiniging. Een extra taakstelling bovenop deze nog 
onzekere uitkomst leidt tot een doorbreking van de ingezette lijn om, door 
herinvestering van een deel van de eerste bezuinigingsopbrengsten te komen tot 
substantieel grotere ombuigingen in de latere jaren. 

o de VRR wordt niet alleen gefinancierd uit gemeentelijke bijdragen maar ook andere 
inkomstenbronnen. Ook vanuit deze andere bronnen wordt de VRR geconfronteerd met 
flinke kortingen. Zo zijn bijvoorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid en het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie kortingen te verwachten. Voor de ambulancezorg is 
de korting reeds bekend: 10%. In totaal zullen de inkomsten uit andere bronnen de 
komende jaren met €1,8 miljoen teruglopen zonder dat structureel sprake is van een 
afname van (wettelijke) taken. 

o de VRR is gestart met de taakstelling 2010 en moet alle zeilen bijzetten. Er is even 
ruimte nodig om dit proces verder door te zetten en de voortgang te evalueren, voordat 
er eventueel tot verdere bezuinigingen kan worden overgegaan. Daarbij zal eerst zicht 
moeten zijn op de verdergaande eisen die vanuit het Rijk worden opgelegd. 

Bovenstaande argumenten overwegende heeft het Dagelijks Bestuur besloten bij het tot stand 
komen van de aangeboden begroting de door gemeenten opgedragen korting van 3% niet door 
te voeren. Binnen de begroting is wel rekening gehouden met de in dezelfde brief genoemde 
uitzettingspercentage van 3%. 

De begroting 2012 laat voor bestemming een positief resultaat zien van ca € 937.000. Dit 
positieve resultaat is een resultante van de besluitvorming van 8 december 2008 in het kader 
van de nieuwe financieringssystematiek. 
Hierbij is gekozen om de herverdeeleffecten in een periode van vier jaar gefaseerd aan te 
passen. Bij besluit van het bestuur stijgt de bijdrage per jaar met 25% voor die gemeenten die 
door de herverdeeleffecten te maken krijgen met een stijging. Voor de voordeelgemeenten 
gebeurt er de komende vier jaar nog niets. Van deze extra middelen wordt een reserve gevoerd 
om het weerstandsvermogen van de VRR op het juiste niveau te krijgen. 
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In 2014 zal er dus sprake zijn van een daling van de inwonerbijdragen voor de voordeel
gemeente. In totaal zal dit circa € 1,2 miljoen bedragen. 

Verder kan ik u melden dat de programmabegroting 2012 een concretisering is van de keuzes 
die het bestuur heeft gemaakt op basis van het voorstel "VRR in breder perspectief' waarover u 
in 2010 bent geïnformeerd. 

Organisatorisch bezien, bereidt de VRR zich voor op de kanteling van de organisatie van een 
kolomgestuurde naar procesgestuurde organisatie. Het betreft de wijziging van het 
besturingsmodel en (top) managementstructuur. Hierbij kiest de VRR voor een strategie die zich 
richt op het doelmatiger organiseren van de organisatie. Werkenderweg zal in de volle breedte 
en in onderlinge afweging en samenhang een overgang worden gemaakt van kolom naar 
proces. 

Het beleid voor 2012 en verder wordt mede bepaald door de landelijke ontwikkelingen ten 
aanzien van de Meldkamer en de Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid. Deze 
ontwikkelingen zullen wij nauw volgen, waarbij wij ons interne beleid zullen afstemmen op de 
komst van de verandering naar één landelijke meldkamerorganisatie en de Ondersteunings
organisatie Fysieke Veiligheid. Beide ontwikkelingen zullen verdergaande consequenties 
hebben voor met name onze totale bedrijfsvoering. 

Informatiebijeenkomst 
Bij het opstellen van de programmabegroting hebben wij transparantie en efficiency hoog in het 
vaandel staan. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de 
programmabegroting 2012. Wij hebben gemeend om hiervoor op donderdag 19 mei 2011 een 
informatiebijeenkomst te organiseren. Via bijgaand antwoordformulier kunt u aangeven of uw 
gemeente gebruik wenst te maken van deze informatiebijeenkomst en met hoeveel personen u 
deze bijeenkomst zult bezoeken. Wij stellen het zeer op prijs om uw vragen op voorhand te 
mogen ontvangen. U kunt uw vragen stellen via email aan: p.lubeek@veiligheidsreqio-rr.nl 

Uw reactie betreffende de begroting 2012 kunt u tot 16 juni 2011 kenbaar maken bij het 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Postbus 9154, 3007 AD 
Rotterdam. 

Hoogachtend,. 

xing."A. Aboutaleb 
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Bijlagen: begroting 2012 
antwoordformulier 
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ANTWOORDFORMULIER INFORMATIEBIJEENKOMST 
VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND 

Naam 

Functie 

Gemeente 

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
informatiebijeenkomst. Ik zal met .... personen aanwezig zijn op: 

o Donderdag 19 mei 2011 * 

Locatie Otto Reuchlinweg 1060, 3072 MD Rotterdam, Montevideo 
cursusruimte 4e etage 

Tijdstip 13.00-15.00 uur 

U kunt dit formulier retour zenden t.a.v. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond / 
Carla Neto, antwoordnummer 70140, 3070 VB Rotterdam 
of mailen naar c.neto@veiligheidsregio-rr.nl 

* svp voorkeur aangeven 
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Kerngegevens 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoon: 
Fax: 
Website: 
E-mail : 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

World Port Center 
Wilhelminakade 947 
3072 AP ROTTERDAM 

Postbus 9154 
3007 AD ROTTERDAM 
010 - 446 8900 (algemeen) 
010-446 8909 
www.veiligheidsreqio-rotterdam-riinmond.nl 
d.brouwerQjveiliqheidsreqio-rr.nl 

Dagelijks bestuur De heer A. Aboutaleb (voorzitter) 
Mevrouw M. Salet (plv voorzitter) 
De heer T.P.J. Bruinsma (pfh.geneeskundige zorg) 
De heer E. van Vliet 
Mevrouw G.J. van der Velde - de Wilde 
De heer H.M. Bergmann 
Mevrouw W.M. Verver - Aartsen 
De heer J.F. Koen 

Algemeen Directeur G.A.J. M. van Strien (Waarnemend Algemeen Directeur) 
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Voorwoord 

2012 is het laatste programmajaar waar invulling wordt gegeven aari het beleidsplan 2008-2012. 
In 2011 wordt de basis gelegd voor het beleidsplan 2013-2016. Vanuit de operatien bezien richt de VRR 
zijn pijler vooral op de kanteling van de organisatie. De kanteling van de organisatie is het veranderings
proces waar de nadruk van de uitvoering komt te liggen op het voorkomen en beter identificeren van 
mogelijke risico's. Immers, vanuit het perspectief van een kosteneffectieve maatschappelijke toegevoegde 
waarde, levert het voorkomen en beheersen van veiligheidsinbreuken in het fysieke veiligheidsdomein de 
grootste toegevoegde waarde. Vanuit organisatorisch en sociologisch perspectief raakt een dergelijke 
beleidsinzet ook direct de historische en culturele grondslagen van de organisatie. Een dergelijke kanteling 
van de organisatie maakt het mogelijk om het risicobewustzijn en de kwaliteit van de responsorganisatie 
verder te optimaliseren. Dit zal mede gezien de culturele dimensie niet van vandaag op morgen 
gerealiseerd kunnen worden, maar is wel het baken voor de toekomst. 

Organisatorisch bezien richt de VRR zich voor op de kanteling van de organisatie van een kolomgestuurde 
naar procesgestuurde organisatie. Het betreft de wijziging van het besturingsmodel en (top) management
structuur. Hierbij kiest de VRR voor een strategie die zich richt op het doelmatiger organiseren van de 
organisatie. Werkendenweg zal in de volle breedte en in onderlinge afweging en samenhang een overgang 
worden gemaakt van kolom naar proces. 

Het beleid voor 2012 en verder wordt mede bepaald door de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de 
meldkamer en de ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid. Deze ontwikkelingen zullen wij nauw 
volgen, waarbij wij ons interne beleid zullen afstemmen op de komst van de verandering naar één 
landelijke meldkamerorganisatie; en de ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid. Beide ontwikkelingen 
zullen verdergaande consequenties hebben voor met name onze totale bedrijfsvoering. 

Ik vertrouw erop dat dit jaarplan voor u voldoende informatie biedt om een goed inzicht te krijgen waar wij 
als organisatie de aankomende jaren mee bezig zijn maar vooral welke uitdagingen op ons af gaan 
komen. 

De heer G.A.J.M. van Strien 
Waarnemend Algemeen Directeur 
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Inleiding 

Veiligheidsketen en organisatie 

De VRR is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

De VRR heeft als doelstelling:. 

het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke 
veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en de crisisbeheersing en 
de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de 
Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt; 
het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en 
bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen 
bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor 
mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en 
overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; 
het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de 
registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in 
ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; 
het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. 

Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 19 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, 
Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland 
(voorheen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk), Maassluis, Middelhamis, Oostflakkee, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 

De VRR voert voor deze gemeenten de taken uit die zijn opgedragen aan de regio. Een nadere 
omschrijving hiervan treft u aan in artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling. 

Het openbaar lichaam kent de volgende besluitvormingsorganen: 
het algemeen bestuur; 
het dagelijks bestuur; 
de veiiigheidsdirectie; 
de Directieraad, 
het directieteam-meldkamer, 
het directeurenoverleg coöperatie ambulancezorg. 

Rekening houdend met de doelstellingen van de VRR, de basisindeling van de veiligheidsketen en de 
organisatiestructuur zijn de volgende programma's benoemd: 

Ambulancezorg. 
Brandweerzorg; 
Risico en Crisisbeheersing (inclusief GHOR); 
Gemeenschappelijke Meldkamer 
Bedrijfsvoering (Bestuurlijke en juridische zaken, middelen en communicatie); 
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Algemeen 

Beleldspeerpunten 

Binnen de programma's zijn middels het opnemen van prioriteiten de activiteiten benoemd die moeten 
leiden tot de realisatie van de speerpunten. 

Voor 2012 zijn de volgende speerpunten benoemd: 
Beheer op orde. 
Veiligheid Voorop. 
VRR in breder perspectief / VRR 2.0. 
Multidisciplinaire risicobeheersing. 

Beheer op orde heeft tot doel de organisatie adequaat en eensluidend in te richten middels goede 
verbinding tussen de bedrijfsvoering- en operationele processen ter verdere ondersteuning van de 
organisatie doelen. Dit wordt bereikt door goed werkgeverschap, het harmoniseren van alle op 
bedrijfsvoering gerichte regelgeving en procedures en het binnen het communicatie-, informatie, facilitair-, 
personeel-, financieel en organisatorisch beleid treffen van faciliteiten en het maken regelgeving om de 
kanteling van de organisatie mogelijk te maken. Goed werkgeverschap gaat verder dan de wettelijke 
definitie: het behelst het geheel van maatregelen en voorzieningen waarbij respect, transparantie en op 
constructieve wijze werken aan de ontwikkeling en groei van de medewerker centraal staan. 

Veiligheid Voorop heeft tot doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van de burger te 
vergroten en de uitvoering van het preventieve beleid te optimaliseren. Dit wordt bereikt door middel van 
het tijdig (h)erkennen van risico's, het anticiperen op de mogelijke gevolgen hiervan en het nemen van 
handhavingmaatregelen bij recidive. Het veranderingsproces waar de nadruk van de uitvoering komt te 
liggen op het voorkomen en beter identificeren van mogelijke risico's noemen we de kanteling van de 
organisatie. Deze kanteling van de organisatie maakt het tevens mogelijk om het risicobewustzijn en de 
kwaliteit van de responsorganisatie te optimaliseren. De bedrijfsvoering van de VRR moet gericht zijn op 
deze kanteling van de organisatie. Dit betekent dat aandacht voor de zelfredzame burger en de 
optimalisatie van het preventiebeleid de sturende factoren worden voor het bepalen van het totale VRR-
beleid en het leggen van de juiste prioriteiten. Dit laat onverlet dat duurzaam aandacht gegeven zal 
moeten worden aan een effectieve responsorganisatie. Een scherpzinnige communicatie is nodig om de 
doelen van "Veiligheid en zorg voorop" te behalen. 

Het speerpunt "VRR in breder perspectief/VRR 2.0." omvat de invulling van de ombuigingstaakstelling 
zoals deze aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond door de gemeenten in 2009 is opgelegd. Een 
gedetailleerde 
beschrijving van deze invulling is te vinden in het document "VRR in breder perspectief' en bestaat uit 
een tweetal onderdelen; 

Bezuinigingen binnen de bedrijfsvoering, ('scenario 1' uit het document "VRR in breder perspectief') 
Deze bezuinigingen kunnen op korte termijn worden getroffen zonder dat deze te grote ingrepen in 
de dienstverlening van de VRR inhouden. 
Ombuigingen en investeringen, ('scenario 3' uit het document "VRR in breder perspectief') Deze 
ingrepen in de dienstverlening van de VRR (m.n. de brandweer) zullen vanaf 2012 leiden tot 
aanzienlijke besparingen. 

Daarnaast betreft dit de wijziging van het besturingsmodel en (top) managementstructuur. Hierbij kiest de 
VRR voor een strategie die zich richt op het doelmatiger organiseren van de organisatie. Werkenderweg 
zal in de volle breedte en in onderlinge afweging en samenhang een overgang worden gemaakt van kolom 
naar proces. 

Multidisciplinaire risicobeheersing heeft tot doel middels het analyseren, herkennen en erkennen van 
risico's nemen van risicoreducerende maatregelen. Dit wordt bereikt door het inventariseren van risico's en 
adviseren tot en het nemen van beheersmaatregelen en daarop afgestemd het bepalen van het gewenste 
hulpverleningsniveau. 
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Financieel kader 

Het begrotingskader is opgebouwd vanuit de bestuurlijke opdracht om uit te gaan van de bijdragen 2011, 
de correctie op het accres van 1.25%, een accres voor 2012 van 1.75% en de bezuinigingstaakstellingen. 
De bezuinigingstaakstellingen zijn op te delen in: 
- 2e tranche van de ombuigingen in het kader van "VRR in breder perspectief; 
- 1,5 % op de Brede Doeluitkering (BDUR); 
- 1,5 % op de kosten ambulancevervoer en meldkamer ambulance. 

Ten aanzien van de 2e tranche van de ombuigingstaakstelling gemeenten hebben de in 2012 genoemde 
bezuinigingen vooral betrekking op de sluiting van een aantal kazernes (./. € 2,1 min.). Daar tegenover 
wordt voor een bestaande kazerne een dagbezetting ingevoerd (+ € 500.k.) en zal het onderdeel 'Opleiden 
en oefenen', net als in 2011 een impuls krijgen (+ € 200.k.). Het overige deel wordt bezuinigd binnen de 
bedrijfsvoering. 

Ombuigingen VRR 2.0 

totaal 2011 2012 2013 2014 

Bezuinigingen 

Investeringen 

10.062 

-4.635 

3.787 

-2.285 

2.460 

-750 

2.865 

-1.400 

950 

-200 

Netto bezuinigingen 5.427 1.502 1.710 1.465 750 

Op pagina 37 staat de complete uitwerking van het financieel kader. 
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Begroting 2012 

Deel 1 

Beleidsprogramma 
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P r o g r a m m a 
Ambu lancezorg 

Doel 

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners waarbij de 
medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

Algemeen 

Veruit de belangrijkste ontwikkeling binnen de ambulancezorg is de invoering van het nieuwe 
vergunningenstelsel van de Wet Ambulancezorg (WAZ). In 2011 is besloten tot de invoering van een 
Tijdelijke wet Ambulancezorg. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om tegelijkertijd met de introductie 
van de WAZ ook een nieuwe financieringstructuur voor de ambulancezorg te implementeren. Inmiddels is 
de nieuwe financieringsstructuur losgekoppeld. Op dit moment is het plan om in 2013 de nieuwe 
financieringstructuur te introduceren. 

De essentie van het voorstel voor de Tijdelijke wet ambulancezorg is dat de bestaande aanbieder in een 
regio of, indien er in een regio meerdere bestaande aanbieders zijn - een samenwerkingsverband (RAV) 
van deze bestaande aanbieders, voor een periode van vijfjaar aangewezen wordt om ambulancezorg te 
verrichten. Het recht om ambulancezorg te verrichten wordt dus niet langer, zoals opgenomen in de 
huidige Waz, voor onbepaalde tijd toegekend. Daarnaast wordt het vergunningensysteem vervangen door 
een systeem waar de zittende partijen niet langer een vergunning hoeven aan te vragen, maar worden 
aangewezen. De bezuinigingen blijven met deze aanpassing doorgang vinden. 

Ook in 2012 zal het project Tijdsverbetering de nodige aandacht vragen. Landelijk geldt een veldnorm voor 
de aanrijdtijd van ambulances van vijftien minuten, waarvan dertien minuten daadwerkelijke rijtijd en twee 
minuten voor de tijdsduur Meldkamer en de tijdsduur Uitruk. 

Speerpunten 

Speerpunt Prioriteit Activiteiten 2012 
Beheer op orde Reduceren overschrijding 

aanrijdtijd. 
Doelstelling is om in maximaal 5% van de 
spoed inzetten de aanrijdtijd van een 
kwartier niet te overschrijden. Over 2010 
bedraagt de gemiddelde 
rittijdsoverschrijding 7,8% 

Beheer op orde Eind 2012 loopt de tijdelijke 
financiering ten aanzien van de 
Ambulance post Maasvlakte af. 

In overleg met de zorgverzekeraars zorg dragen 
voor de dekking van de ambulancepost 
maasvlakte. 

Beheer op orde Digitaal rittenformulier Het digitale rittenformulier moet leiden tot een 
efficiency slag. Sneller factureren met minder 
mensen. In 2012 zal gestart worden met het 
implementatietraject voor de digitale 
rittenformulieren. 
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Prestatie-i nd icatoren 

Ambulancezorg 

Operationele indicatoren 
INCIDENTBEHEERSING 

Aanrijtijden Algemeen 
Al dient binnen 13 minuten na opdracht van de MKA aan de ambulance bij de 
patiënt aanwezig te zijn 95% 

A2 dient binnen 28 minuten na opdracht van de MKA aan de ambulance bij de 
patiënt aanwezig te zijn 95% 

Vertrektijden bij A l en A2 ritten Algemeen 
Medewerkers moeten na de melding van de MKA direct uitrijden maar maximaal 
binnen de wettelijke norm van 2 minuten (A1 en A2) B ritten direct uitrijden. 100% 

baten en lasten 

RAD Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Plan 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Lasten 
Baten 

27.007 
26.529 

26.168 
25.993 

25.487 
25.487 

25.160 
25.160 

25.160 
25.160 

25.160 
25.160 

Saldo -478 -175 
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P r o g r a m m a 
Brandweerzorg 

Doel 

Vanuit een maatschappelijk belang het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele 
regio Rotterdam Rijnmond tegen brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar 
klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. 

Algemeen 

In 2009 is een meerjarenbeleidsplan 2009-2012 voor het programma RBRR opgesteld waarin een aantal 
thema's is opgenomen voor de brandweer die terugkomen in de speerpunten. 2012 is het laatste 
uitvoeringsjaar. 

Eén van de doelstellingen binnen dit programma is het werken aan een brandveiligere samenleving. Dit 
betekent minder branden, minder slachtoffers, minder schade en beperking van maatschappelijke 
verstoringen door incidenten. 

Dit gaan we doen door: 

Het versterken van de brandveiligheid en veiligheidsbewustzijn (brandveilig Leven); 
Focus op de voorkant van de veiligheidsketen betekent naast verbetering van onze huidige 
preventieve taak en afgestemd preventief beleid, dat wij ons ook richten op brandveiligheid en 
veiligheidsbewustzijn. 

Slimmer organiseren repressie: naar nieuw vakmanschap; 
Het leggen van de focus aan de voorkant van de veiligheidsketen zal onherroepelijk moeten leiden 
tot een andere vraag naar repressieve zorg aan de achterkant. Dit betekent echter niet dat de 
repressie hierdoor minder aandacht krijgt. Integendeel, wij willen de kwaliteit behouden en zelfs 
verbeteren, maar zullen door die verandering in vraag het aanbod moeten aanpassen. Wij willen 
hiertoe de repressie op een andere, slimmere manier organiseren en de ruimte die daarbij vrijkomt 
gebruiken voor preventie. 

De domeinen Brandveilig leven en Slimmer organiseren repressie vormen samen de operationele 
productielijn. Het streven is om de continuïteitverstoring door incidenten te minimaliseren. Waarbij de 
doelstelling van Brandveilig leven ligt op risicobewustwording en het bevorderen van de zelfredzaamheid. 

Naast bovenstaande thema's is veruit de belangrijkste prioriteit invulling geven aan de ombuigingsopdracht 
zoals verwoord in VRR in breder perspectief. Op 1 januari 2012 staat op de agenda het sluiten van een 
aantal kazernes. Maar ook de kwaliteitsverbetering van de duiktaak. Hierbij is er niet alleen sprake van een 
reductie van het aantal duikkazernes maar zal bij de nieuwe duikteams vergaand geïnvesteerd gaan 
worden in beter materieel en frequenter oefenen. 
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Speerpunt Prioriteit Act iv i tei ten 2012 

Materieel spreidingsplan (MSP) efficiëntere verdeling van voertuigen 

Snel Interventie Voertuig (SIV) 
Doel: efficiëntere inzet personeel en 
verbeteren opkomsttijd 

Er zijn 5 operationele Implementatie 
SIV 

Sluiten en samenvoeging kazernes 

Doel: beter positionering kazernes 

VRR in breder perspectief/VRR 2.0. 

- Alternatief voor de kazernes 
Pottumstraat en Albrandswaard zijn 
gereed; 

- Het sluiten van de posten 
Bergschenhoek, 
Bleiswijk,Oudenhoom,Zwartewaal 
en het samenvoegen van 
Middelhamis en Sommelsdijk. 

- Kazeme Hellevoetsluis is 
operationeel met dagbezetting. 

Opleiden en oefenen 

Het beleid ten aanzien van vak
bekwaam worden en vakbekwaam 
blijven sluit aan bij het Besluit 
personeel veiligheidsregio' en de 
Regeling personeel veiligheids-regio's. 
Daarbij hoort tevens de ontwikkeling en 
afname toets van blijvende 
vakbekwaamheid 

Efficiëntere inzet duikteams en 
verbeteren kwaliteit 

Duikteams zijn verminderd en de 
nieuwe duikteams zijn operationeel. 

Brandveilig Leven 

Veiligheid Voorop 

Verdere uitrol van brandveilig leven na 
de SlV-gebieden nu ook in de meest 
risicovolle gebieden (BVL fase 2) Eind 
2012 hebben in 15% van de totaal 
50.000 woningen safety checks 
plaatsgevonden en zijn er rookmelders 
aangebracht 

Brandveilig leven Risicobewuster maken van de burger 
Zelfredzaam maken burger 

Slimmer organiseren van de repressie 

- Er wordt (verder) geëxperimenteerd 
met nieuwe materialen en technieken 

- Er wordt gewerkt met nieuwe 
protocollen en procedures 

Beheer op orde Project Vakbekwaamheid Verdere implementatie van de nieuwe 
structuur van opleiden en oefenen. 

Scheepsbrandbestrijding 
Uitvoering conform vastgestelde 
procedures en conform het 
vastgestelde beheersdocument. 
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Prestatie-indicatoren 

Brandweerzorg 

RISICOBEHEERSING 
Adviestermi jn 

Hoeveel procent van de aangevraagde (preventie)adviezen is binnen de hiervoor 
gestelde termijn afgegeven? > 90% 

Advies bi j omgevingsvergunningpl icht ige gebouwen 

Bij hoeveel procent van de door gemeente doorgestuurde 
omgevingsvergunningplichtige gebouwen heeft de brandweer geadviseerd? > 90% 

Controle Integraal Handhavingsprogramma 
Bij hoeveel procent van de geplande controles heeft controle plaatsgevonden? > 90% 
BRZO inspecties 
Hoeveel procent van de geplande BRZO inspecties heeft plaatsgevonden? > 90% 
Aantal controles integraal handhavingsprogramma 

Hoeveel controles in het kader van het integraal handhavingsprogramma hebben in 
de rapportageperiode plaatsgevonden? 4.170 

Aantal safety checks dat is ui tgevoerd 
Hoeveel safety checks zijn uitgevoerd? 6.000 
Incidentenbeheerslng 
Geoefend heid Personeel 
Hoeveel procent van de medewerkers is geoefend conform de gestelde eisen? | 100% 
Aantal incidenten 
Aantal incidenten in de regio 18.000 
Uitrukken die vo ldoen aan zorgnormt i jd 

In hoeveel procent van de uitrukken wordt de vastgestelde zorgnormtijd behaald? 
In geval van overschrijding: wat is de gemiddelde overschrijding van de zorgnorm? > 80% 
HERSTEL 
Aantal agressiemeldingen 
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers 

baten en lasten 

RBRR Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Plan 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Lasten 
Baten 

83.537 
82.803 

80.789 
80.857 

78.792 
79.729 

76.586 
77.811 

75.097 
76.021 

74.280 
75.354 

Saldo -734 68 937 1.225 924 1.074 

Programmabegroting 2012 - CONCEPT - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 14/48 



Programma 
Risico- en Crisisbeheersing (Inclusief GHOR) 

Doel 
Het doel van het programma Risico- en Crisisbeheersing (R&C) is het verbinden van een groot aantal 
partijen die een rol hebben bij het verhogen van het veiligheidsniveau van de burger. De kern van dit 
programma ligt in haar vermogen om de verschillende belangen van de vele partners, zowel intern als 
extern, op een optimale wijze te behartigen en hierin de samenhang aan te brengen. Zij doet dit door een 
scherp inzicht in de risico's binnen het gebied van de 19 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond te 
verkrijgen. De directie R&C vertaalt deze risico's in realistische scenario's en biedt hiervoor samen met 
haar partners oplossingen die zijn verwerkt in regionale plannen en procedures, zowel multi als mono. De 
plannen en procedures worden op hun beurt structureel beoefend. Plannen en procedures worden 
structureel uitgevoerd. Deze planvorming, inbegrepen de periodieke actualisatie en het beoefenen ervan, 
is expliciet in wetgeving vastgelegd. De GHOR levert bovendien een bijdrage aan de veiligheid in de 
regio door bescherming en bewaking van de gezondheid van burgers bij crises en rampen en bij grote 
evenementen, door middel van preventie, voorbereiding en het beschikbaar maken van optimale 
geneeskundige zorg. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige 
hulpverlening, alsmede met de advisering op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. 

Algemeen 
Vanuit R&C wordt een groot aantal processen op het gebied van Risico- en Crisisbeheersing aangestuurd. 
Binnen R&C worden monodisciplinaire processen op het gebied van brandpreventie en GHOR uitgevoerd, 
maar ook worden monodisciplinaire processen van de VRR en andere operationele partners en gemeenten 
met elkaar verbonden. De medewerkers van R&C moeten zorgen voor een versterking van zowel het beleid 
als het beheer op het gebied van risico- en crisisbeheersing, rampenbestrijding en multidisciplinair 
grootschalig oefenen, trainen en optreden. Daarnaast zorgen zij voor het (laten) treffen van die maatregelen, 
die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de VRR de optimaliseren en informatie-uitwisseling intern 
en met onze partners over de keten heen te faciliteren. Uitgangspunt hierbij is dat informatie ABC (Actueel, 
Beschikbaar en Compleet) is. 

Alle activiteiten van de GHOR zijn erop gericht om de zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de regio 
zo goed mogelijk voor te bereiden op de hulpverlening tijdens grootschalige incidenten, zodat aan 
slachtoffers/ burgers en (eigen) hulpverleners op het moment dat dit nodig is, adequate hulp kan worden 
verleend. Daarnaast treedt de operationele GHOR-organisatie bij crises op om leiding te geven aan het 
geneeskundig hulpverleningsproces, zodat de hulpverlening aan slachtoffers optimaal geregeld wordt. De 
GHOR is namens het bestuur van de Veiligheidsregio bij daadwerkelijke grootschalige inzet 
verantwoordelijk voor de volgende drie hoofdprocessen: 

geneeskundige hulpverlening (spoedeisende medische hulpverlening), 
psychosociale hulpverlening, 
preventieve openbare gezondheidszorg. 

De activiteiten van de GHOR zijn gericht op het voorkomen en verminderen van risico's 
(risicobeheersing), voorbereiding op crises en daadwerkelijke hulpverlening (incidentbeheersing) en 
terugkeer naar de normale situatie (nazorg). 
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Speerpunt Prioriteit Activiteiten 2012 

Multidisciplinaire 
risicobeheersing 

Elke gemeente moet haar risico's 
volgens de landelijke leidraad 
inventariseren en op de digitale 
risicokaart van de provincie plaatsen 

Het ontwikkelen van een visie 
multidisciplinaire risicobeheersing 

Eind 2012 is het geactualiseerde 
risicoprofiel vastgesteld 

VRR 2.0. Kanteling van de organisatie, van 
kolom naar procesgestuurd 

Inrichting van de diverse 
beleidsprocessen volgens het 
procesgestuurd model. 

Beheer op Orde 
Beschrijving van het systeem van 
opgeschaalde acute zorg op basis 
van de beleidsvisie acute zorg van 
VWS en de verantwoordelijkheden 
van de acute zorginstellingen in 
opgeschaalde situaties. 

Herziening van de convenanten tussen 
de GHOR en de ketenpartners. 

Prestatie-Indicatoren 

Stafdirectie Risico- en cr is isbeheersing (en GHOR) 

Operationele indicatoren (year-to-date) 
Risicobeheersing 

% 

Met hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners zijn actuele afspraken gemaakt ? 
20% 

In hoeveel procent van de relevante evenementen, waarbij de GHOR moet adviseren, 
heeft de GHOR geadviseerd ? 75% 
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde 
normtijd geactualiseerd ? 90% 

Incidentenbeheerslng 

Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen, dat deel uit maken van een crisisteam, zijn 
opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan? 95% 

Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actuele en geoefende 
Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROp) ? 

90% 

Hoeveel procent van de eerstelijns ketenpartners, dat een convenant heeft, is beoefend 
zoals afgesproken in het convenant? 

50% 

In hoeveel procent van de gevallen was het benodigde rampenbestrijdingsmateriaal tijdig 
ter plaatse? 

80% 
Herstel 
Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen is daadwerkelijk uitgevoerd? 90% 

Informatiemanagement 
Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrisch operationele 
informatie? 90% 
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Staat van baten en lasten 

R&C Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Plan 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Lasten 
Baten 

3.196 
3.486 

3.158 
3.137 

3.073 
3.073 

3.073 
3.073 

3.073 
3.073 

2.525 
2.525 

Saldo 290 -21 

GHOR Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Plan 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Lasten 
Baten 

3.309 
3.516 

3.152 
3.152 

3.152 
3.152 

3.152 
3.152 

3.152 
3.152 

3.152 
3.152 

Saldo 207 
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Programma 
Gemeenschappelijke meldkamer 

Doel 

In de veiligheids- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer belangrijke 
schakel. De rol en functie van de GMK in zowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij 
grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De GMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de 
hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en 
ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance, waarbij 
werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De 
meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd. 

Algemeen 

Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de GMK van Politie, Brandweer en Ambulance 
in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als het hart van de Veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) 
incidenten bewerkstelligt de GMK onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet 
van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. In ramp- en 
crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlening- en 
veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet. 

Eén van de belangrijkste pijlers voor de meldkamer is de in het regeerakkoord opgenomen richting om te 
willen komen tot één meldkamerorganisatie verspreid over drie locaties, om in geval van storingen en 
onderhoud uitval te voorkomen. Dit alles moet leiden tot verbetering van kwaliteit en efficiency. 
Op basis van het regeerakkoord landelijk een project gestart. Het bestuur heeft inmiddels de intentie 
uitgesproken om te komen tot een samenwerking op het meldkamerdomein ten aanzien van de regio 
Zuid-Holland-zuid. 

Om de effectiviteit en efficiëntie op de meldkamer te verbeteren wordt de ontwikkeling ingezet om te 
komen tot een multidisciplinaire intake gecombineerd met geautomatiseerde uitvraagprotocollen. 
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Speerpunt Prioriteit Act iv i tei ten 2012 

Beheer op orde 

De informatiemanager moet de koppeling 
maken tussen bedrijfsprocessen en 
passende technische oplossingen, 
ondersteuning van gebruikers bij de 
voorzieningen, en neemt tevens de rol 
van informatieanalist op zich en levert 
input aan het strategisch informatiebeleid 
GMK. 

Eind 2012 evalueren rol informatiemanager. 

Veiligheid Voorop 

Eind 2011 zijn de eerste stappen gezet 
t.a.v. de invoering van de Multi
disciplinaire intake. 

Verder implementeren van 
multidisciplinaire intake gekoppeld aan 
landelijke ontwikkelingen. 
Participeren in een eventueel landelijk 
project hieromtrent 

Beheer op orde 
Ontwikkeling en afnemen toets van 
blijvende vakbekwaamheid/ proeve van 
bekwaamheid 

Afnemen van de toets blijvende 
vakbekwaamheid in samenwerking met de 
onafhankelijk beoordelaar van de NBBE. 

VRR 2.0. Samenwerking ZHZ De activiteiten mbt tot de samenwerking zijn 
volledig tot uitvoering gebracht 

Prestatie-indicatoren 

1 Gemeenschappeli jke Meldkamer 

Operationele indicatoren 
INCIDENTENBEHEERSING 

Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden 
aangenomen door één van de disciplines ? 

90% 

Percentage 112-meldingen binnen 15 seconden aangenomen door MKB 90% 
Percentage 112-meldingen binnen 15 seconden aangenomen door MKA 90% 
Percentage 112-meldingen binnen 15 seconden aangenomen door MKP 90% 

Staat van baten en lasten 

GMK Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Plan 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Lasten 
Baten 

8.792 
9.669 

10.091 
9.894 

9.461 
9.461 

9.410 
9.410 

9.410 
9.410 

9.410 
9.410 

Saldo 877 -197 
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Programma 
Bedrijfsvoering | 

Doel 

Het zorg dragen voor het optimaliseren van de operationele en ondersteunende processen binnen de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond teneinde deze processen op een zo efficiënt en effectief mogelijke 
manier te laten verlopen. Dit middels een doeltreffend en doelmatig functioneren van de diverse 
taakgebieden waarbij het waarborgen van een betrouwbaarheid en transparantie beoogd wordt. 

Algemeen 

Aandacht voor de communicatie. 

Alles staat of valt met een goede communicatie te allen tijde. Wat we ook gaan doen, we moeten meer en 
gericht informatie geven, zowel intern, als extern. Hiervoor moeten we precies in beeld hebben in welke 
omgeving wij ons bevinden en wie onze stakeholders zijn, want die zijn door de regionalisering 
omvangrijk en complex geworden. Om onze stakeholders te bereiken moeten we beschikken over betere 
communicatiekanalen. Dit betekent naast een verbetering van de huidige kanalen, zoals internet en 
intranet, ook de inzet van nieuwe mogelijkheden, zoals WIKI-achtige omgevingen, maar ook de inzet van 
audiovisuele technieken. 

Management Development 
Het leiderschapsprogramma zal verder geprofessionaliseerd worden. Alle leidinggevenden hebben in 2012 
de training voor de gesprekscyclus gevolgd. 

(2e) Loopbaanbeleid 
Start van het loopbaanbeleid is de selectie. In 2012 zal regelmatig getoetst worden of de juiste selectie
instrumenten worden ingezet. De informatie verkregen uit een selectie-instrument (bijvoorbeeld een 
psychologische test) zal gebruikt worden voor de loopbaanplanning van de medewerker. De P&O- adviseur 
zal de leidinggevende begeleiden in het voeren van de gesprekken en de wijze waarop de informatie uit de 
selectie gekoppeld kan worden aan de verdere loopbaan. Voor de medewerkers is toegankelijk welke 
functies binnen de VRR beschikbaar zijn en aan welke kwalificaties men dient te voldoen. 

Coaching Brandwachten 
Binnen de VRR zijn coaches opgeleid om collega's te begeleiden. Deze medewerkers zullen regelmatig 
getraind worden om hun vaardigheden op peil te houden. In bijzondere gevallen zal extern gecoacht 
worden. Doel van coaching is de talenten van de medewerkers nog beter te benutten 

ARBO 
In 2012 zal de focus wederom liggen op de uitvoering van de benodigde risico inventarisaties en het 
implementeren van een digitaal systeem om de RI&E's in vast te leggen. In 2011 zal er een nieuwe 
procedure voor ongevallen ingevoerd worden, inclusief bijbehorend registratiesysteem. Deze procedure zal 
in 2012 geëvalueerd worden. Daarnaast zal er in 2011 een evaluatie plaats vinden van het verzuimprotocol. 
2012 zal gebruikt worden om de verbeterpunten uit de evaluatie aan te pakken 
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Speerpunt Prioriteit Act ivi tei ten 2012 

Beheer op orde 
Ontwikkeling afspraken t.a.v. 
crisiscommunicatie in geval van 
incidenten 

Alle afspraken zijn in 2012 afgerond en 
geïmplementeerd. 

Beheer orde Implementeren kwaliteitsdoelen VRR 
breed / invoeren INK model 

- In relatie tot de nieuwe organisatie
structuur wordt het INK-model verder 
geconcretiseerd. 

- Er wordt vorm gegeven aan een 
integraal managementcontrolsysteem 

Beheer op orde 

Waarborgen en optimaliseren 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gevoerde beleid en de te onderscheiden 
processen in de organisatie 

Rapportage, evaluatie en het bepalen van 
verbeterpunten voor 5 gemeenten In het 1e 

kwartaal van 2012 worden 5 gemeenten 
geaudit. In het 2e kwartaal vindt de evaluatie 
plaats. 

Beheer op orde financieringsstructuur / outputfinanciering Er zijn duidelijke en goed meetbare 
outputindicatoren vastgesteld. 

Staat van baten en lasten 

Bedrijfsvoering Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Plan 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Lasten 
Baten 

5.513 
6.393 

3.700 
2.558 

2.971 
2.971 

2.621 
2.621 

2.519 
2.519 

2.419 
2.419 

Saldo 880 -1.142 
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Projecten 

Veiligheid Voorop 

Het proces Veiligheid Voorop heeft tot doel de samenleving brandveiliger te maken. Veiligheid Voorop is 
een breed maatschappelijk proces waaraan veel participanten deel nemen. 
De te behalen resultaten zijn: 

Product activiteit 

Klant Ten aanzien van de safety checks is 60% van de doelstelling fase II is 
behaald. De bestaande lokale initiatieven worden gefaciliteerd. 

Ten aanzien van de participatie in buurtwerk en wijkgerichte aanpak zijn 
de lokale netwerken in kaart gebracht en zo nodig betrokken 

Slimmer organiseren van de 
repressie 

De repressieve organisatie hanteert nieuwe protocollen en procedures. 

Tijd verkorten van de keten Risicodifferentiatie is de basis voor spreiding van kazernes en materieel. 

Economische motor Het maatschappelijk rendement is vastgelegd in output en outcome 

Organisatie en Mens Er is aandacht voor ontwikkeld leiderschap, gericht op het doel van de 
organisatie en de bemensing. 

Medewerkers functioneren op basis van overtuiging, zijn 
veiligheidskundig en breed inzetbaar. 

De projectbegroting bedraagt: € 200.000,-

VRR in breder perspectief/VRR 2.0. 

Naast de invulling van de ombuigingstaakstelling omvat VRR 2.0. de wijziging van het besturingsmodel 
en (top) managementstructuur. Hierbij kiest de VRR voor een strategie die zich richt op het doelmatiger 
organiseren van de organisatie. Werkenderweg zal in de volle breedte en in onderlinge afweging en 
samenhang een overgang worden gemaakt van kolom naar proces. 

Nadat in 2011 de meeste afdelingen opnieuw zijn gepositioneerd en de inrichtingsplannen zijn 
beschreven en vastgesteld zal 2012 in teken staan van het verder uitwerken van de processen. 
Activiteiten die ten aanzien hiervan op het programma staan zijn: 

Het implementeren van processturing binnen de gehele organisatie. 
Verbetering van de lijncommunicatie. 
Dienend Leiderschap. 
Interessante werkgever worden. 
Investeren in de medewerkers. 

De projectbegroting bedraagt: € 150.000,-
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Begroting 2012 

Deel 2 

Paragrafen 
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Inleiding j ; 

Ten aanzien van deze paragrafen zijn voor de gemeenschappelijke regelingen geen specifieke richtlijnen 
ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal van de in het besluit genoemde paragrafen niet van toepassing op 
de gemeenschappelijke regeling VRR. ', 
Het doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in het jaarverslag staan maar wel een 
financieel belang hebben worden gebundeld, waardoor voldoende inzicht wordt verkregen over het 
betreffende onderwerp. ! 

In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen: 

- Weerstandsvermogen j 
- Verzekeringen i 
- Risico's 
- Financiering 
- Kapitaalgoederen 
- Bedrijfsvoering ! 

i 
1 i 

Algemeen ' j 
i s 

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de een organisatie bestand is tegen 
(onverwachte) financiële tegenvallers. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang, de 
achtergronden en de financiële implicaties van de risico's ten opzichte van aanwezige 
weerstandcapaciteit. 

Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de 
te risico's die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen 
om de tegenvallers op te vangen. Naast eigen vermogen zijn dit ook langlopende voorzieningen, 
onbenutte inkomstenbronnen, bezuinigingsmogelijkheden en garantstellingen. 

In onderstaand figuur staat het weerstandsvermogen schematisch weergegeven; 

Risico's 
* Economische 
* Politiek 
* Juridisch 
* Bestuurlijk 
•etc. 

Weerstandcapaciteit 
* Eigen vermogen 
* Langlopende waorzieningen 
* Onbenutte inkomstenbronnen 
* Bezuinigingsmogelijkheden 
* Garantiestellingen 
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Weerstandsvermogen 

Inzicht in aanwezig weerstandsvermogen 

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves 
voor de komende jaren als volgt worden weergegeven: 

Omschrijving 
Stand 

31-12-10 

Mutaties 

2011 

Stand 

31-12-11 

Mutaties 

2012 

Stand 

31-12-12 

Mutaties 

2013 

Stand 

31-12-13 

Mutaties 

2014 

Stand 

31-12-14 

Mutaties 

2015 

Stand 

31-12-15 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves 

Te bestemmen resultaat 

2.389 

5.149 

708 

1.331 

-1.715 

-708 

3.720 

3.433 

937 4.657 

3.433 

1.225 5.882 

3.433 

924 6.806 

3.433 

1.074 7.880 

3.433 

Totaal 8.246 -1.092 7.153 937 8.090 1.225 9.315 924 10.239 1.074 11.313 

Toelichting 

Bij de introductie van de nieuwe financieringssystematiek is vastgesteld dat de verlagingen van de zg. 
voordeelgemeenten pas zouden plaatsvinden in 2014. In de tussentijd worden deze verlagingen 
toegevoegd aan de algemene reserve. In 2012 betreft deze dotatie een bedrag van € 937.k. 
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Weerstandsvermogen (vervolg) 

Voorzieningen 

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de voorzieningen voor de komende jaren als volgt 
worden weergegeven: 

Omschrijving Stand 
31-12-10 

Mutaties 
2011 

Stand 
31-12-11 

Mutaties 
2012 

Stand 
31-12-12 

(Bedragen in € 1.000,- ) 

Opleidingen GHOR 
Rekenmethodieken 
Afbouwregeling piketkosten GHOR 
Hardheidsclausule CAO RAD/MKA 
Procedures beëindiging dienstverbanden 

13.186 
93.516 
30.000 
72.700 

566.000 

-93.516 
-10.000 

-190.000 

13.186 

20.000 
72.700 

376.000 

-10.000 

-114.000 

13.186 

10.000 
72.700 

262.000 

Voorzieningen 775.402 -293.516 481.886 -124.000 357.886 

Toelichting 

BDUR Opleidingen GHOR 
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de functiespecifieke GHOR-opleidingen. Daarnaast zal 
specifiek voor de versterking van het proces Preventieve Openbare gezondheidszorg een ontwikkeling 
plaatsvinden die vooral betrekking heeft op de Gezondheidskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
(GAGS). 

Rekenmethodieken 
Ten behoeve van de ontwikkeling van een multidisciplinair toepasbaar operationeel geautomatiseerd 
rekensysteem is een voorziening getroffen. Dit informatiesysteem biedt een voor iedere operationele 
dienst benaderbaar platform om het ontwikkelde rekensysteem te gebruiken. 

Afbouwregeling piketkosten GHOR 
Ten behoeve van het afbouwen van piketregelingen bij de GHOR is een voorziening gevormd, waaruit 
de komende drie jaren de lasten zullen worden gedekt. 

Hardheidsclausule CAO Ambulancedienst 
De voorziening hardheidsclausule is gevormd om de gevolgen van de overgang naar de sector-cao van 
medewerkers die voorheen vielen onder de CAR UWO, de cao CAR B4 of de cao Ambulancezorg op te 
vangen. 

Procedures beëindiging dienstverbanden 
Het betreft hier een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, cq. vergoedingen, niet in één bedrag 
zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. 
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Weerstandsvermogen (vervolg) 

Inzicht in de aanwezige risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering 

Geïnventariseerde risico's 

Classificatie 'hoog' 
- Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's 
- Wegvallen van subsidies 
- Vertraagd tempo aanpassenbijdragen deelnemers veiligheidsregio in kostenontwikkeling 
- Wettelijke taken GHOR, GMK en SRC worden rechtstreeks overgedragen aan de VRR. 

De BTW kan dan niet meer worden gecompenseerd 
- CAO-afspraken brengen mee dat repressie medewerkers na 20 operationele dienstjaren een 

andere functie aangeboden krijgen. De VRR heeft daarvoor geen formatie en opleiding is nodig 
en moet worden ingeroosterd. 

- Er ontbreekt een voorziening voor het groot onderhoud van gebouwen 
- Ontbreken van een post onvoorzien 

Classificatie 'middel' 
Reactiesnelheid op gewijzigde omstandigheden afhankelijk van goedkeuring gemeenten 
Oninbare vorderingen op particuliere ambulancezorg 
Onvoldoende inzicht in huisvestingskosten m.b.t. arbo- en milieueisen. 
Ontbreken van een financiële buffer voor frictiekosten 
Consequenties aanpassing gebruiksbesluit Openbaar Meldsysteem (OMS). 

Aanwezige weerstandscapaciteit en gewenste minimale omvang weerstandsvermogen 

Minimale omvanq weerstandscapaciteit 
Op dit moment zijn nog geen algemeen geldende normen bekend voor het bepalen van de minimale 
omvang van weerstandscapaciteit voor veiligheidsregio's. Daarom was het onderzoek gebaseerd op 
algemeen bekende, vaak toegepaste criteria voor gemeenten om de minimale hoogte van de weerstands
capaciteit te bepalen. 
De gewenste minimale omvang van de weerstandscapaciteit is afhankelijk van de verhouding tussen de 
weerstandscapaciteit en de financiële risico's. 

Waardering weerstandscapaciteit 

Waarderingscijfer Betekenis 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

>2 
1,4-2,0 
1,0-1,4 
0,8-1,0 
0,6-0,8 
<0,6 

Uitstekend 
Ruim voldoende 
Voldoende 
Matig 
Onvoldoende 
Ruim onvoldoende 

Wanneer gestreefd wordt naar een gezonde verhouding tussen de gewenste weerstandscapaciteit en het 
minimaal benodigde weerstandsvermogen (ter dekking van de risico's), zal, uitgaande van bovenstaande 
tabel, minimaal sprake moeten zijn van een factor 1. 
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Weerstandsvermogen (vervolg) 

Gewenste minimale omvang weerstandscapaciteit 
Met betrekking tot de weerstandcapaciteit heeft de VRR als visie dat "een organisatie als die van de 
veiligheidsregio uiteindelijk zou moeten kunnen beschikken overeen weerstandsreserve van 1015% van 
de jaaromzet". Onderhavige situatie zou betekenen dat, uitgaande van een percentage van 10% van de 
exploitatielasten volgens de bedroting 2012 de gewenste weerstandscapaciteit (afgerond) € 13 min. zou 
moeten bedragen. | l 

i 
Huidige weerstandscapaciteit 
Op basis van de stand van het weerstandsvermogen ultimo 2010 en de ontwikkeling van de reserves 
gedurende de jaren 2011  2015 kan worden vastgesteld dat de gewenste omvang van de weerstands
capaciteit niet wordt gehaald. Het vermogensniveau van € 7,1 tot € 11 ;3 geeft in de tabel een waarde 
van 0,6= 'ruim onvoldoende' tot >0;8 = 'matig'. 

Verzekeringen 

Van de volgende verzekerbare risico's zijn de volgende verzekeringen;afgesloten: 

i : 
Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren t.b.v.: j 

■ Gebouwen i 
■ Bedrijfsuitrusting/iriventaris 
■ Huurdersbelang 
■ Bijzondere kosten

 ; 

 ' Collectieve ongevallenverzekering 
Zakenreisverzekering 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Rechtsbijstandsverzekering , 
Instrumenten en apparatenverzekering 

 BZKmaterieel ; 
Bedrijfswagenpark en bromfietsen 

 Opbouw Brandweerauto's j I 
Brandweervaartuigen i 

 Schadeverzekering voor Inzittenden ' 
 Werkmaterieelverzekering \ 
 CAR verzekering (i.v.m. onderhanden bouwprojecten). 

; I 

i 

De Veiligheidsregio RotterdamRijnmond is niet verzekerd tegen: 
Computerverzekering \ 
Uitval van medewerkers als gevolg van ziekte ; 
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Financiering 

Algemeen 
In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van 
de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name renterisico) en de 
financieringspositie. 

Risicobeheersing 
Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). In de 
navolgende onderdelen wordt ingegaan op de renterisico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de 
treasuryfunctie. Renterisico's kunnen vanuit Wet fido-optiek worden bezien op de korte en op de langere 
termijn. 

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de 
Veiligheids-regio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen 
(looptijd < 1 jaar) mag financieren. 
De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het 
renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet 
wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. 
Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het 
kasgeldlimiet voor het jaar 2012 8,2%. 

Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. 
Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; 
indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding. 

Kasgeldlimiet 2012 1e kw 2012 2e kw 2012 3e kw 2012 4e kw 2012 2012 

(Bedragen* €1.000,-) 

Grondslag : 
Omvang begroting 2012 
Toegestane kasgeldlimiet 
in procenten van de grondslag 
in bedrag 

Toetsing : 
Omvang vlottende korte schuld (a.) 
Af: Vlottende middelen (b.) 
Saldo netto vlottende schuld (2-3) 

Ruimte 

123.153 

8,2% 
-10.099 

-21.416 
22.793 

1.377 

-11.476 

123.153 

8,2°/ 

123.153 

8,2% 

123.153 

8,2% 
-10.099 -10.099 -10.099 

-21.416 
22.793 

-21.416 
22.793 

-21.416 
22.793 

1.377 1.377 1.377 

-11.476 -11.476 -11.476 

123.153 

8,2% 
-10.099 

-21.416 
22.793 

1.377 

-11.476 

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2012 voldoende ruimte 
in haar kasgeldlimiet heeft. 

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm 
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten 
worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te 
beheersen is in de Wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige 
afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van 
de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare 
lichamen. 
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Financiering (vervolg) 

Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet Fido wordt het renterisico in onderstaande tabel voor 
de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de 
begroting van het komende jaar. 

Renterisiconorm 2012 

(Bedragen * € 1.000,-) 

Renteherzieningen 
Aflossingen 

Renterisico 

Berekening renterisiconorm ; 
Begrotingstotaal (2012) 
Percentage cf. regeling 
Renterisiconorm (2012) 

Toetsing renterisiconorm 
Renterisico 
Norm 
Ruimte 

2012 

3.745 

3.745 

123.153 
20% 

24.631 

3.745 
24.631 

-20.886 

2013 

4.370 

4.370 

2014 

3.148 

3.148 

2015 

3.148 

3.148 

Uit deze opstelling blijkt dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond binnen de grenzen van de 
renterisiconorm opereert. 
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Financiering (vervolg) 

Leningportefeui l le 

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen 
leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht. 

Overzicht Leningportefeui l le 2012 

Mutaties In leningenportefeuille Bedrag Rente % Einddatum 
(Bedragen in €1.000,-) 

I - ABN AMRO lening VRR 
2-BNG 
3 - ABN AMRO lening VRR 
4 - ABN AMRO lening VRR 
5-BNG 
6-BNG 
7-BNG 
8-BNG 
9-BNG 
10-BNG 
I I -BNG 
Nieuwe lening 

608.125 
10.000.000 
4.687.500 
2.625.000 

195.000 
416.667 
518.400 
966.667 

1.872.000 
1.231.475 
2.016.875 

10.000.000 

4.36 
4,00 
4,18 
4,12 
2,94 
5,55 
3,29 
5,89 
3,62 
5,40 
3,72 
4,35 

1-7-2026 
2-1-2017 
1-4-2018 
1-7-2013 

1-12-2013 
31-7-2016 
1-10-2020 
31-3-2031 

1-4-2031 
1-2-2042 
2-1-2046 

Stand per 31 december 2011 35.137.708 
Nieuwe lening 2012 
Reguliere aflossingen 2012 

15.000.000 
-3.745.000 

4,35 p.m. 

Stand per 31 december 2012 46.392.708 

Lening 1 
Betreft een lening met een looptijd van 20 jaar. Deze lening is aangetrokken om de aanschaf van een 
gebouw te financieren. 

Lening 2 
Aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te 
financieren. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en dient op 2 januari 2017 geheel te worden 
terugbetaald. 

Lening 3 en 4 
Deze leningen zijn afgesloten ter financiering van de overdrachten door de in 2008 toegetreden 
gemeenten. Voor deze leningen zijn bij de ABN AMRO twee zg. renteswaps afgesloten, elk met een 
hoofdsom van € 7.500.000 en een einddatum van resp. 1 juli 2013 en 3 april 2018. Beide leningen 
kennen een variabele rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swaps zijn de rentepercentages 
tot en met de genoemde einddata vastgezet op de in de tabel genoemde percentages. 

Lening 5 t/m 11 
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg zijn tevens een 8 langlopende 
leningen overgenomen die lopen bij de B.N.G. Het rentepercentage is een gemiddelde van de 8 leningen. 

Nieuwe leningen 
Ter financiering van de investeringen worden in 2011 en 2012 een tweetal leningen voorzien van 
respectievelijk € 10. min. en € 15.min. Het geprognosticeerde rentetpercentage is gebaseerd op de 
actuele stand (Febr.2011) van de ABN AMRO Euro Basisrente van 4,2% verhoogd met een opslagtarief 
van 0,15%. 
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Financiering (vervolg) 

Rentegevoeligheid 
Voor de leningen 3 en 4 zijn bij de ABN AMRO twee renteswaps afgesloten, elk met een hoofdsom van 
€ 7.500.000 en een einddatum van resp. 1 juli 2013 en 3 april 2018. Beide leningen kennen een variabele 
rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swaps zijn de rentepercentages tot en met de genoemde 
einddata vastgezet op de in de tabel genoemde percentages. 

Verloop langlopende leningen 

Omschrijving 
rente 
% 

Stand 
31-12-10 

Mutaties 
2011 

Stand 
31-12-11 

Mutaties 
2012 

Stand 
31-12-12 

Mutaties 
2013 

Stand 
31-12-13 

Mutaties 
2014 

Stand 
31-12-14 

Mutaties 
2015 

Stand 
31-12-15 

Bedragen € 
1 - ABN AMRO 
2-BNG 
3 - ABN AMRO 
4 - ABN AMRO 
5-BNG 
6-BNG 
7-BNG 
8-BNG 
9-BNG 
10-BNG 
11-BNG 
12-BNG 
Nieuwe lening 
Nieuwe lening 

4.36 
4,00 
4,18 
4,12 
5,34 
2,94 
5,55 
3,29 
5,89 
3,62 
5,40 
3,72 
4,35 
4,35 

626 
10.000 
5.438 
4.125 
250 
293 
500 
576 

1.015 
1.966 
1.271 
2.075 

-18 

-750 
-1.500 
-250 
-98 
-83 
-58 
-48 
-94 
-40 
-58 

10.000 

608 
10.000 
4.688 
2.625 

195 
417 
518 
967 

1.872 
1.231 
2.017 
10.000 

-18 

-750 
-1.500 

-98 
-83 
-58 
-48 
-94 
-40 
-58 

-1.000 
15,000 

591 
10.000 
3.938 
1.125 

98 
333 
461 
918 

1.778 
1.192 
1.959 
9.000 
15.000 

-18 

-750 
-1.125 

-98 
-83 
-58 
-48 
-94 
-40 
-58 

-1.000 
-1.000 

573 
10.000 
3.188 

250 
403 
870 

1.685 
1.152 
1.902 
8.000 
14.000 

-18 

-750 

-83 
-58 
-48 
-94 
-40 
-58 

-1.000 
-1.000 

556 
10.000 
2.438 

167 
346 
822 

1.591 
1.112 
1.844 
7.000 
13.000 

-18 

-750 

-83 
-58 
-48 
-94 
-40 
-58 

-1.000 
-1.000 

538 
10.000 
1.688 

83 
288 
773 

1.498 
1.073 
1.786 
6.000 
12.000 

28.135 j 7.003 | 35.138 | 11.253 | 46.393 | -4.372| 42.023 | -3.149| 38.876 j -3.149| 35.727 Totaal 

Van het totaal bedrag aan langlopende leningen van € 46,4 mio ligt het gemiddelde rentepercentage op 
ongeveer 4,25%. Over de periode tot eind 2012 zal ruim € 6,7 mio. worden afgelost. Daartegenover is de 
prognose dat er netto voor ongeveer € 22 mio zal worden geïnvesteerd. Deze investeringen en de 
toekomstige herfinanciering zullen met langlopende leningen worden gefinancierd. 
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Kapitaalgoederen en onderhoud 

Van de vijf, in het BBV genoemde, kapitaalgoederen is alleen de post gebouwen van toepassing op de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wel wordt daarnaast aandacht besteedt aan materieel. 

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek 
Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiele vaste activa met een economisch nut geactiveerd. 
In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2010 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen 
worden lineair afgeschreven. 

Overzicht verloop materiele vaste activa 
De ontwikkeling van de materiele vaste activa, en dan met name de gebouwen en materiaal is in 
onderstaand overzicht weergegeven: 

Materiel vaste activa BW 
31-12-10 

Investering 
2011 

Afschrijving 
2011 

BW 
31-12-11 

Investering 
2012 

Afschrijving 
2012 

BW 
31-12-12 

Investering 
2013 

Bedragen in hele € 

Materiele vaste activa met 
economisch nut 

Gronden en terreinen 
Bedrijfsgebouwen 
Machines, apparaten en installaties 
Vervoersmiddelen 
Overige materiële vaste activa 

2.049 
10.792 

794 
11.928 
6.966 

255 
4.558 

228 
2.493 
8.498 

-567 
-198 

-2.691 
-2.748 

2.304 
14.783 

824 
11.730 
12.716 

432 
7.715 

115 
8.295 
2.736 

-763 
-120 

-2.956 
-3.306 

2.736 
21.735 

819 
17.069 
12.146 

3.331 
1.958 

32.529 | 16.032 j -6.2041 42.357 | 19.293 | -7.14S| 54.505 Totaal 5.289 

Gronden en Bedrijfsgebouwen 
Bij de samenstelling van de investeringsprognose is geanticipeerd op de geplande overname en nieuw
bouwprojecten van een aantal kazernes in de gemeenten Barendrecht, Spijkenisse, Goedereede, 
Middelhamis en Schiedam. 

Vervoersmiddelen 
Bij de samenstelling van de investeringsprognose voor de voertuigen van de veiligheidsregio zullen de 
implicaties van het materieel spreidingsplan, welke gedurende 2011 zal worden uitgevoerd, invloed 
hebben op de uiteindelijke investeringen. 

Overige materiële vaste activa 
Onder deze post zijn o.a. ook de inrichtingskosten opgenomen voor de bovengenoemde kazernes en de 
investering in ademluchtapparatuur en een CoPI-bak. 

Onderhoud en beheer 
Bij de benadering van het onderhoud en beheer van materieel zal vanuit de centrale inkoopgedachte, 
gekeken worden naar een meer gestroomlijnde vorm. Naast het terugdringen van het groot aantal 
bedrijven waaraan het onderhoud door de verschillende districten en afdelingen wordt uitbesteed, 
wordt, middels een aanbesteding, ook gewerkt om te komen tot één materieel beheersysteem, waaraan 
in een later stadium ook het beheer en onderhoud van gebouwen zal worden gekoppeld. 
Dit systeem zal in 2011 worden geïmplementeerd. In 2012 zullen hiervan de eerste resultaten kunnen 
worden geëvalueerd. 
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Bed rijfsvoering 

Naast de invulling van de traditionele onderdelen als personeel, financieel beheer en facilitaire dienst
verlening, is bedrijfsvoering meer en meer van belang voor de verwezenlijking van de diverse 
programma's van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en daarmee voor een rechtmatig, doelmatig 
en doeltreffend beheer en beleid. 

Personele ontwikkeling 

Mensen dragen de organisatie 
De mensen binnen onze organisatie is ons belangrijkste kapitaal. Hier moeten we goed voor zorgen. 
Medewerkers moeten weer trots zijn op de organisatie waar zij voor werken, moeten zich gehoord en 
gewaardeerd voelen. Dit betekent o.a.: 

Het bieden van goede opleiding en bijscholing met specifieke aansluiting bij het werk dat verricht 
wordt 
Het hebben van een goed loopbaanbeleid 
Waardering uitspreken voor het werk dat geleverd wordt 
Het goed organiseren van de medezeggenschap. 
Toewerken naar een wij-cultuur in plaats van een wij/zij-cultuur 

Integriteit 
Overheidswerkgevers zijn verplicht om een integriteitbeleid te voeren. Medewerkers hebben daar ook 
recht op, aangezien het een voorwaarde is van goed ambtenaarschap en hen beschermt tegen onnodige 
verleidingen en integriteitrisico's. In het kader van integriteitbeleid moet elke overheidsorganisatie dus 
over een infrastructuur met betrekking tot integriteit beschikken. Deze integriteitinfrastructuur moet 
voorzien in een samenhangende visie op het integriteitbeleid en bijpassend integriteitinstrumentarium. 
De infrastructuur benadrukt het integrale karakter van het integriteitbeleid en geeft aan wat de relevante 
aandachtsgebieden en instrumenten zijn waaruit een evenwichtig integriteitbeleid kan worden 
vormgegeven. 

In vervolg op het jaar 2011 dat in het teken staat van aandacht voor de structuur van integriteit binnen de 
VRR - door te voorzien in informatie, door het in kaart te brengen van nevenwerkzaamheden en kwetsbare 
functies en door de vertrouwenspersonen een duidelijke plaats binnen de organisatie te geven- wordt in 
2012 vooral aandacht geschonken aan de cultuur en de werkhouding van de medewerkers. 
De ambitie voor 2012 is de (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden kennis bij te brengen over het belang 
van een integere overheid en de rol die zij en hun omgeving daarin spelen. Dit gebeurt via gesprekken en 
speciaal op de doelgroepen afgestemde trainingen. Naast het geven van trainingen wordt via intranet, 
factshéets en andere vormen van communicatie veel aandacht besteed aan het thema integriteit. Door een 
juiste timing en dosering van het onderwerp integriteit wordt een bijdrage geleverd aan een positieve 
houding (draagvlak en vertrouwen) met als doel dat aan het eind van 2012 integriteit volledig binnen de 
organisatie is geïmplementeerd. 

Inkoopbeleid 

Het inkoopbeleid is inkoop specifiek en dient daarnaast afgestemd te worden op de beleid- en 
jaarplannen van de andere organisatieonderdelen binnen de VRR. Te denken valt aan beleid op 
veiligheid, financiën en communicatie. Hiermee wordt voorkomen dat de concrete invulling van de 
organisatieonderdelen niet synchroon loopt. Het beleid moet aansluiten op de dagelijkse praktijk van alle 
medewerkers. Medewerkers moeten kunnen begrijpen wat er staat en kunnen toepassen op hun 
dagelijkse keuzes bij het stellen van prioriteiten en wijze van aanpak. 

In 2012 zal het inkoopbeleid zijn geactualiseerd en zijn de nieuwe inkoopprocedures in werking getreden. 
Veel aandacht wordt gegeven aan het handhaven van deze procedures. Goede communicatie hierover 
naar de organisatie is essentieel. Eén van de middelen die hiervoor wordt ingezet is de webshop. Deze 
zal in 2011 in gebruik genomen zijn! In 2012 zullen vervolgens zoveel mogelijk leveranciers van de VRR 
middels de webshop hun producten en diensten kunnen aanbieden. 
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Bedrijfsvoering (vervolg) 

Prioriteit wordt ook gegeven aan het verder terugdringen van het aantal leveranciers en het contractbeheer. 
In 2011 is hiermee gestart. Het contractbeheer zal verder worden geprofessionaliseerd en worden ontsloten. 
De meerjaren aanbestedingskalender zal verder worden uitgewerkt. Aanbestedingen zullen in 2012 moeten 
leiden tot structurele besparingen. 

Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid 

Het wetsvoorstel veiligheidsregio's gaat er vanuit, dat het voor een aantal taken wenselijk is dat ze door 
de veiligheidsregio's gezamenlijk worden uitgevoerd. Artikel 22 van het wetsvoorstel noemt hierbij taken 
op het gebied van materieelaanschaf, personeelsbeleid, voorzieningen op ICT-gebied en het ontwikkelen 
van handboeken en leidraden. Daarnaast moet gedacht worden aan de taken op het gebied van 
onderwijs, kennisontwikkeling en examinering die het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en het 
Nederlands Bureau voor Brandweerexamens nu uitvoeren. 
Het stimuleert een verdere rationalisatie van de bedrijfsvoering. Bedrijfsprocessen kunnen worden 
gestroomlijnd en gestandaardiseerd en producten en diensten kunnen worden voortgebracht die beter 
aan de kwaliteitseisen van het veiligheidsveld voldoen. Naast effectiviteits- en efficiëntievoordelen 
verwacht ik, dat hiermee de taakuitoefening en besluitvorming van de veiligheidspartners en 
veiligheidsregio's naar een kwalitatief hoger plan worden getild. 

Hiertoe wordt er een landelijke ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid opgericht. 
Als Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zullen wij tijdig anticiperen op deze landelijke ontwikkeling. 

Communicatie 

Communicatie en betrouwbare informatie richting bedrijven en burgers is met name voor onze organisatie 
van cruciaal belang. De snelle informatisering cq . digitalisering heeft veel consequenties voor de 
dienstverlening en de communicatie. Zo willen bedrijven en burgers via verschillende kanalen met de 
organisatie communiceren en informeren ze zich via verschillende kanalen zoals social media.. 
Digitalisering en de opkomst van social media heeft het medialandschap drastisch veranderd. Zowel in 
geval van crises als in de reguliere bedrijfsvoering zal onze organisatie hierop toegerust moeten zijn. 
Onafhankelijk van de bezuinigingen zullen wij onze op dit domein optimaal richten. 

Om meer resultaatgericht te kunnen werken en de dienstverlening van onze organisatie te kunnen 
optimaliseren is het belangrijk dat de wij beschikken over een eenduidige informatievoorziening over de 
op alle processen te realiseren en gerealiseerde prestaties Gericht op de nieuwe procesgestuurde 
organisatie zal een verbetert stuur- en beheersinstrument worden ontwikkelt waarbij het verloop van input 
tot output beheerst kan worden. 

(Prestatie)indicatoren 

Bedrijfsvoering (A&C) 
2011 
aantal 

formatie (fte) 2191 

waarvan vast personeel (fte) 1108 

waarvan vrijwillig personeel (fte) 1083 

Ziekteverzuim totaal % 5% 
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Programmabegroting 

Deel 3 
Programmarekening 
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Begro t ing 2012 

Bij het opstellen van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 zijn de volgende uitgangs
punten gehanteerd: 

Financieringsmiddelen 

- Financieel gezien is in de begroting rekening gehouden met de door gemeenten toegewezen indexering 
van 1,75 % voor het jaar 2012, en' 1,25% doorwerking ontwikkelingen voor de jaren 2009-2011 ; 

- Conform de doelmatigheidstaakstelling van het Rijk is de BDUR over de periode 2012 - 2015 jaarlijks 
verlaagd met 1,5% ; 

- Naast de verlaging van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van de opgelegde bezuinigingen is in de 
begroting en de meerjarenraming geen rekening gehouden met eventuele verdere bezuinigingtaak
stellingen vanuit het Rijk of de Provincie ; 

- Bij de Ambulancedienst en de MKA (Meldkamer Ambulancedienst) is rekening gehouden met een door 
de NZA aangekondigde efficiëntiekorting van 0,5% in 2011,1% in 2012 en 1,5% in 2013. Deze korting 
is van toepassing op de parameters waarvoor geen nacalculatie geldt. 

- De ombuigingsvoorstellen uit het bestuurlijk vastgestelde document' VRR in breder perspectief van 
30 maart 2010 zijn volledig verwerkt in de begroting en de meerjarenraming ; 

- Door de definitieve vaststelling van de Wet veiligheidsregio is voor de niet-brandweertaken de trans
parantieregeling komen te vervallen. Voor de stijging van de lasten, die hiervan het gevolg is, 
wordt de VRR gecompenseerd door middel van een verhoging van de BDUR. Het bedrag van € 1,2 
min. dat hiervoor in het jaar 2011 beschikbaar is gesteld is ongewijzigd meegenomen in de meerjaren
raming. Er is géén rekening gehouden met eventuele nadelige effecten van aanvullende wijzigingen 
van deze Wet né 1 oktober 2010, die gevolgen hebben voor de huidige BTW-compensatie. 

Lasten 

- In de begroting en de meerjarenraming is, naast de stijging van de personele lasten in verband met de 
nieuwe CAO-afspraken, géén rekening gehouden met toekomstige loon- en prijsstijgingen ; 

- De personeelskosten van het vaste personeel betreft alleen het personeel dat in dienst is van de VRR. 
De medewerkers van de meldkamer politie (MKP) zijn hier niet in meegenomen. Zij zijn in dienst van de 
Politie Rotterdam-Rijnmond; 

- Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma's ; 

- De begroting is gebaseerd op een! volledige bezetting van de vastgestelde formatie ; 

- Conform artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut 
geactiveerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een drempelbedrag zoals genoemd in de financiële 
verordening; 

- De kapitaallasten uit de investeringprognose over de periode 2011-2015 zijn volledig verwerkt in de 
begroting en de meerjarenraming.! 
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Baten en lasten per p rog ramma 

Programma Realisatie 
2010 

1e BW 
2011 

VRR 2.0 FLO/LL Kortingen Incidenteel Overige 
mutaties Indexering Plan 

2012 
Ambulancezorg 29.320 -506 75 28.639 
Brandweerzorg 80.789 -1.350 -1.59M -264 1.207 78.792 
GMK 10.091 -51 -150 -429 9.461 
R&C 3.158 90 3.073 
Bedrijfsvoering 3.700 -360 -104 -1.053 788 2.971 
Totaal Lasten 127.058 -1.710 -1.500 -751 -1.637 1.566 122.936 
Ambulancezorg 29.145 -506 28.639 
Brandweerzorg 80.857 -1.500 -1.59d 314 10 1.658 79.729 
GMK 9.894 -51 -429 47 9.461 
R&C 3.137 90 26 3.073 
Bedrijfsvoering 2.558 -104 517 2.971 
Totaal Baten 125.591 -1.500 -1490 -751 314 •439 2.248 123.873 
Saldo -1.467 937 

De wijzigingen op de baten en lasten zijn als volgt gespecificeerd ; 

VRR 2.0 
Het project 'VRR 2.0' omvat alle bezuinigingen, ombuigingen en investeringen zoals nader is uitgewerkt 
in het bestuurlijk vastgestelde document' VRR in breder perspectief van 30 maart 2010. De totale 
bezuinigingstaakstelling bedraagt € 4.5 min over een periode van 4 jaar (2011-2014). In 2012 wordt per 
saldo voor een bedrag van € 1,7 min. bezuinigd. 
De bezuinigingen worden over een periode van 3 jaar, in gelijke jaarlijkse delen verwerkt in de gemeente 
bijdragen. Voor het jaar 2012 is een bedrag van € 1,5 min. gekort. 

FLO/Levensloop 
Met de afname van de FLO-gerechtigden en de pensionering nemen ook de jaarlijkse lasten voor deze 
personeelleden af. 

Kortingen 
Bij de Ambulancedienst en de MKA (Meldkamer Ambulancedienst) is rekening gehouden met een door 
de NzA aangekondigde efficiëntiekorting van 0,5%(2011) en 1% (2012) voor de parameters waarvoor 
geen nacalculatie geldt. Verder is bij de Ambulancedienst de vergoeding van de lasten FLO/Levensloop 
teruggebracht van 100% naar 95%. 
Daarnaast is de bijdrage voor het Programma financiering Externe Veiligheid (PFEV) verlaagd en de 
BDUR bijdrage verlaagd met de door de overheid vastgestelde zg. 'doelmatigheidstaakstelling'. Deze 
korting zal vanaf 2012 1,5% bedragen oplopend tot 6% in 2015. 

Incidenteel 
Onder de incidentele posten zijn de lasten verlaagd waarvoor in 2011 een beroep is gedaan op de 
(bestemmings) reserves en een hogere baten in verband met de reserve Nieuwe Financieringssyste-
mathiek welke over een periode van 4 jaar zal plaats vinden. 

Lastenmutaties 
Het betreft hier o.a. aanpassingen van de kapitaallasten in verband met de investeringsprognose. 
In het kader van de aanpassingen van het landelijke Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken 
(kortweg 'gebruiksbesluit') is met ingang van 2012 bij de GMK rekening gehouden met een daling van 
de opbrengsten uit het Openbaar Meldsysteem(OMS). 

Indexering 
Ten slotte zijn de gemeentelijke bijdragen gecorrigeerd met het indexeringpercentage van 3% zoals is 
vastgesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. 
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Overz icht baten en lasten per kos tensoor t 

Omschrijving Realisatie 
2010 

Begroting 
2011 

Plan 
2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

( * € 1.000 ) 
Personeel 
Huisvesting 
Middelen 
Overige 

93.501 
10.579 
13.601 
15.704 

87.781 
10.187 
14.257 
14.833 

87.277 
10.109 
14.607 
11.157 

85.309 
10.105 
15.023 
9.566 

84.294 
9.900 

14.610 
9.608 

83.257 
9.831 

14.093 
9.866 

Totaal lasten 133.385 127.058 123.150 120.002 118.411 117.046 
Gemeentelijke bijdragen 
DVO+ taken 
BDUR 
Ambulance vervoerders 
Zorgverzekeraars 
Overige opbrengsten 
Overlopende passiva 

80.133 
8.519 
5.434 
2.153 

25.986 
10.107 
2.094 

76.397 
8.444 
6.858 
1.199 

25.104 
7.589 

77.449 
7.215 
6.830 
1.210 

24.627 
6.756 

76.210 
6.074 
6.728 
1.210 

24.249 
6.755 

74.986 
5.509 
6.627 
1.210 

24.249 
6.753 

74.986 
4.940 
6.528 
1.210 

24.249 
6.207 

Totaal baten 134.426 125.591 124.087 121.227 119.335 118.121 
Saldo 1.041 -1.467 937 1.225 924 1.075 
Mutatie reserves -333 1.467 -937 -1.225 -924 -1.075 
Saldo na bestemming 708 

Toel icht ing 

-Overeen periode van 2011-2015 zullen de lasten dalen met€ 10.min.. 
De belangrijkste posten betreffen : 
De bezuinigingen en ombuigingstaakstelling conform de doelstellingen in VRR 2.0. : € 4.075../. 
Ontwikkelingen en verdeling over de jaren worden onder de projecten nader toegelicht. 
Verlaging van de lasten FLO en Levensloop : € 3.865../. 
Incidentele door overheidsmiddelen gefinancierde projecten € 1.462../. 

-Overeen periode van 2011-2015 zullen de baten dalen met bijna € 7,5 min ; 
De belangrijkste posten betreffen : 
Verlagingen in het kader van de ombuigingstaakstelling (2e en 3e trance) € 3.027. ./. 
Verlaging in het kader van de nieuwe financieringssystematiek € 632.. / . 
Verhoging met het indexeringspercentage 2012 (3%) € 2.248. 
Verlaging van de gemeentelijke bijdragen € 1.411. ./. 

Verlaging van de Rijksbijdragen in het kader van de BDUR € 330. ./. 

Verlaging van de doorbelasting in het kader van de FLO en Levensloop : € 3.504. ./. 

Verlaging bijdragen Zorgverzekeraars, o.a. in verband met de efficiëntiekortingen € 855.. / . 

Verlaging inkomsten uit het Openbaar Meldsysteem (OMS) € 429. ./. 
Subsidie Externe Veiligheid (PFEV) is vanaf 2014 niet opgenomen € 638 ./. 
Overige correcties € 312.. / . 
Verlaging van de Overige opbrengsten € 1.379. ./. 

- Het verschil tussen de daling in de lasten en de daling van de baten compenseert de onttrekking 
aan de reserves van € 1,5 min. 
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Meerjaren overz ich t baten en lasten per programma 

Programma 
Plan 
2012 

VRR 2.0 FLO/LL Kortingen Incidenteel 
Overige 
mutaties 

Raming 
2013 

A & G 28.639 -327 28.312 

RBRR 78.792 -1.265 -1.141 200 76.586 
GMK 9.461 -51 9.410 
SRC 3.073 3.073 

Bedri j fsvoering 2.971 -200 -150 2.621 
Totaa l Las ten 122.936 -1.465 -1.141 -378 50 120.002 

A & G 28.639 -327 28.312 
RBRR 79.729 -1.500 -1.141 288 435 77.811 
GMK 9.461 -51 9.410 

SRC 3.073 3.073 

Bedrijfsvoering 

Totaal Baten 
2.971 -102 -248 

123 -1.500 -1.141 -480 288 187 
2.621 

121.227 

S a l d o 937 1.225 

Programma 
Raming 

2013 
Raming 

2014 

A&G 28.312 28.312 
RBRR 76.586 -550 -565 -374 75.097 
GMK 9.410 9.410 
SRC 3.073 3.073 
Bedrijfsvoering 2.62 -200 98 2.519 
Totaal Lasten 120.002 -750 -565 -276 118.411 
A&G 28.312 28.312 
RBRR 77.811 -565 -1.225 76.021 
GMK 9.410 9.4W, 
SRC 3.073 3.073 
Bedrijfsvoering 2.621 -102 2.519 
Totaal Baten 121.227 ■565 -102 -1.225 119.335 
Saldo 1.225 924 

Programma 
Raming 

2014 
Raming 

2015 

A&G 28.311 28.312 
RBRR 75.097 -50 -569 -98 -100 74.280 
GMK 9.4101 9.410 
SRC 3.073 -548 2.525 
Bedrijfsvoering 2.51a -100 2.419 
Totaal Lasten 118.411 -150 -569 -646 ■100 116.946 
A&G 28.312 28.312 
RBRR 76.021 -569 -98 75.354 
GMK 9.410 9.410 
SRC 3.073 -548 2.525 
Bedrijfsvoering 2.519 -100 2.419 
Totaal Baten 119.335 -569 -646 -100 118.020 
Saldo 924 1.074 

Toelichting 

- Na de overgangsperiode periode van 4 jaar van de nieuwe financieringssystematiek (2010-2014), 
worden de gemeentelijke bijdragen van de voordeel gemeenten in één keer aangepast (./. 1.225.). 

- Na 2014 is geen subsidiebedrag opgenomen voor Programma Financiering Externe Veiligheid 
(PFEV) (./. 548.). 
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Programmabegroting 

Deel 4 
Overige gegevens 
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Bijdrage 2012 per deelnemende gemeente 

Deelnemende 
gemeenten 

Aantal 
inwoners per 

1-1-2008 

Aantal 
inwoners per 

1-1-2011 

Regionale 
bijdrage 

2012 

Basis 
brandweerzorg 

2012 
DVO/+ taken 

Totale 
bijdrage 

2012 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bemisse 
Brielle 
| Capelle aan den IJssel 
Dirksland 
Goedereede 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den IJssel 
Lansingerland 
Maassluis 
Middelhamis 
Oostflakkee 
Ridderkerk 
Rotterdam (incl. Rozenburg) 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 

22.427 
45.015 
12.537 
15.758 
65.027 
8.316 
11.590 
39.640 
28.824 
49.401 
31.409 
17.689 
10.180 
44.689 
596.069 
74.954 
73.182 
70.770 
14.083 

24.669 
46.827 
12.407 
15.977 
66.110 
8.405 
11.411 
39.727 
28.619 
54.089 
31.927 
18.050 
10.406 
44.888 

607.460 
75.704 
72.266 
71.193 
13.993 

180.256 
342.165 
90.658 
116.744 
483.066 
61.415 
83.380 

290.285 
209.119 
395.228 
233.291 
131.891 
76.037 

327.997 
4.438.710 

553.169 
528.048 
520.207 
102.247 

771.074 
1.399.182 

701.983 
839.468 

3.134.918 
695.260 
683.340 

1.520.822 
1.009.072 
1.955.661 
1.099.424 

961.639 
625.357 

1.610.389 
38.673.791 
4.282.414 
3.450.150 
4.048.455 

822.091 

132.000 

21.000 

79.000 

4.000 
6.342.000 

322.000 

315.000 

951.330 
1.741.347 

792.641 
956.212 

3.749.984 
756.675 
766.720 

1.832.107 
1.218.191 
2.350.889 
1.411.715 
1.093.530 

701.394 
1.942.386 

49.454.501 
5.157.583 
3.978.198 
4.883.662 

924.338 

1.231.560 1.254.128 9.163.913 68.284.490 7.215.000 84.663.403 

Toe l i ch t ing 

- De bijdragen zijn gecorrigeerd met de het indexpercentage voor de jaren 2010-2012 van 3%. 

- Daarnaast zijn de bijdragen verlaagd met de tweede trance € 1,5 min. conform de bezuinigings
taakstelling voor de jaren 2011 -2015. 

- Voor de berekening van de basis brandweerzorg is uitgegaan van het inwonersaantal per 1-1-2008. 

- Voor de berekening van de regionale bijdrage is uitgegaan van het inwonersaantal per 1-1-2011 

- De zg. 'DVO+taken' betreffen individuele aanpassingen/uitbreiding van het takenpakket boven de basis 
brandweerzorg, alsmede de kosten Levensloop en FLO. Deze bedragen worden op voorschotbasis 
gefactureerd. 
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Staat van vere is te handteken ingen 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond d.d. ■ 

De secretaris De voorzitter 

G.A.J. M. van Strien 
(Waarnemend Algemeen Directeur) 

Dhr. A. Aboutaleb 
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Afkortingenlijst 
A&G Ambulancezorg & GHOR 
A&K Audit & Kwaliteitszorg 
AB Algemeen Bestuur 
ABC Actueel, Beschikbaar en Compleet 
AED Automatische Externe Defibrillator 
ARBO Arbeidsomstandigheden 
AZRR Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond 
B&O Beleid & Ontwikkeling 
BBV Besluit Begroting ëh Verantwoording 
BJZ Bestuurlijke en Juridische Zaken 
BDUR Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen 
BOT Bedrijfsopvangteam 
BRZO Besluit Rampen en Zware Ongevallen 
BTW Belasting Toegevoegde Waarde 
BVL Brandveilig Leven 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Caco ; Calamiteiten Coördinator 
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CAR Construction All Risks ! 

CAR - UWO Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling - Uitwerkingsovereehkomst 
CBRN Chemisch Biologisch Radioactief Nucleair 
CoPI Commando Plaats Incident 
CPA Centrale Post Ambulancevervoer 
CRP Centraal Registratiepunt 
DA&G Directie Ambulancezorg & GHOR 
DIV Documentaire en digitale Informatie Voorziening 
DVO Dienstverleningsovereenkomst 
FB Facilitair Bureau 
F&C Financiën & Control 
Fido Financiering Decentrale Overheden 
FLO Functioneel Leeftijdsontslag 
GAGS Gezondheidskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
GBZ Grootschalige & Bijzondere Zorg 
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
GMK Gemeenschappelijke Meldkamer 
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 
HKZ Harmonisatie Kwaliteit Zorginstelling 
HSL Hoge Snelheidslijn 
IBDUR Interim besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen 
IM Informatie Management 
INK Instituut Nederlandse Kwaliteit 
i.o. In oprichting 
MDT Mobiele Data Terminal 
MICU Mobiele Intensive Care Unit 
MKA Meldkamer ambulancezorg 
MKB Meldkamer brandweer 
MKP Meldkamer politie 
MSP Materiaal Spreidings Plan 
NZa Nederlandse Zorgautoriteit 
O&R Onderzoek & Risicobeoordeling 
OMS Openbaar Meldsysteem 
OR Ondernemingsraad 
OTO Opleiding Training en Oefenen 
P&C Planning & Control 
PF EV Programmafinanciering Externe Veiligheid 
Pfh Portefeuillehouder 
P&O Personeel & Organisatie 
RA Randapparatuur 
RAD Regionale Ambulance Dienst 
RAV Regionale Ambulance Voorziening 
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RBRR Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond 
RegOT Regionaal Operationeel Team 
RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 
ROC Regionaal Opleiding Centrum 
ROT Regionaal Operationeel Team 
SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie 
SIV Snel interventie Voertuig 
SLA Service Level Agreement 
SRC Staf Risico en Crisisbeheersing 
V&O Veiligheid en Operatiën 
VRR Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
WKR Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 
ZiROp Ziekenhuis Rampen Opvangplan 
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