








MATRIX BEHORENDE BIJ VASTGESTELDE MENUKAARTEN (DB 11-04-2011)

x € 1.000 Totaal 2012 2013
2014 of

later
2015

Programma Product Voorstel sturtureel 2012 2013
2014 of

later
2015

Regionale
Brandweerzorg

01 Centrale, gezamenlijke inkoop
Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/
het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese
aanbestedingen

150 150

02 Advisering WABO, APV en BBV
Doorberekenen van de kosten voor advisering WABO, APV
en BBV aan de vergunningsaanvrager

pm

03 Grootschalig optreden Haakarmvoertuigen afstoten 60 60
04 Niet spoedeisende hulpverlening tijdens
kantoortijden door beroeps

Niet spoedeisende hulpverlening tijdens kantoortijden door
beroeps

25 25

05 Niet spoedeisende hulpverlening
volledig door beroeps

Niet spoedeisende hulpverlening volledig laten uitvoeren
door beroeps

38 38

06 Lokale brandweerzorg
Haarlemmermeer

Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen
redvoertuig en hulpverleningsvoertuig

275 130 85 60

07 Inkrimpen met 3 meetploegen OGS Inkrimpen met 3 meetploegen (van 9 naar 6) 13 13

08 Lokale brandweerzorg Haarlem- West
Wijzigen van de taak vrijwilligers Haarlem West en
daarmee het aantal vrijwilligers reduceren

237 237

09 Lokale brandweerzorg Halfweg-
Zwanenburg

Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg 180 180

10 Lokale brandweerzorg
Haarlemmermeer- Nieuw Vennep

Heroverweging bestuursbesluit brandweerzorg
Haarlemmermeer Zuid (van oktober 2009)

pm

11 Lokale brandweerzorg Beverwijk-
Heemskerk

Samnvoegen van de posten Beverwijk en Heemskerk pm

12 Lokale brandweerzorg Velsen-Zuid en
IJmuiden

Samenvoegen vrijwilligers post Velsen- Zuid en IJmuiden of
opheffen vrijwilligers post Velsen-Zuid

305 305

13 Inkrimpen met 2 redvoertuigen Inkrimpen met 2 redvoertuigen 174 174

14 Redvoertuig Zandvoort Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. 87 87

15 Redvoertuig Haarlem anders
financiering

bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren 465 165 210 90

16 Bluswatervoorzieningen Aanpassen bluswatervoorziening 109 109

17 Uitvoeren OGS taken voor omliggende
regio's

Uitvoeren OGS voor omliggende regio's 50 50

18 Twee regio's gezamenlijk één OGS
peleton

Twee regio's gezamenlijk één OGS peleton 78 78

19 Inkrimpen met één duikploeg Inkrimpen met één duikploeg 80 80

20 Repressief Dekkingsplan 2011 Dekkingsplan 2011 pm

21 Organisatieontwikkelingen na 2013
Aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland vwb
leidinggevenden en ondersteunende taken

500 500

Subtotaal 2826 1685 404 737

2826 1685 404 737 0

Openbare
gezondheidszorg

0 Nader te bestemmen Vrijvallen subsidie leger des Heils 200 200

01 Infectieziektebestrijding (1)
Stoppen met beschikbaarheidsdienst verpleegkundigen
infectieziekten

5 5

02 Tuberculose-bestrijding Openstelling afdeling Tuberculosebestrijding verminderen 20 20

03 Technische hygiënezorg (1)
Kosten advisering en inspectie doorbelasten aan
organisator publieksevenement

10 10

04 Technische hygiënezorg (2) Optimaliseren uitvoering THZ 40 40
05 Gezondheidsbeleid en
Beleidsadvisering - extra onderzoek

Onderzoek haalbaarheid 50% bezuinigen pm

06 Basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg 4-19 (1)

Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten
goed worden uitgevoerd

90 90

07 Basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg 4-19 (2)

Aanpassen contactmomenten VSO mits andere
instrumenten goed worden uitgevoerd

35 35

08 Basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg 4-19 (3)

Aanpassen informatiegesprekken 25 25

09 Gezondheidsbevordering (1) Stopzetten preventie mondgezondheid 30 30

10 Gezondheidsbevordering (2)
Stopzetten coördinatie opvoedingsonderstuning i.v.m.
ontwikkeling CJG's.

30 30

11 Gezondheidsbevordering (3) - extra
onderzoek

Onderzoek haalbaarheid 50% bezuinigen pm

Subtotaal 485 485 0 0

485 485 0 0 0

GHOR 12 Operationele organisatie Reductie van 2 naar 1 Geneeskundige combinatie 70 70
13 GHOR oefenen Verminderen van het aantal activiteiten met 20% 25 25

14 Andere aanpak evenementenadvisering
Doorbelasten kosten evenementenadvisering via
gemeenten. Reduceren en verkorten evenementen.

35 35

15 Nieuwe GHOR
Terugbrengen personele inzet/ minder frequent actualiseren
plannen

35 35

16 Planvorming Planvormingsproces anders vormgeven 35 35

Subtotaal 200 130 70 0

200 130 70 0 0

VBK 01 Incidentbeheersing: Planvorming
Minder capaciteit inzetten op lokale en regionale
planvorming

30 30

02 Incidentbeheersing: MOTO
Minder capaciteit inzetten op Multi opleiden, trainen en
oefenen (MOTO)

30 30

MICK 01 Implementatie Multi Intake Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake 60 60

Subtotaal 120 60 60 0

Ondersteuning
20% van het totaal, realisatie een halfjaar later dan
ombuigingen op de primaire taken

816 295 362 159

Totaal 4447 2655 896 896

936 355 422 159 0
4447 2655 896 896 0

Regionale
Brandweerzorg

22 Jeugdbrandweer Stoppen met de jeugdbrandweer op alle posten 25 25

23 Publiek Private Samenwerking Afschaffen van publiek private samenwerking 174 174

24 Inkrimpen met tweede duikploeg
Aanpassen van het duiken middels inkrimpen met 2
duikploegen

80 80

25 Tertiaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden

Versobering tertiaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en
deels omzetten voor ontwikkeling medewerkers

pm

26 Controles
Frequentie periodieke controles bouwwerken bijstellen (bij
1000 controles minder is effect 250.000)

250 250

Ondersteuning
20% van het totaal, realisatie een halfjaar later dan
ombuigingen op de primaire taken

132 35 66 31

Totaal 661 314 316 31

Regionale
Brandweerzorg

27 Voorlichting (Brand)veilig Leven
Niet volgen van vakinhoudelijke ontwikkelingen/ niet
uitvoeren van verkennend project

0 pm

28 Brandonderzoek Opheffen 82 82

29 Afstoten AED's maar wel op voertuigen
laten voor eigen personeel

Afstoten taak AED (maar wel op de voertuigen laten voor
het eigen personeel)

20 20

30 Afstoten AED's en van de voertuigen
halen

Afstoten AED's en van de voertuigen halen 25 25

31 Volledig afschaffen van de duiktaak
Aanpassen van het duiken middels het volledig afschaffen
van de duiktaak

80 80

Openbare
gezondheidszorg

17 Infectieziektebestrijding (2)
Stoppen met afhandeling meldingsplichtige Infectieziekten
groep C

35 35

18 Seksuele gezondheid Stoppen met preventieve SOA activiteiten jeugdigen 30 30

19 Epidemiologie: bevolkingsonderzoeken Wijzigen cyclus bevolkingsonderzoeken 75 75

20 Epidemiologie: GGD onderzoek Stopzetten deel GGD onderzoek 40 40
21 Medische milieukunde Minimaliseren pro-actieve advisering richting gemeenten 30 30

GHOR 22 GHOR oefenen Verminderen van het aantal activiteiten met 40% 50 50

Ondersteuning
20% van het totaal, realisatie een halfjaar later dan
ombuigingen op de primaire taken

117 48 58 10

Totaal 584 433 140 10

Totaal generaal 5692 3402 1352 937

Andere
inkomstenbronnen
Regionale
Brandweerzorg

32 Lokale brandweerzorg Haarlem-Oost Opheffen van de vrijwilligers post Haarlem- Oost 237 237

Openbare
gezondheidszorg

23 Basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg 0-4
(Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-
Spaarnwoude)

Contactmoment 7 maanden laten vervallen 30 30

Subsidies
24 Niet wettelijke taken
jeugdgezondheidszorg

Stopzetten/ afbouw plusproducten

25 Brede Centrale Toegang (BCT) Beperken of stopzetten uitvoering BCT
26 Hygiënisch Woning Toezicht (HWT) Beperken of stopzetten uitvoering HWT
27 Bemoeizorg Jeugd en
Multiproblemgezinnen

Stopzetten bemoeizorg jeugd (-9 - 23 jaar) en
multiproblemgezinnen

Markttaken 28 Cursussen Opheffen cursusbureau

29 Reizigersadvisering Stoppen met de uitvoering van de taak Reizigersadvisering

30 Forensische geneeskunde Stopzetten uitvoering forensische geneeskunde

31 Sociaal Medische Advisering
Aanpassen tarieven (kostendekkend) of stopzetten
uitvoering Sociaal Medische Advisering

Duikploeg van hoofddorp naar Nieuw-Vennep, weg van Haarlem, dekkingsgat wordt groter. Nu staat duikploeg op 15 minuten. Waar de 18 minuten
vandaan komt is onduidelijk.

Zie hierboven. Garantie aan andere regio's vraagt permanente beschikbaarheid. Je zal dus 2 posten voor iedere deeltaak moeten opleiden. Anders
moet iedere keer OGS uit sterkte als post die deeltaak vervuld ingezet is.

2e TAS weg, 13 mensen weg, geen uitspraak op invloed meetploeg,

Redvoertuig Zandvoort opheffen vraagt bouwkundige aanpassingen. Wie gaat die betalen ? Afboekwaarde is 280K tegenover 87K besparing. Dus
mogelijk ruim 200K verlies en geen bezuiniging. Kies je ook hiervoor dan is er in het zuiden 1 RV (Hoofddorp), die gaat vaak naar Schiphol. Dan is
daar niets meer. Heemstede en Zandvoort zijn immers weg. Haarlem Oost moet dan alles overnemen.

uitbreiding werkgebied TAS, verhoogt risico op lange aanrijtijd bij nieuwe alarmering. Burger moet langer wachten. Voor welke posten geldt dit ?

In 2011 is nog geen HV verdwenen, staat wel in de menukaart. Opkomsttijd HV = 15 min, RV en TAS max. 18 min. Dat geeft aan dat er echt
iets fout zit in de redenering.
Allen vrijwillige posten waarvan enkele met sluiting bedreigd worden (nu en straks met nieuwe dekkingsplan). Overbodige voertuigen meetploegen
niet opgenomen als besparing. Leveren ook geld op. NORM = 4 ploegen.

TAS wegbezuinigd, exact zelfde bedrag als bij Oost, kan niet kloppen. TAS is een 4x2 geen 4x4 !

geen rekening gehouden met personeelskosten

geen bedrag genoemd, ook geen indicatie

personeelskosten vergeten, besparing is hoger. P&N chassis staat niet in de uitruk en telt hier dus niet mee,

uitbreiding werkgebied TAS, verhoogt risico op lange aanrijtijd bij nieuwe alarmering. Burger moet langer wachten. Voor welke posten geldt dit ?

kan niet samen met 07, scheelt dus 13K. Indien ook 18 dan is opbrengst hier maar de helft.

Hier staat dat alles onduidelijk is en dat er niets besloten kan worden. Is dus geen menukaart, kan geld kosten of opleveren. Invloed op
meetploegen.
Net nieuwe kazerne Beverwijk kan nu weg. Vreemd. Samenvoegen gaat ten koste van tenminste 1 TAS, mogelijk zelfs 2. Geen bedrag dus lastige
keuze optie. Je weet niet wat het gaat opleveren.

Bedrag lager dan in eerste presentatie. Invloed op meetploegen en peloton. 4x4 voertuig weg,

18 minuten wachten. Kaart inzake beroepsbezetting beroepskazerne West bestaat niet. Heemstede en Beverwijk weg. Heemstede is nieuwe
hoogwerker. Boekwaarde verlies niet opgenomen, zie voor schatting 13 (315K). Mogelijk maximale verlies derhalve 141K ipv bezuiniging. Relatie
met Kaart inzake beroepskazerne West en kaart afstoten haakarm chassis niet duidelijk. Let op: BESTUUR moet vaststellen dat er geen
gebouwen zijn waar RV dient te komen.

Waarom alleen in Haarlem, kan ook in Hoofddorp en Velsen. Besparing dan 3x zo hoog. Relatie met andere producten klopt niet. Gevolgen kloppen
niet. Verkeerd knippen en plakken. Opkomsttijd van deze RV gaat niet omhoog. Blijft gewoon bestaan op dezelfde post. Deze kaart gaat wel
rechtstreeks terug naar de Gemeente Haarlem, die betaalt immers de FLO van deze mensen. Kaart hoort dus onder: ANDERE
INKOMSTENBRONNEN
Personeelskosten van bezetting waterwagens vergeten. Hebben piket nodig of beroepsbezetting. Loopt vooruit op nieuwe plannen. Inzet WTS
1000/2500 ook vaker nodig. Die kosten staan er niet.

Geen risicoprofiel en beleidsplan. Nieuwe dekkingsplan gaat naar bezuinigingengeschreven worden ipv naar beleid. Nog meer posten dicht. VRK
gaat van goede zorg naar absolute minimum zoals geldt voor als er nog geen brandweer was. Opkomsttijden van voertuigen gedefinieerd: TAS
max. 18 minuten, RV 18 minuten, HV 15 minuten. Groot aantal posten en TAS-en zal verdwijnen, evenals vrijwilligers. Domino effect in
regio in geval van groot of meerdere incidenten. Bijstand aan andere regio brengt eigen dekking in gevaar.

Hier kan je van alles van zeggen maar is gewoon onduidelijk.

Geen bedrag, lijkt wel een veilige keuze, dus waarom oranje (risico) is onduidelijk.

waarom geen jaarlijkse besparing ? Financieel niet onderbouwd. Per gemeente verschillend binnen 1 VRK. Lijkt dus meer een gemeentelijk taak dan
een regionale taak.

Waarom oranje ? Als je groen kiest dan komt daar standaard 20% overhead bij. Als je dit niet kiest bouw je de overhead uit.

Per duiktaak EURO 80K dus EURO 240K in totaal,

Wordt EURO 150K voor gevraagd. Dus geen PM. Meer iets voor gemeente en verzekeraars.

Geen primaire taak, waarom een TAS weg en wel dit doen ? Dat is niet beargumenteerd,

Kosten personeel EURO 50,- per uur. Hier kan je verder gaan door met modualire rampenplannen te gaan werken. (suggestie als besparing).

Hier kost het VBK EURO 100,- per uur. Dat klopt niet. Kostprijs per uur van een mens & kantoor is gelijk. Doorberekening naar klant mogelijk niet.

Geen wettelijke taak, wel symphatiek. Geen budget bekend dus geschatte kosten.

Bedrag staat niet in de menukaart. Staat niets in Besluit en Wet Veiligheidsregio's over deze zaken. Hoe we dan niet aan norm voldoen is raadsel.
Gaat over convenanten met Amsterdam en Schiphol, mogelijk ook Bloemendaal en Haarlemmerliede Spaarnwoude. Haarlem krijgt bv. geld voor
brandweerzorg in Bloemendaal. Zijn dus verplichtingen naar derden toe. Alternatieve bezuiniging behelst andere vormen van publieke
samenwerking.

nergens rekening gehouden met afvloeiingskosten / regelingen

zie presentatie. Puur voor extra € 200K taakstelling Haarlem.

lege menukaarten

lege menukaarten

lege menukaarten

lege menukaarten

lege menukaarten

lege menukaarten

lege menukaarten

zie boven

Deze bedragen worden niet meegeteld

lege menukaarten



MATRIX BEHORENDE BIJ VASTGESTELDE MENUKAARTEN (DB 11-04-2011)

x € 1.000 Totaal 2012 2013
2014 of

later
2015

Programma Product Voorstel sturtureel 2012 2013
2014 of

later
2015 nergens rekening gehouden met afvloeiingskosten / regelingen

Regionale
Brandweerzorg

ALT 14 Invoering Facilitair Management
Systeem

Uitrollen van reeds aanwezige software over gehele
organisatie

570 270 150 150

ALT 34 Regionale Brandweerzorg
Afschaffing piket vergoeding en faciliatitie piket voor hogere
functionarissen met lage alarmeringsfrequentie en lange
opkomsttijden

150 150

Redvoertuig Velsen en Hoofddorp anders
financiering

bezetting redvoertuig anders financieren 930 330 420 180

POST OOST kleine ombuigingen 20 20

27 Voorlichting (Brand)veilig Leven
Niet volgen van vakinhoudelijke ontwikkelingen/ niet
uitvoeren van verkennend project

150 150

28 Brandonderzoek Opheffen 82 82
subtotaal 1902 770 802 330 0

Correcties 01 Centrale, gezamenlijke inkoop
Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/
het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese
aanbestedingen

300 150 150 0

03 Grootschalig optreden Haakarmvoertuigen afstoten 5 5

07 Inkrimpen met 3 meetploegen OGS Inkrimpen met 3 meetploegen (van 9 naar 6) 10 10

08 Lokale brandweerzorg Haarlem- West TAS kan weg 100 100

09 Lokale brandweerzorg Halfweg-
Zwanenburg

Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg 100 100

12 Lokale brandweerzorg Velsen-Zuid en
IJmuiden

Samenvoegen vrijwilligers post Velsen- Zuid en IJmuiden of
opheffen vrijwilligers post Velsen-Zuid

100 100

13 Inkrimpen met 2 redvoertuigen Inkrimpen met 2 redvoertuigen 40 40

14 Redvoertuig Zandvoort Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. 300 300

16 Bluswatervoorzieningen Aanpassen bluswatervoorziening -131 -140 9 0

17 Uitvoeren OGS taken voor omliggende
regio's

Uitvoeren OGS voor omliggende regio's -25 -25

18 Twee regio's gezamenlijk één OGS
peleton

Twee regio's gezamenlijk één OGS peleton 78 78

19 Inkrimpen met één duikploeg Inkrimpen met één duikploeg 50 50

Opheffen vrijwilligers Oost 60 60

Ondersteuning VBK + MICK
20% van het totaal, realisatie een halfjaar later dan
ombuigingen op de primaire taken

-92 -92

subtotaal 895 426 10 459 0

Niet in dienst nemen schuimblusvoertuig,
ombuiging 2011

Verkoop voertuig 350 350

Totaal 3147 1546 812 789 0

03 Grootschalig optreden Haakarmvoertuigen afstoten -40 -40

07 Inkrimpen met 3 meetploegen OGS Inkrimpen met 3 meetploegen (van 9 naar 6) 0

08 Lokale brandweerzorg Haarlem- West
Wijzigen van de taak vrijwilligers Haarlem West en
daarmee het aantal vrijwilligers reduceren

-60 -60

09 Lokale brandweerzorg Halfweg-
Zwanenburg

Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg -60 -60

12 Lokale brandweerzorg Velsen-Zuid en
IJmuiden

Samenvoegen vrijwilligers post Velsen- Zuid en IJmuiden of
opheffen vrijwilligers post Velsen-Zuid

-60 -60

13 Inkrimpen met 2 redvoertuigen Inkrimpen met 2 redvoertuigen -315 -315

14 Redvoertuig Zandvoort Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. -280 -280

Opheffen vrijwilligers Oost -60 -60

subtotaal -875 -595 0 -280 0

Personele kosten niet meegenomen. Minstens 4 FTE vrijwillig. 20K per 2 volgens de kaart.

Niet Meegecalculeerde Bekende Risico's op Materieel

boekwaarde haararm chassis

Personele kosten niet meegenomen. Minstens 2 FTE vrijwillig. 20K per 2 volgens kaart 13. Verkoop ladder tegen boekwaarde.Wie kostendraagt voor
aanpassingen gebouwen is de vraag.

minimaal 1 busje eruit (-/- 10K)

onderhoudskosten TAS + verkoop TAS

REKENFOUT

Verkoop TAS

Verkoop TAS

Indien ook meukaart 18 wordt gekozen dan is opbrengst hier maar de helft: 25K i.p.v. 50. Alleen kapitaallasten OGS Peloton worden meegenomen.
Meetploegen zijn onderdeel OGS peloton. Totale lasten derhalve 265, daarvan 30% is 80, 30K extra. Maar gezien 18 komt er maar de helft binnen.

Zie hierboven. Garantie aan andere regio's vraagt permanente beschikbaarheid. Je zal dus 2 posten voor iedere deeltaak moeten opleiden. Anders
moet iedere keer OGS uit sterkte als post die deeltaak vervuld ingezet is.

Suggesties Vrijwilligers Haarlem Oost

Verkoop waterongevallenwagen, boot en duikuitrustingen niet opgenomen in menukaart,

boekwaarde TAS

Boekwaarde TAS

Verkoop TAS

Verkoop ladder Zandvoort

Personeelskosten van bezetting waterwagens vergeten. Hebben piket nodig of beroepsbezetting. 12x FTE minimaal vrijwillig: 10K/FTE, kosten
beroeps FTE liggen hoger. Inschatting WTS 1000/2500: minstens 2 FTE = € 20K.Bij deze bedragen komen dan nog de uitrukvergoedingen en
officieel ook nog een TAS voor het WTS. Kapitaallasten waterwagens 6x 21K = 126K

boekwaarde TAS

boekwaarde TAS

Verkoop hoogwerker Heemstede

minder alarmeren post Uitgeest

Verkoop waterongevallenwagen, boot en duikuitrustingen niet opgenomen in menukaart,



Alternatieve Menukaarten
Vrijwillige Brandweer Haarlem Oost
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Samenvatting

Totaal aan alternatieven en correcties: EURO 3.147.000.-
Alternatieven € 1.902.000.-
Correcties menukaarten € 895.000.-
Correcties 2011 € 350.000.-

Alternatieven aangedragen door Vrijwilligers Post Haarlem Oost

Na bestudering van de nieuwe, definitieve menukaarten zijn meerdere alternatieven be-
dacht. Deze alternatieven worden in dit stuk gepresenteerd. Opbrengst EURO 1.902.000.-

Een beperkte terugkoppeling op alternatief 34 is inmiddels ontvangen. Alternatief 34 zal
breder getrokken moeten worden om alsnog een besparing op te leveren. Gezien de argu-
mentatie van de VRK is de opbrengst gehalveerd. Alternatief 14 is in onderzoek maar ge-
vreesd wordt dat het onderzoek niet voor 1 juni afgerond zal zijn.

Deze alternatieven worden opgesplitst in een aantal categorieën:
 Suggesties waar aan de hand van de huidige menukaarten opbrengsten zijn te koppe-

len
a. menukaart 15 uitbreiden naar Velsen en Hoofddorp EURO 930.000.-
b. menukaart 27 anders financieren EURO 150.000.-
c. menukaart 28 anders financieren EURO 82.000.-

 Suggesties waar geen bedragen aan zijn te koppelen
a. Menukaart VBK 01 uitbreiden / modulair opbouwen rampenplannen
b. Reductie facilitair bedrijf door uitbesteding
c. PPS DFBMO voor nieuwe gebouwen
d. Regionale technische dienst
e. Overbodige voertuigen direct afstoten
f. Samenwerking met andere veiligheidsregio’s op pro-actie, preparatie, preven-

tie en nazorg
g. Delen pro-actie, preventie, preparatie en nazorg naar landelijk orgaan overhe-

velen
h. Delen pro-actie, preventie en preparatie kosten bij vergunning aanvrager

neerleggen
 Suggesties met directe betrekking op de post Haarlem Oost

a. BUKO containers Oost opzeggen EURO 5.000.-
b. BOLO opzeggen EURO 10.000.-
c. reductie kledingpunten vrijwilligers EURO 5.000.-

 Reeds ingediende alternatieven
a. Invoering en uitrol FMIS software (Alt 14) EURO 570.000.-
b. Reductie piketten en voertuigen (Alt 34) EURO 150.000.-
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Correcties

Correcties op menukaarten

De begeleidende matrix bevat enkele onvolkomenheden. Opbrengsten en kosten worden
niet altijd opgevoerd. Ook zijn er twee rekenfouten geconstateerd. Het totaal aan correcties
is een positieve extra opbrengst van EURO 895.000.- .

Structurele besparingen 2011

Een aantal structurele besparingen uit 2011 keren vanwege het structurele karakter ook te-
rug in de daarop volgende jaren. Deze besparingen genereren extra opbrengsten van EURO
691.000.-. Dit bedrag is niet in het totaal opgenomen omdat ons de manier van het inboeken
van structurele ombuigingen niet duidelijk is.

Correcties op besparingen 2011

Een aantal opbrengsten worden niet meegenomen. Te denken valt aan de verkoop van het
nieuwe nog niet in gebruik genomen schuimblusvoertuig. Gezien de aanschafprijs zal dit een
extra opbrengst van enkele tonnen zijn, schatting EURO 350.000.-

Risico’s

Naast onbekende financiële risico’s kennen een aantal menukaarten bekende financiële risi-
co’s. Te denken valt aan te verkopen voertuigen waarvan niet te voorspellen is of de op-
brengst gelijk zal zijn aan de boekwaarde.
Het is denkbaar dat een ombuiging met hoge opbrengst maar ook hoog risico minder aan-
trekkelijk is als een ombuiging met iets lagere opbrengst maar ook veel lager risico.

Het totale risico bedrag in de menukaarten genoemd bedraagt EURO 875.000.-.

Naast benoemde risico’s zijn er ook de onbekende zoals afvloeiingsregelingen en afkoop-
sommen, de zogenaamde frictiekosten. Deze kosten staan los van de overhead.

In praktisch geen van de menukaarten van de VRK is terug te vinden hoeveel FTE deze behel-
zen. Een inschatting van de frictiekosten is derhalve moeilijk te maken.

Verschil menukaarten en samenvattende matrix

Ombuigingen worden in de menukaarten anders gepresenteerd dan in de begeleidende ma-
trix. In de matrix worden bedragen 1 keer opgevoerd, in de menukaarten meerdere jaren.
Wat de reden hiervoor is staat verder niet toegelicht in de plannen. Het is wel verwarrend.
Wij hebben ons geconcentreerd op de matrix.
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Inleiding

Algemeen

De VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK) staat voor forse ombuigingsmaatregelen. Deze
maatregelen zijn gepresenteerd als menukaarten aan de gemeenteraden van de gemeentes
welke gezamenlijk de VRK vormen.

Proces

De menukaarten zijn begin maart aan het personeel gepresenteerd met de vraag om alter-
natieven en andere suggesties in te dienen.
Naar aanleiding van de presentatie in maart hebben de vrijwilligers uit Haarlem oost 2 alter-
natieven ingediend, alternatief 14 en alternatief 34. In totaal zijn er 59 alternatieven inge-
diend.
Niet alle alternatieven zijn teruggekoppeld of in detail besproken. Hierdoor is met name al-
ternatief 14 niet juist voor het voetlicht gekomen. Er is inmiddels verder contact over dit al-
ternatief maar gevreesd wordt dat het benodigde onderzoek niet voor 1 juni afgerond is. Het
zal derhalve op het moment van besluitvorming niet duidelijk zijn wat de opbrengst zou
kunnen zijn.
Opgemerkt dient te worden dat er gemeenteraadsleden met kennis en ervaring op het ge-
bied van dergelijk software bevestigen dat de geschatte opbrengst zeker realistisch is.

Na de presentaties zijn de menukaarten definitief gemaakt. Deze definitieve menukaarten
zijn door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en verzonden aan de gemeenteraden.
Pas enige tijd daarna zijn de kaarten binnen de VRK beschikbaar gekomen op intranet.
De definitieve kaarten hebben forse wijzigingen ondergaan ten opzichte van de eerder ge-
presenteerde versies.

De aangekondigde ombuigingen van EURO 1.000.000.- zijn niet direct in de definitieve me-
nukaarten terug te vinden.

Organisatie

Het is voor ons vrijwilligers moeilijk een beeld te krijgen van de organisatie VRK, haar afde-
lingen en het aantal FTE werkzaam op de diverse afdelingen. Opbrengsten van maatregelen
worden daardoor moeilijk in te schatten.

Grofweg is aangegeven dat risicobeheersing EURO 4.120.000 bedraagt en dat repressie
EURO 34.122.000 bedraagt.
Uit de samenvatting van het VBK valt te lezen dat de begroting daarvan EURO 2.104.500.-
bedraagt. Daarmee blijft er EURO 2.015.500.- over voor de overige taken als facilitair bedrijf,
holdingstaf, MICK, pro-actie, preparatie, preventie en nazorg. Voor deze laatste 4 afdelingen
staan op het intranet 117 FTE genoemd.
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Mogelijk dat een aantal van deze functies verweven zijn in het bedrag voor repressie.
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Suggesties met gekoppelde opbrengst

Anders financieren redvoertuig - Menukaart 15 ook voor Hoofddorp en Velsen

In menukaart 15 staat dat de ladderwagen in Haarlem anders is te financieren. Er is een be-
drag van EURO 465.000.- te besparen door gebruik te maken van medewerkers die op de
FLO gerechtigde leeftijd besluiten door te gaan bij de brandweer.

Aangezien ook Hoofddorp en Velsen beroepsmedewerkers hebben die met FLO gaan zou
deze bezuiniging direct 1 op 1 door te moeten zetten zijn naar deze twee posten.
De opbrengst kan direct ingeschat worden op basis van menukaart 15, EURO 465.000.- per
voertuig = EURO 930.000.-.

Hier kan nog opgemerkt worden dat er een directe relatie is met de gemeente. Deze betaald
klaarblijkelijk (een deel van) de FLO. Het lijkt daarom gerechtvaardigd deze ombuiging direct
ten goede te laten komen van de gemeente waar deze plaats vindt.
Indien deze redenering juist is, is er ook direct dekking voor de extra taakstelling die de ge-
meente Haarlem gevraagd heeft.
Deze ombuiging levert in Haarlem immers EURO 465.000.- op, ruim voldoende voor de ge-
noemde EURO 200.000.- van de taakstelling. Opgemerkt dient te worden dat de exacte be-
dragen van de taakstelling en uitvoering daarvan nog afhankelijk zijn van de toegezegde no-
titie aan de gemeenteraad.

Brandveilig leven - Menukaart 27 anders financieren

Gezien de belangen die andere spelers in de maatschappij hebben bij de uitvoering van het
project Brandveilig leven ligt het voor de hand hier een Publiek Private Samenwerking voor
op te zetten.

Te denken valt aan ondersteuning vanuit:
 schadeverzekeraars vanwege hun directe economische belang in minder brandscha-

de. Mogelijk vanuit hun branchevereniging.
 woning beheerders (woningbouw verenigingen, grote verhuurders)
 zorgverzekeraars vanwege hun directe belang bij minder slachtoffers
 stichtingen zoals de Brandwonden stichting. Mogelijk hebben deze stichtingen finan-

cieringsbronnen of kunnen zij handjes voor de uitvoering leveren
 gemeentes

De extra aangevraagde kosten van dit project kunnen dan gedragen worden uit deze finan-
ciering. Opbrengst EURO 150.000.-
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Brandonderzoek - Menukaart 28 anders financieren

Gezien de belangen die andere spelers in de maatschappij hebben bij de uitvoering van het
Brandonderzoek ligt het voor de hand hier versterking te zoeken. Verschillende partijen
hebben baat bij kennis over het ontstaan van brand en het bestrijden daarvan.

Te denken valt aan ondersteuning vanuit dezelfde hoek als bij menukaart 27 maar ook op-
leidingsinstituten, producenten van apparatuur en materiaal op het gebeid van brandveilig-
heid.

De dekking van menukaart 28 kan dan gedragen worden uit deze financiering. Opbrengst
EURO 82.000.-.



www.vbho.nl pagina 8 van 17

Suggesties zonder gekoppelde opbrengst

Modulair opbouwen rampen- en crisisplannen

Modulair opbouwen van rampen- en crisisplannen is eigenlijk een combinatie van VBK kaart
01, de aandachtskaarten van bevelvoerders. Ongeacht wat de ramp of crisis nu precies is,
bepaalde taken zullen iedere keer hetzelfde zijn.

Door een ramp of crisis in kleine stukken op te delen is per deel een eenvoudig plan te ma-
ken. Denk bijvoorbeeld aan het plan ‘Ontruimen’.
Ontruimen zal iedere keer een zelfde proces zijn. Of de ontruiming volgt door bijvoorbeeld
een gaswolk of een grote brand maakt daarbij niet uit. Door dat proces onder te brengen op
1 kaart kan een rampen- of crisisplan eenvoudig opgebouwd worden uit een aantal basis-
procedures. Mogelijk zijn er gradaties: kleine ontruiming, grote ontruiming, zeer grote ont-
ruiming. Dat is te ondervangen door 3 kaarten te maken.
Op deze manier zijn er compacte plannen te maken met weinig tekst zodat die ook onder
moeilijke omstandigheden snel zijn te raadplegen.

Het maken van een plan zal nu sneller gaan en derhalve minder geld kosten. Ook is er een
snellere en herkenbare vertaling mogelijk naar de operationele taken in de rampen- en crisis
bestrijdingsketen. In plaats van lijvige rapporten kan er gewerkt worden met kaarten welke
direct toepasbaar zijn in het veld.

Een stap verder is om dit interregionaal aan te pakken. De standaardkaarten zijn in ieder re-
gio immers gelijk. Kleine aanpassingen zijn altijd mogelijk maar er kan in ieder geval met
minder staf gewerkt worden.

Reductie facilitair bedrijf door uitbesteding

Door het uitbesteden van een aantal facilitaire taken kan de facilitaire dienst kleiner worden.
Ook is algemeen aanvaard en bewezen dat bepaalde taken beter en goedkoper door een
specialist uitgevoerd kunnen worden.
De facilitaire dienst wordt dan meer een regie organisatie dan een organisatie die alles zelf
uitvoert (met al het personeel en overhead daarbij).
Op deze manier gaat de brandweer zich ook meer richten op haar kerntaak, het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen.

Dit kan met name grote voordelen op gaan leveren als ook de huisvesting en ICT bij de VRK
zelf ondergebracht gaan worden.

Te denken valt aan de volgende zaken, onderscheiden in zogenaamde hard en soft services:

 Hardservices
o Onderhoud gebouwen
o Onderhoud buiten terrein
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 Softservices
o Logistiek/centraal magazijn
o DIV/Postkamer
o Schoonmaak
o Inkoop ( zacht en hard)
o Shared services center/FMIS beheer
o Kleding
o Project organisatie
o Calamiteiten catering ( niet de koffie van logistiek maar veel breder!)

De facilitaire dienst kan zich beperken tot het onderhandelen van de uitbesteding en het
monitoren van de prestaties.
De facilitaire dienst kan eventueel ondersteunt worden door een adviseur tijdens het uitbe-
stedingproces. Deze adviseur kan dan betaald worden op basis van een besparing ten op-
zicht van een vastgesteld budget.

PPS Design, Build, Finance, Maintain, Operate

Deze vorm van PPS wordt binnen de overheid gepropageerd. Het behelst een constructie
waarbij een instantie voor lange termijn een contract afsluit met een consortium. Het con-
sortium financiert, bouwt en beheert en exploiteert een gebouw. De instantie betaald hier-
voor een maandelijks vast bedrag.
Bij de VRK valt hier te denken aan nog nieuw te bouwen kazernes. Het voordeel voor de VRK
is dat deze zich niet meer met de gebouwen hoeft bezig te houden (personeel en overhead
voor nodig) maar zich kan concentreren op haar kerntaken.
Ook komt er geen geld vast te zitten in taken die niet direct aan de kerntaak gekoppeld zijn.
Het totale budget gaat omlaag en daarmee ook de financiële risico’s.

Dit alternatief kan goed gecombineerd worden met het alternatief van het grotendeels uit-
besteden van de facilitaire dienst.
Eventueel kan de constructie naar al bestaande gebouwen uitgebreid kunnen worden.

Opzetten regionale technische dienst

Op dit moment is er een versnippering van de technische diensten binnen de VRK. Het is min
of meer georganiseerd volgens de oude gemeentelijke brandweer grenzen.
Door de technische dienst te centraliseren kan er efficiënter gewerkt worden. De technische
dienst zou bij de overkoepelende facilitaire dienst ondergebracht kunnen worden.

Door regionaal de technische ondersteuning te organiseren kunnen er specialisten opgeleid
worden die eerstelijns onderhoud en reparatie op brandweer specifiek materieel kunnen
doen. Te denken valt daarbij aan:

o Onderhoud wagenpark
o Onderhoud ademlucht
o Onderhoud materieel
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Specialisten zouden ook repressieve taken kunnen vervullen. Deze specialistische onder-
houdstaken vragen een specialistische werkplaats en zullen dus niet zonder meer op elke lo-
catie uit te voeren kunnen zijn.

Daarnaast is er dan plaats voor enkele generalisten voor snelle 1e lijns reparaties. Deze gene-
ralisten zullen door de regio reizen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Voor onderhoud aan het wagenpark zou samenwerking met Amsterdam-Amstelland gezocht
kunnen worden. In Sloterdijk is een volwaardige garage van de brandweer beschikbaar voor
onderhoud en periodieke keuringen. Het voordeel daarvan is dat het specialistische brand-
weermaterieel de juiste aandacht ontvangt. Daarnaast kan men terugvallen op de leveran-
cier van het voertuig.

Deze technische dienst zou ook het beheer over het materieel kunnen krijgen. Bij aanschaf
van het materieel sluiten zij dan ook service contracten af voor periodiek specialistisch on-
derhoud, keuringen en noodreparaties welke door de leverancier uitgevoerd dienen te wor-
den.

Overbodige voertuigen direct afstoten

Op posten staan soms voor langere tijd voertuigen buiten de sterkte alvorens afgevoerd te
worden. Door deze direct te verkopen komt er ook direct geld binnen, worden er geen on-
nodige onderhoudskosten gemaakt, kan de overhead per direct terug en neemt de waarde
voor verkoop niet verder af.

Samenwerking met andere veiligheidsregio’s op pro-actie, preparatie, preventie en nazorg

Bepaalde activiteiten op dit gebied zijn in ieder regio gelijk. Er is bijvoorbeeld een landelijk
bouwbesluit waar nieuwe gebouwen aan moeten voldoen. Ongeacht de plaats van het ge-
bouw of activiteit zal een groot deel van de werkzaamheden gelijk zijn. Hierdoor is interregi-
onale samenwerking mogelijk. Ook wordt voorkomen dat taken dubbel uitgevoerd worden,
men vind niet twee keer het wiel uit.
Een tweede voordeel is dat er per regio specialistische kennis opgebouwd kan worden. Iede-
re regio kan dan een aantal gebouwen en activiteiten voor haar rekening nemen en specia-
listische kennis opdoen en onderhouden.

Deze samenwerking zal meer de beleidsmatige kant van de taken behelzen en het opstellen
van protocollen, leidraden en procedures. De daadwerkelijke uitvoering dient lokaal te ge-
beuren.
Deze gedachtegang (beleid kan interregionaal, uitvoering lokaal) wordt voortgezet in de vol-
gende voorstellen.

Deel pro-actie, preparatie, preventie en nazorg naar landelijk niveau tillen

Een deel van de pro-actie, preparatie, preventie en nazorg activiteiten heeft eerder een lan-
delijk dan een regionaal karakter. Zeker de activiteiten die zich bezig houden met wet- en
regelgeving. Die zijn op landelijk niveau beter af te dwingen dan op regionaal niveau. Het ligt
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daarbij voor de hand de rol van het NIFV te versterken en haar als stevige adviseur van de
landelijke overheid op het gebeid van wet- en regelgeving op te laten treden.
Daarnaast kan het NIFV dan de regio’s ondersteunen met kennis en handvatten voor verder
te voeren beleid en uitvoering daarvan.

Op deze manier is ook een project als Brandveilig leven veel steviger in te zetten. De VRK
heeft weinig tot geen middelen om zaken af te dwingen. Door op landelijk niveau wetgeving
na te streven kan die wetgeving daarna door de regio’s ingezet worden om hun activiteiten
op preventief gebeid af te dwingen.

De regio’s verzorgen de terugkoppeling naar het NIFV aan de hand van het uitgevoerde be-
leid. Daarmee treden de regio’s op als adviseur op gebeid van brandveiligheid, zoals ook ge-
vraagd door de Wet veiligheidsregio’s.

Deel pro-actie, preparatie en preventie bij vergunning aanvrager neer te leggen

Een deel van de pro-actie, preparatie en preventie activiteiten kan de bij de aanvrager van
een vergunning neergelegd worden.
Het is een moment waarop de VRK in de mogelijk is eisen te stellen en dit kan er één van
zijn. Verder is het in de regel zo dat de aanvrager meer gedetailleerde kennis heeft van de
gevaren van de uit te voeren activiteit. Het ligt dan voor de hand om van deze kennis gebruik
te maken.

Door bij het vergunning verlening proces een brandveiligheidsplan te vragen, stelt in feite de
aanvrager de risico analyse en het beleid daarop vast. Daarnaast stelt de aanvrager dan een
beschrijving op van de resterende taken voor de brandweer, inclusief aanvalsplan / bereik-
baarheidskaart en te gebruiken materieel.
De VRK hoeft dan alleen lokaal te toetsen of de slagkracht van de lokale brandweer afdoen-
de is of dat er versterking dient te komen uit elders van de regio of dat er specialistisch ma-
terieel aangeschaft dient te worden.
Met een dergelijke aanpak wordt de VRK fors ontlast en voldoet zij nog steeds aan haar toet-
sende en naar de vergunning verlenende instantie een adviserende functie.

Een vervolgstap zou kunnen zijn dit verder landelijk op te pakken en een onafhankelijk insti-
tuut de plannen te laten beoordelen. Komt de aanvrager met goedgekeurde plannen dan
kan ook de toetsende functie verder verkleind worden.
Kiest de aanvrager ervoor dat niet te doen dan zou de VRK extra kosten in rekening kunnen
brengen voor de toetsing.
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Reeds ingediende alternatieven

Alternatief 14 – Invoering FMIS system

Alternatief 14 behelst verder uitrollen van een reeds aanwezig maar beperkt gebruikt auto-
matiseringssysteem. Al eerder is aangegeven dat het niet waarschijnlijk is dat er voor be-
sluitvorming over de menukaarten een onderzoek naar deze ombuiging afgerond is.

Het system is eenvoudig in gebruik en uitermate geschikt voor een organisatie met veel ver-
schillende locaties zoals de VRK. Het systeem wordt centraal ingericht en gevuld en kan lo-
kaal gebruikt worden.

In het kort de voordelen:
 Software al aanwezig
 Eenvoudig in gebruik: web en e-mail based
 Geen tussenkomst personeel: minder personeel
 Bundeling van gelijksoortige verzoeken: schaalvoordeel
 Koppeling orders en factuurstromen: administratie
 Centraal inrichten - Decentraal mee te werken
 Database voor opvolging en analyse

Geschatte opbrengst € 570.000
 1 tot 3 fte € 270.000
 efficiency € 150.000
 inkoop voordeel € 150.000

Alternatief 34 – Afschaffen piketvergoeding

Er is een alternatief ingediend om alle piketvergoeding voor personeel vanaf niveau OvD af
te schaffen. Er is afgelopen dagen een eerste reactie van de VRK binnen gekomen. Daaruit
blijkt dat het voorstel breder geformuleerd dient te worden:

 Afschaffen van alle piketten voor VRK personeel met een alarmeringsfrequentie van
minder dan 275 maal op jaarbasis en een opkomsttijd van minimaal 30 minuten

Het betreft hier allemaal functies met een opkomsttijd van 30 tot 60 minuten. De alarmering
kan geschieden via de zogenaamde communicator waardoor er in geval van alarmering een
terugkoppeling volgt omtrent opkomst. Indien er binnen enkele minuten dan onvoldoende
respons volgt is er nog voldoende tijd om maatregelen te nemen teneinde voldoende res-
pons te krijgen. Daarbij kan opgemerkt worden dat voor zeer specialistische en essentiële
functies een uitzondering gemaakt kan worden
Gezien de klaarblijkelijke weerstand tegen deze maatregel is er besloten om de opbrengst te
halveren om toch een realistisch beeld van de ombuiging te geven.

Geschatte opbrengst € 150.000
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Menukaart 32
Er is één menukaart met een specifiek karakter, menukaart 32. Deze menukaart wordt opge-
voerd om te voldoen aan een extra taakstelling welke de gemeente Haarlem de VRK bij haar
oprichting heeft meegegeven. De exacte ontstaan geschiedenis, bedragen en reeds gedane
boekingen zullen door de Burgemeester van Haarlem in een notitie aan de gemeenteraad
nader verklaard worden.

Het is gesteld dat indien wij alternatieven vinden die betrekking hebben op de brandweer
Haarlem, deze mogelijk aan de taakstelling kunnen voldoen in plaats van de huidige menu-
kaart 32.

Technisch gezien is dat een onmogelijke opgave. Bij ons weten bestaat er geen Brandweer
Haarlem meer. Er zijn, naast de gemaakte afspraak over taakstelling, geen specifiek brand-
weertaken als plus afgesproken voor Haarlem bij de oprichting van de VRK. Ieder voorstel
dat wij doen zal derhalve geldig zijn voor de VRK en niet specifiek voor de haarlemse situatie.
Wij kunnen echter aantonen dat er in de afgelopen periode specifieke bezuinigingen op de
vrijwilligers in Haarlem zijn gedaan welke nooit als invulling van de taakstelling zijn geboekt.
Wij verwijzen daarbij onder andere naar de afschaffing van piketvergoeding voor de meer-
derheid van de vrijwillige brandweerlieden in Haarlem. Dat zijn puur beslissingen per post
geweest die derhalve als invulling van de taakstelling geboekt hadden kunnen, en wellicht
moeten, worden. Andere posten binnen de VRK kennen nog wel piketvergoeding.

Voor ons als vrijwilligers is het wrang dat in menukaart 32 onjuistheden staan. De beslissing
over deze ombuiging wordt mogelijk genomen op een verkeerde onderbouwing.

Het is verder verbazend dat de ombuigingen op Haarlem West bij een grotere groep mensen
exact hetzelfde bedrag oplevert.
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Andere inkomstenbronnen

Product 32 Lokale brandweerzorg Haarlem-Oost

Omschrijving product (Brandweerzorg: collectieve basisbrandweerzorg)
Onder Repressie worden alle activiteiten geschaard die direct met de bestrijding van ram-
pen, crisis, brand en ongevallen te maken hebben inclusief de voorbereiding (preparatie) en
nazorg.

Met deze menukaart wordt invulling gegeven aan de taakstelling vanuit de gemeente
Haarlem van 200.000 euro per jaar vanaf 2011. Besluitvorming over dit onderdeel vindt
dan ook plaats in de raad (en is ten gunste) van de gemeente Haarlem.

Artikel en tekst van
de Wet en bestuurlij-
ke besluiten (steek-
woorden)

Wet Veiligheidsregio’s (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende
besluiten (artikelen 4.1 en 4.2)
Bestuursafspraken (van 27 juni 2008)

Beoogde maatschap-
pelijke effecten

Verhogen van de veiligheid voor burgers in Kennemerland door het feitelijk bestrijden van
rampen, crisis, brand en ongevallen.

Normen, richtlijnen
en protocollen

Basisbrandweerzorg: de opkomsttijden bij brand zijn (afhankelijk van het object) tussen de 6
en de 18 minuten.

Gehanteerde presta-
tie-indicatoren

Beschikbaarheid van vrijwilligers (avond/nacht/weekend) en uitruktijd (dwz de tijd die nodig
is tussen alarmering en daadwerkelijk uitruk.)

Wettelijk en niet
wettelijk

Het is een wettelijke verplichting van de regio’s zorg te dragen voor adequate brandweer-
zorg. Hoe dat georganiseerd wordt is aan de regio.

Kosten en dekking Kosten:
- repressie.
Dekking:
- inwonerbijdrage.

Relevante ontwikke-
lingen

Actualisering regionaal dekkingsplan.
Post vrijwilligers Haarlem-Oost overdag al niet beschikbaar.: KEUZE VRK
Zeer beperkt aantal inzetten vanwege 24-uurs beroeps dienst op Haarlem-Oost. 138x in
2010

Mogelijke ombui-
gingsmaatregelen
(ook eventuele opties
voor alternatieve in-
komsten), voorzien
van onderbouwde fi-
nanciële gevolgen

Opheffen van de vrijwilligers post Haarlem-Oost.

Verwachte besparing 2011 2012 2013 2014 2015
Personeelskosten 129.000 129.000 129.000 129.000
Personeel gerelateerde kosten 48.000 48.000 48.000 48.000
Kapitaallasten TS 4x2 50.000 50.000 50.000 50.000
Onderhoudskosten 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal 237.000 237.000 237.000 237.000
Frictiekosten (a) PM PM PM PM

Kosten van een vervangend voertuig vanuit een andere post worden niet meegenomen.

(a) Eventueel verlies boekwaarde.

Effect op budgetten
overhead

Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de ondersteuning ingevuld
zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn gemaakt.

Gevolgen en risico’s
van de ombuigingen

De brandweerzorg in het gebied rondom de post Haarlem-Oost moet ingevuld worden. Dit
gebeurt nagenoeg volledig door de beroepspost Haarlem-Oost. De vrijwilligers worden pas
in derde instantie of nog later ingezet.
Onjuist: Vrijwilligers Oost voeren 1e lijns inzetten uit
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Het gaat hier om een zeer beperkt aantal inzetten per jaar. 138 in 2011
De voorgestelde maatregel heeft geen gevolgen voor het dekkingspercentage in het gebied
rondom de post Haarlem-Oost. Uitruktijden worden langer. Normtijden mogelijk niet ge-
haald
Het aantal vrijwilligers heeft gevolgen voor de verdeling van en indeling in de structuur voor
grootschalig optreden. Alle pelotons gevuld met vrijwilligers. Oost in Peloton Zuid.

Maatschappelijk effect:
- veiligheidsgevoel burgers; ingeschat wordt dat het opheffen van de vrijwilligers post Haar-

lem-Oost niet tot gevolg heeft dat de burgers aldaar zich minder veilig zullen voelen.
Een handtekeningen actie van 1 dag heeft al 2352 handtekeningen opgeleverd.

- crisisbeheersing en rampenbestrijding; de reductie van een Tankautospuit werkt vertra-
gend bij grootschalig optreden. Er kan nog wel binnen de kwaliteitsnormen van de wet ge-
handeld worden.

- samenleving; inschatting hierbij is dat er geen nadelig effect optreedt voor wat betreft de
sociale cohesie in Haarlem-Oost

- maatschappelijk rendement; door de ombuiging wordt bezuinigd op overheidsgeld. Dit is
in lijn met wat burgers van de overheid mogen verwachten. In hoeverre dit verhogend
werkt is lastig in te schatten, gezien het ingeschatte effect op de samenleving.

Draagvlak personeel:
Er wordt geschat dat dit voorstel weerstand oproept bij de vrijwilligers aangezien zij hun
huidige functie verliezen. Overwogen kan worden een afbouw/afkoopregeling te treffen met
de huidige vrijwilligers die ermee moeten stoppen als gevolg van deze keuze.

Financieel gevolg en/of risico:
De tankautospuit heeft nog een boekwaarde van € 60.000 De vraag is of het voertuig voor
deze prijs verkocht kan worden. Daarmee is het eenmalige (maximale) risico € 60.000

Gevolgen voor ande-
re producten/ pro-
gramma’s

In Dekkingsplan 2011 moet rekening gehouden worden met deze ontwikkeling.
Relatie met grootschalig optreden (structuur en invulling).
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Gerealiseerde Ombuigingen Vrijwilligers Haarlem Oost

 Extra alarmeringen uit Package deal 2007 nooit doorgevoerd
o taakstelling volgt waarschijnlijk uit package deal

 Structurele onderbezetting
o 2 ploegen draaien een 3 ploegen systeem
o Mondjesmaat werven

 Afschaffen herbezetting
 Minder voertuigen maar OMS
 Afschaffen piket vergoeding
 Verlagen uitruk vergoeding

Per 1-7-2008 oprichting VRK met verplichte piketvergoeding volgens Sociaal Plan.
Per 1-3-2010 afschaffing piketvergoeding.

Verschil 2009 – 2010 is EURO 126.000.- Dit bedrag betreft alleen vrijwilligers Oost, ook in
West zijn de meeste piketvergoedingen afgeschaft. Dat heeft minstens een vergelijkbaar be-
drag opgeleverd. De andere maatregelen uit 2010 zijn niet meegenomen.
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Aan: de gemeenteraadsleden van Haarlem
Van: het beroepspersoneel brandweer Haarlem

Betreft: Reactie beroepspersoneel over de bezuinigingen en menukaart

Haarlem, 27 mei 2011

Geachte leden van de gemeenteraad Haarlem

Aan u wordt binnenkort gevraagd een keuze te maken welke brandweerzorg u wilt
voor de inwoners van Haarlem. Wij, de beroepsbrandweer van de gemeente
Haarlem, willen u graag laten weten wat wij vinden van de voorstellen zoals deze aan
u zijn voorgelegd in de zogenaamde ‘menukaart’.

De discussie over de bezuinigingen volgen wij uiteraard op de voet. Een aantal
collega’s was aanwezig toen begin deze maand een aantal van u in de
raadscommissie gesproken heeft over de geplande bezuinigingen bij de
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Buiten de vergadering om is ons informeel
gevraagd wat onze mening was op de voorstellen zoals die zijn voorgelegd aan de
gemeenteraad. Daarnaast werden wij ook uitgenodigd om – als wij het niet eens zijn
met sommige voorstellen – te komen tot enkele alternatieve bezuinigingsvoorstellen.
Wij voldoen graag aan deze uitnodiging om onze professionele mening te geven over
de voorstellen.

Wij begrijpen dat de gemeente moet bezuinigen en beseffen dat ook de brandweer
hier aan zal moeten bijdragen. Die keuze zal niet makkelijk zijn. Het is de burger van
de gemeente Haarlem die risico loopt wanneer u de verkeerde keuzes maakt in juni
en juli 2011. De invoering van de Wet veiligheidsrisico’s en de oprichting van de VRK
heeft wat dat betreft de gemeente niet ontslagen van haar lokale
verantwoordelijkheden. Daarom is het volgens ons ook zo belangrijk dat u goed bent
geïnformeerd over de risico’s van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. Als
professionals denken wij te weten wat echt van belang is om de veiligheid voor mens
en dier zo goed mogelijk te waarborgen.
Daarbij komt dat velen van ons ook inwoners van Haarlem zijn. Wij maken ons
oprecht zorgen over de veiligheid van de burgers gezien de prioritering van sommige
onderwerpen in de menukaart. Om alvast in deze aanbiedingsbrief onze grootste
zorg met u te delen: wij menen dat de inwoners (en bezoekers) van de stad Haarlem
een onverantwoord risico lopen als bezuinigd wordt op de duikwagen en de twee
ladderwagens.

In deze brief geven we onze mening op een aantal onderwerpen die op de nominatie
staan om te worden geschrapt. De onderwerpen staan in de zogenaamde menukaart
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en staan iets meer toegelicht in de bijbehorende matrix. We hebben beide pdf-
documenten toegevoegd voor het gemak, al vermoeden we dat u ze al kent.
In onze onderwerpkeuze beperken we ons tot de onderwerpen die ons zelf aangaan:
het beroepskorps van de gemeente Haarlem. Simpelweg omdat dát de onderwerpen
zijn waar we verstand van hebben.
Als aanvulling op onze argumenten hebben we nog enkele artikelen bijgevoegd die u
kunnen helpen een beeld te vormen van de (on)mogelijkheden en risico’s.

Los van de menukaart willen we nog graag iets toelichten naar aanleiding van de
discussie in de commissieraadsvergadering van mei 2011. Één van de aanwezige
raadsleden had sterk het idee dat de vrijwilligerbrandweer goedkoper zou zijn dan de
beroepsbrandweer. Dit zou kloppen, als we de opkomsttijden aanzienlijk gaan
verruimen. De opkomsttijd is de tijd dat de brandweer erover doet om na melding ter
plaatste te komen. U zult beseffen dat dit van cruciaal belang is voor de veiligheid
van de burger. Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden.
Met de invoering van de veiligheidsregio’s heeft de overheid duidelijke afspraken
gemaakt over de aanrijdtijden (zie ook pagina 8). Bij woningen moet de brandweer
meestal 8 minuten na een melding ter plaatse zijn. Alleen voor sommige afgelegen
locaties is dat maximaal 18 minuten. Het behoeft geen betoog dat in een druk
bewoonde en historische stad als Haarlem geen sprake kan zijn van afwijking van 8
minuten. Als deze 8 minuten worden aangehouden, blijkt dat vrijwilligerbrandweer
duurder is dan de beroepsbrandweer. Dit weten we dankzij de gemeente Velsen die
enige jaren geleden zich hetzelfde afvroeg. Na uitgebreid onderzoek was daar de
uitkomst dat de beroepspost Velsen-Zuid vervangen zou moeten worden door 7 (!)
vrijwillige posten, als men dezelfde veiligheid wilde behouden. Dit heeft te maken met
de opkomsttijd van de vrijwilliger, die immers eerst van huis of werk naar de kazerne
moet komen voordat hij kan uitrukken. De beroepskracht is al op de kazerne,
waardoor deze 4 minuten sneller uitrukt en zijn zogenoemde ‘uitrukgrens’ rondom 4
minuten verder rijden van de kazerne ligt. Voor Velsen betekende dit dus dat er 6
uitrukvoertuigen, 6 kazernes, 120 vrijwilligers enz. bij moesten. Dat was natuurlijk niet
haalbaar: te duur en te omslachtig nog los van de vraag of zoveel vrijwilligers wel te
vinden zijn.

Ten slotte: deze brief is niet bedoeld als kritiek aan het management van VRK. Wij
hebben in het proces van het maken van de menukaart een aantal keren de
gelegenheid gekregen te reageren. Dat de menukaart niet helemaal ‘onze smaak’ is,
heeft ongetwijfeld te maken dat er meer belangen zijn dan wij kennen. Wij hebben
vooral verstand van de praktijk en willen ons advies, opgedaan door jarenlange
ervaring, graag direct met u delen.

Bij deze brief vindt u de volgende bijlagen:

Bijlage 1. Reactie beroepsbrandweer Haarlem op onderwerpen in matrix
Bij een aantal onderwerpen die staan in de matrix behorende bij de menukaart (zie
externe bijlage), geven wij ons advies, hebben wij vragen of geven wij suggesties.

Bijlage 2. Suggesties voor bezuinigingen
In deze bijlage vindt u onze suggesties voor bezuinigingen die volgens ons relatief
weinig gevolgen hebben voor de veiligheid van de burgers van Haarlem.
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Bijlage 3. Duikalarmeringen 2010
In deze bijlage vindt u enkele cijfers over de duikalarmeringen in 2010 en een eerste
aanzet om hier een analyse van te maken.

Als externe documenten vindt u bij deze brief:
 VRK NU nieuws: Menukaarten en ombuigingen VRK. GGD Brandweer

Veiligheidsregio Kennemerland, 27 april 2011.
 Matrix behorende bij de menukaart
 ‘Afhijsen zonder medische noodzaak’. Bron: Sitraop Brandweer Amsterdam-

Amstelland, april 2011, jaargang 11, nr. 2
 Pagina over het belang van drenkelingen snel uit het water halen. Komt uit:

‘Waterongevallenbeheersing Brandweer – Visie 2010-2014’.
 Bestrijding waterongevallen: lijst met 54 locaties in Haarlem waar duikinzet te

verwachten is.

Wij hopen u met deze brief inzicht te hebben gegeven hoe wij als deskundigen
aankijken tegen de menukaarten zoals deze door onze directie aan u is
gepresenteerd.

Voor vragen of uitleg kunt u ons bereiken op het volgende emailadres:
beroepscentrum@hotmail.nl.

Hartelijke groeten,

Het beroepspersoneel brandweer van de gemeente Haarlem.
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Bijlage 1. Reactie beroepsbrandweer Haarlem op onderwerpen in
matrix

Bij de menukaart hoort een matrix waar puntsgewijs de mogelijk te schrappen
onderwerpen iets meer worden toegelicht en een kleurencode hebben gekregen,
namelijk:

Acceptabel (groen)
Te overwegen, maar het schrappen van deze taken brengt risico’s met zich

mee (oranje)
Risicovol, het schrappen wordt afgeraden (rood)

We hebben ons in dit advies beperkt tot de brandweerzorg Haarlem omdat we daar
verstand van hebben: wij weten als uitrukdienst welke risico’s mensen en dieren
lopen als wij ons werk niet goed kunnen doen. Voor het leesgemak, hebben we de
desbetreffende onderwerpen uit de matrix, inclusief het kleurtje en het te geschatte
bezuinigingsbedrag in onze reactie verwerkt.

Voor de duidelijkheid: onze grootste zorg is dat Haarlem haar duikwagen en twee
ladderwagens verliest. Als hier op wordt bezuinigd, voorzien wij een groot risico op
(dodelijke) ongelukken. Wij hopen dat u ervoor kiest om dit risico niet te nemen.

Onderstaand in groen de reactie van de beroeps en in rood de reactie van de VRK
op de opmerkingen van de beroeps.

Punt 19, 24 en 31 - De bezuiniging met betrekking tot de duiktaak

Product Voorstel Structureel
x € 1000

19 Inkrimpen met één
duikploeg

Inkrimpen met één duikploeg 80

24 Inkrimpen met twee
duikploegen

Aanpassen van het duiken middels
inkrimpen met duikploegen

80

31 Volledig afschaffen van
de duiktaak

Aanpassen van het duiken middels
het volledig afschaffen van de
duiktaak

80

Bron van alle tabellen: matrix behorende bij vastgestelde menukaarten

 We verbazen ons over het te bezuinigen bedrag. Allereerst dat de bezuiniging
altijd € 80.000 oplevert, of nu wordt ingekrompen met één duikploeg (punt 19),
met een tweede duikploeg (punt 24) of de duiktaak volledig wordt afgestoten
(punt 31). Los daarvan begrijpen wij niet goed hoe dit bedrag tot stand is
gekomen. Wij vermoeden dat bij deze bezuiniging wordt gerekend met fte`s,
terwijl de duikploeg al jaren wordt gedekt door een zogenaamde
‘springbemensing’ van de autospuit. Springbemensing houdt in dat de mensen
die op dat moment dienst hebben, verschillende functies bekleden (o.a. het
bemensen van de duikwagen). Deze mensen zijn dus al in dienst en blijven in
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dienst. Als onze redenering klopt, is het de vraag waar die € 80.000 op is
gebaseerd. Volgens ons bestaan de kosten voor de duiktaak alleen uit:
materiaal, een relatief kleine vergoeding voor de duiker en keuringen. We zijn
allemaal al goed opgeleid en in Haarlem hoeven de komende jaren geen
nieuwe duikers opgeleid te worden.

 Het is van groot belang om in de gemeente Haarlem een
waterongevallenwagen te hebben. Haarlem heeft gewoonweg veel water.
Haarlem wil graag de naam Waterstad dragen en heeft jaarlijks de Haarlemse
Vaardagen waarbij vele recreanten zich in bootjes op en rond het water
begeven. Door de binnenstad van Haarlem varen beroepsvaart en de
rondvaartboten, ook liggen er vele woonboten. Haarlem kent tal van
waterrecreatiemeertjes, zeilverenigingen, zeeverkenners en
kanoverenigingen. Op het Noordzeekanaal varen vele grote zeeschepen en
ook de veerdiensten van Connexxion. Bij bijvoorbeeld brandbestrijding op een
schip dient er voor de veiligheid een waterongevallenwagen aanwezig te zijn
in verband met het overboord slaan van mensen en/of personeel. Dit maakt
dat wij in een groot risicogebied zitten met een waterrijk gebied (zie ook bijlage
met duiklocaties in Haarlem waar duikinzet te verwachten is).

 Wanneer mensen te water raken is het essentieel dat zij zo snel mogelijk uit
het water worden gehaald (zie ook de pagina hierover met grafiek, komende
uit de ‘Waterongevallenbeheersing Brandweer – Visie 2010-2014’). De
combinatie van duikwagen en ladderwagen is essentieel bij reddingsacties te
water.

 Belangrijk is, wanneer er een duiker in nood verkeert, er vanuit andere
gemeente een waterongevallenwagen bijstand moet leveren. Wij rukken
daarom ook regelmatig uit naar boven genoemde risicogebieden en locaties in
de omgeving. De ladderwagen speelt in dit verhaal een belangrijke rol, en zijn
onafscheidelijk van elkaar (zie ook punt 15).

Advies beroeps: het bezuinigen op een redvoertuig zoals een waterongevallenwagen
is gezien ons risicogebied onacceptabel. U zou als raad een zeer groot
veiligheidsrisico nemen als u hiervoor zou kiezen. De kleur kan wat ons betreft niet
rood genoeg zijn. Samen met de twee ladderwagens bloedrood.

Reactie VRK: er wordt NIET bezuinigd op een redvoertuig (zie ook reactie bij punt
15). De risico’s van het terugbrengen van het aantal waterongevallenvoertuigen
staan beschreven in de menukaart.

Punt 26 - Controles

Product Voorstel Structureel
x € 1000

26 Controles Frequentie periodieke controles
bouwwerken bijstellen (bij 1000
controles minder is effect €
250.000)

250
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Dit gaat over preventiecontrole. Hier hebben we geen uitgesproken mening over. We
vragen ons wel hoeveel procent minder preventiecontroles dit is en of het een reëel
aantal is.

Advies beroeps: geen uitgesproken advies. Voor de veiligheid van de burgers van
Haarlem is het behoud van de duikwagen en de twee ladderwagens essentieel, dit is
minder belangrijk.

Reactie VRK: dit is een voorstel uit de oranje menukaarten. Het beeld op dit moment
is dat dit niet aan de orde is en de discussie zich beperkt tot de groene menukaarten.

Punt 28 – Brandonderzoek

Product Voorstel Structureel
x € 1000

28 Brandonderzoek Opheffen 82

De bezuiniging van het schrappen van het brandonderzoek team staat op rood en
zou dus niet wenselijk zijn. Als wij ons niet vergissen, wordt sinds twee jaar in
Haarlem (VRK) brandonderzoek gedaan met de bedoeling dat hier van geleerd
wordt. Onderzoek naar de oorzaak van branden op zich is natuurlijk goed, als
hiervan geleerd wordt. Wij van de repressie hebben echter geen idee wat dit tot nu
toe heeft opgeleverd, wij zelf hebben in ieder geval nooit iets gehoord van
uitkomsten. Wellicht dat wij iets missen, maar wat ons betreft heeft dit onderwerp een
veel lagere prioriteit dan het instandhouden van een tweede ladderwagen of een
duikwagen in Haarlem.

Advies beroeps: afhankelijk van resultaten (ons onbekend): groen of oranje. Voor de
veiligheid van de burgers van Haarlem is het behoud van de duikwagen en de twee
ladderwagens belangrijker.

Reactie VRK: dit is een voorstel uit de rode menukaarten. Het beeld op dit moment is
dat dit niet aan de orde is en de discussie zich beperkt tot de groene menukaarten.

Punt 15 – Redvoertuig (=ladderwagen) Haarlem anders financieren

Product Voorstel Structureel
x € 1000

15 Redvoertuig Haarlem
anders financieren

Bezettting redvoertuig Haarlem
anders financieren

465

 Wij hebben geen idee wat precies bedoeld wordt met ‘redvoertuig anders
financieren’. We hebben wel in de wandelgangen gehoord dat het zou gaan
om het bemannen van het redvoertuig (= ladderwagen) door medewerkers die
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eigenlijk met de FLO (Functioneel Leeftijdsontslag, zeg maar vervroegd
pensioen) zouden gaan. Als dat zo is, is het ons een raadsel hoe men denkt
daar € 465.000 mee te kunnen bezuinigen, nog los van de vraag of zoveel
oudere medewerkers er zijn en ook nog bereid zijn om langer door te werken
dan is afgesproken.

 Het redvoertuig is essentieel voor de brandweer. De ladderwagen wordt
gezien als redvoertuig voor het redden van mens en dier maar is ook een 2e
vluchtweg voor de brandweermensen bij b.v. portiekflats waar maar één
terugweg is. Tevens gebruiken wij de ladderwagen om van hoogte de brand te
bestrijden zoals recent bij de grote brand in Beverwijk op 15-5-2011. De
opkomsttijd voor een ladderwagen hoort bij deze bebouwing ook 5 of 6
minuten te zijn.

 Haarlem heeft twee redvoertuigen die beide noodzakelijk zijn voor
reddingswerk in Haarlem. Het redvoertuig van Haarlem West (Zijlweg) is
speciaal aangeschaft om ingezet te kunnen worden in de kleine, nauwe
binnenstad van Haarlem. De ladder op de post van Haarlem West is 24 meter
lang en heeft een kleinere wielbasis zodat deze door de smalle straatjes van
bepaalde Haarlemse buurten kan rijden (o.a. de Vijfhoek, Leidsebuurt,
centrum, oude binnenstad, enz.). Begin Mei is er bijvoorbeeld 2 maal een
persoon afgehesen in opdracht van de GGD op de Bakenessegracht. Geen
enkele andere ladderwagen of hoogwerker uit de regio had op deze plaats
voldoende ruimte gehad. Daarnaast heeft Haarlem op de post in Haarlem
Oost (Schalkwijk) een ladderwagen die 30 meter lang is omdat daar meer
hoogbouw is.

 Daarbij zijn de twee ladderwagens op de twee posten gescheiden door de
natuurlijke scheiding van het Spaarne. Wanneer er in de zomermaanden veel
scheepvaartverkeer is op het Spaarne - van zowel plezier als beroepsvaart -
staan de bruggen vaak open. Dit heeft als gevolg dat er een enorme
vertraging ontstaat indien er een ladderwagen vanuit een andere post ons
gebied moet betreden.

 Indien de autoladder en de HV1 (hulpverleningsvoertuig, een groot
redvoertuig waarmee bijvoorbeeld auto’s opengeknipt kunnen worden) op post
Oost blijven zal daar een springfunctie ontstaan (heden ook al zo) waardoor
de beschikbaarheid van een ladder tijdens gelijktijdige incidenten niet
gegarandeerd kan worden. Wanneer er geen ladderwagen is in Haarlem
West, zal bij een gelijktijdig incident een redvoertuig (ladderwagen) uit een
buitengemeente moeten komen wat kan leiden tot langere aanrijdtijden. De
actie om een blusploeg een binnenaanval of redding te laten uitvoeren zal
later op gang komen: de brandweer kan pas met een redding beginnen op het
moment dat er voor de manschappen een optimale veiligheid gegarandeerd
is. Als de ladderwagen later ter plaatse is, zullen deze brandwachten de actie
dus later in kunnen zetten waardoor de mogelijkheid bestaat dat we vaker een
berging zullen moeten uitvoeren. M.a.w. vertraging van aanrijtijd kan levens
kosten.

 Een groot voordeel op de post West (Zijlweg) is, dat daar geen
springbemanning op de ladder zitten, deze is dus ALTIJD inzetbaar. Deze
ladder wordt ook ingezet bij duikinzetten.

 De ladderwagen wordt niet alleen voor brandbestrijding gebruikt maar ook
voor hulpverleningen zoals het met spoed afhijsen van een patiënt voor de
ambulance dienst. Een korte aanrijtijd kan in dit geval levens redden.
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 Tijdens duikinzetten wordt de ladderwagen ook ingezet om slachtoffers uit het
water te halen. Bij onderkoelde slachtoffers is het van levensbelang om deze
mensen horizontaal uit het water te halen. Deze handeling kan alléén
uitgevoerd worden met behulp van een ladderwagen. Hierbij speelt ook de
hoge wallenkant (b.v. het Spaarne, nieuwe gracht, enz) een grote rol.

 Ook een zéér belangrijke taak van de ladderwagen is de inzet bij een duiker in
nood. Met behulp van de ladderwagen en brancard kunnen wij de
reddingsduiker in nood, met z’n zware uitrusting, uit het water halen. Het gaat
naast de veiligheid van de burgers van Haarlem, hier dus ook om de veiligheid
van de brandweermensen zelf.

 Volgens het ‘Besluit veiligheidsregio`s’, besluit van 24 juni 2010 zijn er strikte
eisen gesteld met betrekking tot de aanrijtijden voor een basiseenheid
(tankautospuit) en ondersteuningseenheden (autoladder c.q. hoogwerker).
Deze aanrijtijden zijn wettelijk vastgesteld en door de minister Opstelten
bekrachtigd. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag hier van afgeweken
worden. In het Besluit staat:

 Artikel 3.2.1
o 1. Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert bij het vaststellen

van de opkomstijden van een basisbrandweereenheid de volgende
tijdnormen:

 a. vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met een
gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven
een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een
celfunctie;

 b. zes minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen
met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen;

 c. acht minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie
dan bedoeld onder a en b, of met een winkelfunctie,
gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie, en

 d. tien minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie,
industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een
overige gebruiksfunctie.

o 2. Indien het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties
opkomsttijden vaststelt die afwijken van de tijdnormen, motiveert het
de keuze van de locatie en de mate van de afwijking.

o 3. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt geen opkomsttijd vast
die hoger is dan achttien minuten.



 Artikel 3.2.2

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet
van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd
noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij deze objecten voor de
ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de
basisbrandweereenheden.

Bron: Overheid.nl: Besluit veiligheidsregio’s
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 De grote van de bezuiniging met betrekking tot de autoladder is voor het
grootste deel de personele inkrimping van de toch al magere bezetting. De
gemeenteraad van Haarlem moet zich dan ook afvragen of de dagbezetting
voor brandbestrijding en hulpverlening terug geschroefd kan worden van nu:
16 man (8 post Oost en 8 post West) naar: 14 man (8 post Oost en 6 post
West).

Advies beroeps: het saneren van de twee ladderwagens in Haarlem brengt
onverantwoordelijke risico’s met zich mee voor de burgers, de bezoekers) ven de
brandweermensen van de gemeente Haarlem.

Reactie VRK: er is géén sprake van het saneren van twee ladderwagens in Haarlem!
Sterker nog, via een alternatieve manier van dekking willen we graag twee
ladderwagens behouden in Haarlem.

Punt 29 en 30 – De AED’s

Product Voorstel Structureel
x € 1000

29 Afstoten AED’s maar
wel op voertuigen laten
voor eigen personeel

Afstoten taak AEC (maar wel op de
voertuigen laten voor eigen
personeel

20

30 Afstoten AED’s en van
de voertuigen halen

Afstoten van de AED’s en van de
voertuigen halen.

0

 Wij hebben geen problemen met het uitvoeren van deze taak. Wel vinden we
het bezwaarlijk dat belangrijkere taken zouden moeten wijken om geld over te
houden voor het behouden van de AED’s. Specifieke brandweertaken zouden
voor gezondheidszorg aangelegenheden moeten gaan. Tenslotte hebben we
daar ambulances voor.

Advies beroeps: Wat ons betreft zou dit voorstel groen mogen zijn.

Reactie VRK: dit is een voorstel uit de rode menukaarten. Het beeld op dit moment is
dat dit niet aan de orde is en de discussie zich beperkt tot de groene menukaarten.

Punt 22 – Jeugdbrandweer

Product Voorstel Structureel
x € 1000

22 Jeugdbrandweer Stoppen met de jeugdbrandweer
op alle posten

25

De jeugdbrandweer is vele malen minder belangrijk dan een duikwagen of de twee
reddingsvoertuigen (ladderwagens).
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Ons advies: Dit voorstel mag wat ons betreft groen zijn.

Reactie VRK: dit is een voorstel uit de oranje menukaarten. Het beeld op dit moment
is dat dit niet aan de orde is en de discussie zich beperkt tot de groene menukaarten.

Punt 8 en 32 – Lokale brandweerzorg Haarlem en Haarlem Oost

Product Voorstel Structureel
x € 1000

8. Lokale brandweerzorg
Haarlem-West

Wijzigen van de taak vrijwilligers
Haarlem West en daarmee het
aantal vrijwilligers reduceren

237

32 Lokale brandweerzorg
Haarlem

Opheffen van de vrijwilligers post
Oost

(v.a. 2012:
237)

Houd rekening met de bezetting van de binnenstad als er een brandweerpeloton
(minimaal vier tankautospuiten met eventueel officier van dienst en
ondersteuningsvoertuig) wordt opgeroepen waardoor er eenheden uit de stad
getrokken worden en de brandweerzorg drastisch zal dalen op dat moment.

Advies beroeps: wij kunnen niet beoordelen wat het wijzigen van de taak van
vrijwilligers precies inhoudt, maar het afschaffen van vrijwilligers houdt een risico in
(oranje).

Reactie VRK: er wordt bij de beoordeling van de mate van dekking geen rekening
gehouden met gelijktijdigheid van incidenten (hoeft en kan ook wettelijk gezien niet).
Het is wel zo dat als bovenstaand voorbeeld zich voor zou doen, er door te schuiven
met andere voertuigen in de regio de dekking zoveel als mogelijk wordt
geoptimaliseerd.

Punt 7 en 21 – Lokale brandweerzorg Haarlem en Haarlem Oost

Product Voorstel Structureel
x € 1000

7. Inkrimpen met 3
meetploegen OGS

Inkrimpen met 3 meetploegen (van
9 naar 6)

13

21
Organisatieontwikkelingen
na 2013

Aanpassingen van het
brandweercorps Kennemerland
vwb leidinggevenden en
ondersteunende taken

500

De organisatie is een omgekeerde piramide, de overhead is te groot. Wij
onderschrijven geheel dat deze onderwerpen groen gemaakt zijn. Bij bezuinigen lijkt
het of hier (heel) veel op bezuinigd wordt, maar wij sluiten niet uit dat mensen die
werken in de overhead onder een andere noemer op de organisatie zullen blijven
drukken.
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Ons advies: groen! En wees alert op de echte bezuiniging.
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Bijlage 2: Suggesties voor bezuinigingen

Natuurlijk realiseren wij ons dat er bezuinigd moet worden. Wij vragen u om ook eens
te kijken op punten buiten de menu kaarten die geen betrekking hebben op de
repressieve inzetten en daarmee de veiligheid van de burger en personeel op het
spel zetten.

Onderstaand in groen de reactie van de beroeps en in rood de reactie van de VRK
op de opmerkingen van de beroeps.

Hieronder een aantal bezuinigingsvoorstellen dat door het personeel naar voren is
gebracht:

 Sinds het ontstaan van de VRK heeft Haarlem, Velsen, Heemstede (en
waarschijnlijk nog een aantal posten) nieuwe bluskleding aangeschaft, maar
iedereen loopt met een ander merk pak. Het ziet er allereerst niet netjes uit,
maar het brengt vooral onnodige kosten met zich mee (inkopers of
beleidsmedewerkers die hetzelfde onderzoek weer opnieuw doen) en mogelijk
inkoopvoordeel wordt niet gehaald.

o Dit klopt. Voor de zomervakantie vindt de aanbesteding plaats van de
nieuwe bluskleding (regionaal). De verwachting is dat voor het eind van
het jaar de eerste kleding ook daadwerkelijk wordt uitgeleverd. Dit zal
overigens wel gefaseerd gaan, omdat we alleen kleding willen
vervangen die aan vervanging toe is, en geen kleding weg willen
gooien die nog goed is.

 Een betere bezetting op de Zijlweg / efficiency m.b.t. het werken. Op de post
Haarlem West is voor veel geld extra werkplekken gerealiseerd voor
kantoorpersoneel, maar als men de bezetting beter had geregeld/verdeeld
waren die extra werkplekken niet nodig geweest. Dit punt was al veel eerder
aangegeven (nog voor de bezuinigingen.)

o Het klopt dat de bezetting op de Zijlweg op sommige dagen (mn de
vrijdag) beperkt is. Er wordt nu een huisvestingsplan gemaakt waar dit
soort zaken in meegenomen worden. Ook het ‘nieuwe werken’ krijgt
hierin een plaats. Alles met als doel de huisvesting zo efficiënt mogelijk
te organiseren.

 Mogelijk kan met betere computerprogramma’s efficiënter gewerkt worden. De
vrijwilligers van post Oost hebben hier in hun presentatie een goed voorbeeld
van gegeven.

o Zie reactie op opmerkingen vrijwilligers Haarlem Oost.

 Al eerder genoemd: de grote overhead, ook wel het kind met het waterhoofd
genoemd. Vroeger konden we het in Haarlem af met een commandant, een
postcommandant en 4 ploegchefs. Tegenwoordig hebben we te maken met 1
commandant, 2 districtscommandanten, 8 postcommandanten en daarbij
komen ook nog eens de benodigde ondersteuningen van een groot aantal
secretaresses (12 à 15 stuks). En dan hebben we het hier nog niet over de
voormalige Hoofd repressieve dienst en de officieren die allemaal een andere
(lager gewaardeerde) functie hebben gekregen, met behoud van hun salaris.
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o Deze voorstelling van zaken is onjuist! De voormalige situatie van de
gemeente Haarlem wordt afgezet tegen de huidige situatie voor de hele
regio. Tov de situatie voor de regionalisering zijn er nu 30% minder
leidinggevenden. Ook in 2011 zet deze lijn zich voort en is er een
districtscommandant minder en zijn er twee postcommandanten
minder. Boven het niveau van de post zijn er binnen de brandweer
slechts tien leidinggevenden (excl directeur VRK) die gezamenlijk ruim
800 medewerkers aansturen.

 Voor afhijsen van patiënten voor de ambulancedienst met de ladderwagen en
autospuit worden momenteel geen vergoedingen gerekend. Mogelijk kunnen
wij hier in overleg met verzekeringsmaatschappij en GGD in de toekomst wel
een vergoeding voor rekenen. (dit wordt in Amsterdam al toegepast, zie het
artikel ‘Afhijsen zonder medische noodzaak)

o Dit is juist; er zijn omstandigheden waarbij we als brandweer een
rekening kunnen sturen voor het afhijsen van patiënten (alleen in niet-
spoedeisende gevallen). Hiervoor hebben we binnen de VRK tot nu toe
niet gekozen. Er zit namelijk een keerzijde aan deze medaille: de GGD
kan de brandweer voor iedere keer dat zij standby staan en geen
patiënten vervoeren, de kosten daarvoor in rekening brengen. Vb: bij
een melding van een woningbrand wordt standaard een ambulance
meegestuurd ook al is niet zeker dat er daadwerkelijk slachtoffers zijn.
Hiermee worden kostbare minuten bespaard.
Een bijkomende reden is dat we binnen de VRK de bureaucratie niet
toe willen laten nemen. Als we over en weer rekeningen gaan sturen,
helpt dat niet mee deze doelstelling te bereiken.

 Diverse vaste piketvergoedingen zouden vervangen kunnen worden voor een
vergoeding per incident. Voorbeeld: commandant van dienst, hoofdofficier van
dienst en officier van dienst krijgen een vaste piketvergoeding en daar
bovenop krijgen ze een extra vergoeding op het moment dat zij opgeroepen
worden. De commandant van dienst en de hoofdofficier van dienst worden
weinig opgeroepen. Het zou dus een aanzienlijke bezuiniging zijn als ze alleen
voor hun daadwerkelijke inzet betaald zouden worden. Bij de GGD en GHOR
zijn er vergelijkbare functies waar een aanzienlijke bezuiniging op de
piketvergoedingen te vinden zouden zijn.

o Uitgangspunt bij de menukaarten is dat we niet onder de minimumeisen
mogen zakken. Dat geldt dus ook voor de crisisbeheersingsorganisatie.
Afschaffen van alle piketten crisisbeheersing leidt zonder twijfel tot het
zakken onder die minimumgrens. In een regio met de risico’s zoals in
Kennemerland, is dat ongewenst (en past niet binnen de kaders die het
bestuur heeft meegegeven voor de menukaarten).
Daarbij is het zo dat de piketten crisisbeheersing rijks gefinancierd zijn
(vanuit de BDUR-gelden) en niet vanuit de bijdragen van de gemeenten
waar de menukaarten op gebaseerd zijn.
Het is daarmee niet zo dat we niet kritisch kijken naar nut en noodzaak
van alle de piketten. Sterker nog, hierdoor vervallen dit jaar twee
piketten: plaatsvervangend compagniescommandant en commandant
uitgangsstelling. De eerste gaan we invullen op basis van vrije
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instroom, de tweede op basis van vrije instroom gecombineerd met het
gebruik maken van de commandant uitgangstelling van Schiphol.

Ten slotte: de repressieve dienst heeft al heel veel ingeleverd!
 Vroeger ( 2003) werkten er op de brandweerkazerne Oost en West in Haarlem

20 man repressief personeel, deze voerden zelf de werkzaamheden uit, zoals
bouwwerkzaamheden, schilderwerk etc. Tegenwoordig werken er 16 man in
de repressieve dienst, die voldoende werkzaamheden hebben te verrichten.
Het resultaat is echter ook dat voor de bouwwerkzaamheden, het schilderwerk
etc. nu externe mensen worden ingehuurd, wat inhoudt dat de
onderhoudskosten vele malen hoger zijn dan vroeger.

 Om ons 24 uur rooster te draaien werkt Brandweer Haarlem al 4 man onder
de sterkte waarbij er nu al jaarlijks een bezuiniging van € 240.000,-
gerealiseerd wordt. Hier zijn we niet blij mee, het kost ons veel flexibiliteit.
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Bijlage 3 : Duikalarmeringen 2010 Veiligheids Regio Kennemerland
(VRK)

Post Hoofddorp 101 keer gealarmeerd voor een
waterongeval

Post Haarlem 82 keer gealarmeerd voor een
waterongeval

Post Velsen 40 keer gealarmeerd voor een waterongeval

Totaal aantal keren dat de duikwagens gealarmeerd zijn in VRK : 223 keer.

Bij deze getallen gaat het alleen om meldingen. Deze getallen zijn nog niet gesplitst
in:

 hoeveel auto’s te water zijn geraakt
 loze meldingen
 dieren te water
 mensen te water.

Volgens de gegevens die de brandweer Haarlem nu in bezit heeft, zou bij de VRK 6
mensenlevens gered hebben. Of deze mensen nog geleefd hadden als de
brandweer niet binnen de norm ter plaatse zou zijn geweest, is de vraag.

Verdere detailuitwerkingen waar nog aan wordt gewerkt:
- Hoeveel auto’s te water
- Hoeveel slachtoffers gered
- Hoeveel slachtoffers niet zijn gered
- Hoeveel dieren in nood zijn gered
- Hoeveel personen door het ijs zijn gezakt
- Hoeveel zoekacties zijn uitgevoerd
- Hoeveel loze meldingen
- Hoeveel meldingen buiten onze regio

Vragen die nog verder zouden moeten worden uitgewerkt:
 Wat voor consequentie heeft het als er een duikteam weg valt?
 Hoe gaat VRK met de wettelijke uitruktijden om?
 Wat zijn de consequenties voor de burgers? Gaan we de burgers alleen

nog maar bergen of hebben de slachtoffers nog een overlevingskans?

Zie ook de externe bijlage: 4.2 Bestrijding waterongevallen locaties desbetreffende
gemeente’ van Brandweer Kennemerland, waar 54 locaties staan in Haarlem waar
mogelijk een duikinzet te verwachten staat.



Inhoudelijke reactie op de vragen zoals die ingediend zijn door de VVD en
de Actiepartij Haarlem “Alternatieve menukaarten vrijwillige brandweer
Haarlem-Oost”.

Voor de helderheid wordt hierbij de volgorde aangehouden zoals ook in bovengenoemd
document. Tussen haakjes wordt verwezen naar de betreffende bladzijde in het document.

Samenvatting (blz 2):
Bij de suggesties die direct betrekking hebben op post Haarlem Oost moet opgemerkt worden
dat het slechts beperkt mogelijk is de BUKO containers op te zeggen. Enerzijds omdat daarin
de fitnessfaciliteiten zijn ondergebracht en anderzijds omdat er een werkplek voor de
postcommandant en ondersteuning moet blijven.

Het opzeggen van de BOLO (brandweer oefen locatie oost) is een optie en zal zeker
gerealiseerd worden als positief besloten wordt over menukaart 32.

De reductie van kledingpunten vrijwilligers is al punt van aandacht in het nieuwe regionale
kledingreglement.

Correcties (blz 3):
 Correcties op menukaarten

Zie opmerkingen in de bijlage (matrix menukaarten)
 Structurele besparingen 2011

Het klopt dat de besparingen 2011 grotendeels niet terug te vinden zijn in de
menukaarten. De besparingen 2011 zijn nodig om ook dit jaar binnen de begroting
van de brandweer te blijven. Een enkele besparing die dit jaar al ingezet is, loopt door
in volgende jaren (bv menukaart 6 Lokale brandweerzorg Haarlemmermeer)

 Correcties op besparingen 2011
Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat het
voertuig ook een boekwaarde heeft. Er is dus geen extra opbrengst. Daarnaast is het zo
dat dit een eenmalige besparing is en geen structurele.

 Verschil menukaarten en samenvattende matrix
De te realiseren 2,9 miljoen euro in 2012 staat expliciet overal genoemd aangezien de
gevolgen van de menukaarten de basis vormen voor de uiteindelijke
programmabegroting 2012. Als de begroting 2012 is vastgesteld is dat (aangevuld
met de bedragen genoemd in de kolommen 2013 en 2014 en verder) het financiele
kader. Het zou verwarrend werken als daar ook nog eens de bedragen die in 2012
gerealiseerd zijn, in opgenomen worden omdat dan de kans bestaat dat deze twee
keer meegeteld worden.

Proces (blz 4):
Het klopt dat de besparingen 2011 grotendeels niet terug te vinden zijn in de menukaarten. De
besparingen 2011 zijn nodig om ook dit jaar binnen de begroting van de brandweer te blijven.
Een enkele besparing die dit jaar al ingezet is, loopt door in volgende jaren (bv menukaart 6
Lokale brandweerzorg Haarlemmermeer)

Organisatie (blz 4):



De weergave van de begroting is niet juist. Voor de juiste cijfers verwijs ik naar de concept
Prorgammabegroting 2012 (mn pagina’s 10 en 21).

Anders financieren redvoertuig – menukaart 15 (blz 6)
Deze redenering is onjuist. De genoemde dekking voor het redvoertuig Haarlem komt tot
stand door het totaal aantal FLO-ers binnen de brandweer Kennemerland (vanuit de posten
Velsen, Haarlem-Oost, Haarlem-West, Hoofddorp en Nieuw-Vennep), niet enkel door de
FLO-ers van de posten Haarlem-Oost en Haarlem-West. Er is dus geen extra opbrengst te
realiseren zoals gesteld wordt.

Brandveilig leven – menukaart 27 anders financieren (blz 6)
Landelijk is er al overleg geweest tussen de verzekeraars en de brandweer. Vanuit de
verzekeraars is nauwelijks belangstelling voor dit soort PPS constructies. Financieel belang is
er ook niet, immers, de kosten die verzekeraars maken worden direct of indirect
doorberekend aan de verzekeringnemers.
Ondersteuning vanuit gemeenten levert geen financieel voordeel op, immers, of de
gemeenten nu zelf de kosten maken of de VRK betalen voor de kosten die gemaakt worden,
maakt (financieel) geen verschil.
Wellicht dat een samenwerking op projectbasis met bv Brandwondenstichting mogelijk is.
We denken dan echter eerder aan gezamenlijk aandacht besteden aan het onderwerp, dan
financiering door de Brandwondenstichting van het project van de brandweer.

Brandonderzoek – menukaart 28 anders financieren (blz 7)
De kennis die we door brandonderzoek verwerven, kan gebruikt worden in het project Veilig
Leven. Het is dus een investering in het project zoals beschreven in menukaart 27. Vanwege
dezelfde redenering is het niet de verwachting dat dat tot extra financiering leidt.
Daarbij is het zo dat op dit terrein interregionaal al wordt samengewerkt om de kosten zo veel
als mogelijk te beperken.

Modulair opbouwen rampen- en crisisplannen (blz 8)
Dit voorstel is opgenomen in menukaart VBK01 waar op de bezuiniging in beeld is gebracht.
Interregionale planvorming vindt ook plaats, als voorbeeld valt het plan voor het
Noordzeekanaal te noemen. Op korte termijn is niet de verwachting dat er door
interregionaal samen te gaan werken op planvorming substantieel bezuinigd kan worden.

Reductie facilitair bedrijf door uitbesteding (blz 8)
Op dit moment wordt gewerkt aan een plan hoe het Facilitair Bedrijf er in de toekomst uit
moet komen te zien. In z’n algemeenheid en zeker ook in het licht van de menukaarten.
Immers, de norm van maximaal 20% overhead blijft overeind en als de begroting van de
kolommen krimpt, krimpt daarmee ook automatisch de begroting van de ondersteunende
afdelingen zoals het facilitair bedrijf en de holdingstaf.
Bovenstaande voorstellen worden dan ook meegenomen in de afweging van het facilitair
bedrijf hoe zij hun krimpt kunnen realiseren.

PPS Design, Build, Finance, Maintain, Operate (blz 9)
Dit is voor de VRK niet van toepassing aangezien alle gebouwen in eigendom zijn van de
gemeenten (muv een deel van de Zijlweg).



Opzetten regionale technische dienst (blz 9)
Dit is door de brandweer al gerealiseerd door het opzetten van de afdeling Preparatie en
Nazorg. Hierbij is de efficiencywinst al ingeboekt als besparing. Samenwerking binnen de
VRK met bijvoorbeeld de ambulancedienst levert slechts marginale winst op omdat het
voertuigenpark van de brandweer met afstand het grootste is binnen de VRK tov overige
diensten.
Interregionaal (mn samen met de regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en
Noord-Holland Noord) wordt wel bekeken wat gezamenlijk kan. Op korte en middellange
termijn is hier geen grote reductie van kosten te verwachten.

Overbodige voertuigen direct afstoten (blz. 10)
Correct, hier kan vlotter actie op worden ondernomen. Anderzijds is het vaak ook zo dat
voertuigen die afgestoten worden als partij aangeboden worden aan een veiling of opkoper
om kosten te besparen.

Samenwerking met andere veiligheidsregio’s op pro-actie, preparatie, preventie en nazorg
(blz 10)
Dit gebeurt nu al op bijvoorbeeld pro-actie gebied; de regio Amsterdam-Amstelland is
kernregio voor het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. We nemen daar inhoudelijke kennis af.
Ook op preparatief en repressief gebied hebben sommige regio’s specialistische kennis waar
anderen gebruik van maken. Te denken valt aan ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen,
maar ook bijvoorbeeld natuurbrandbestrijding.

Deel pro-actie, preparatie, preventie en nazorg naar landelijk niveau tillen (blz 10)
Op landelijk niveau wordt steeds meer gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde en
geprobeerd te voorkomen dat het wiel meerdere malen wordt uitgevonden. Dit betekent
alleen niet dat er regionaal niets meer gedaan hoeft te worden.
Het afdwingen vanuit het veld van wet en regelgeving (maar ook bijvoorbeeld van een
uniforme werkwijze) is moeilijk, zoniet onmogelijk. Zolang de brandweer nog geen nationale
organisatie is en bijvoorbeeld de gemeenten lokale verordeningen kunnen vaststellen de
brandweer betreffende, zal dit niet lukken.

Deel pro-actie, preparatie en preventie bij vergunning aanvrager neerleggen (blz 11)
Uitvoering van dit voorstel loopt aan tegen hetzelfde punt als bij de voorgaande reactie.

Alternatief 14 – invoering FMIS systeem (blz 12)
De VRK onderzoekt op dit moment om te bekijken wat het ook daadwerkelijk op kan leveren
in termen van kwaliteit en bezuinigingen.
Vooralsnog is de verwachting dat het nauwelijks een bijdrage zal leveren aan het invullen
van de bezuinigingen; enerzijds omdat een deel van de voorziene opbrengst al in menukaart
1 van de brandweer (centrale, gezamenlijk inkoop) zit en in de menukaart 21
(organisatieontwikkeling) en anderzijds omdat het een bijdrage moet leveren aan de krimp
van het facilitair bedrijf (vanwege de norm van maximaal 20% overhead).

Alternatief 34 – afschaffen piketvergoeding (blz 12)
De interpretatie van de reactie van de VRK op het voorstel is ons niet helemaal duidelijk…



Uitgangspunt bij de menukaarten is dat we niet onder de minimumeisen mogen zakken. Dat
geldt dus ook voor de crisisbeheersingsorganisatie. Afschaffen van alle piketten
crisisbeheersing leidt zonder twijfel tot het zakken onder die minimumgrens. In een regio
met de risico’s zoals in Kennemerland, is dat ongewenst.

Het is daarmee niet zo dat we niet kritisch kijken naar nut en noodzaak van alle de piketten.
Sterker nog, hierdoor vervallen dit jaar twee piketten: plaatsvervangende
compagniescommandant en commandant uitgangsstelling. De eerste gaan we invullen op
basis van vrije instroom, de tweede op basis van vrije instroom gecombineerd met het
gebruik maken van de commandant uitgangstelling van Schiphol.

De geschatte opbrengst is dan ook niet reëel. Daarbij is het zo dat de piketten
crisisbeheersing rijks gefinancierd zijn (vanuit de BDUR-gelden) en niet vanuit de bijdragen
van de gemeenten waar de menukaarten op gebaseerd zijn.

Menukaart 32 (blz 13)
Er zijn inderdaad de afgelopen jaren besparingen doorgevoerd die bijvoorbeeld ook de
vrijwilligers Haarlem-Oost getroffen hebben, waaronder het vervallen van de
piketvergoeding. Deze besparingen waren nodig om überhaupt zo veel als mogelijk binnen
de brandweerbegroting te blijven. Voor iedere post is afgewogen of er een meerwaarde
is/was voor piket, of dat de opkomst ook vanuit vrije instroom gerealiseerd kon worden.

Dat de bezuiniging op Haarlem-west bij een grotere groep mensen eenzelfde bedrag
oplevert is onjuist. Ook daar betreft het 237.000 euro aangezien het alleen gaat om de inzet
van de vrijwilligers op de tankautospuit. De groep in Haarlem-West is groter omdat ze ook
een aantal regionale logistieke taken uitvoeren.



Onderstaand in groen de reactie van de vrijwilligers en in rood de reactie van de VRK op de
opmerkingen van de vrijwilligers (blz 14).

Product
32 Lokale brandweerzorg Haarlem-Oost

Omschrijving product (Brandweerzorg: collectieve basisbrandweerzorg)
Onder Repressie worden alle activiteiten geschaard die direct met de
bestrijding van rampen, crisis, brand en ongevallen te maken hebben
inclusief de voorbereiding (preparatie) en nazorg.

Met deze menukaart wordt invulling gegeven aan de taakstelling vanuit de
gemeente Haarlem van 200.000 euro per jaar vanaf 2011. Besluitvorming
over dit onderdeel vindt dan ook plaats in de raad (en is ten gunste) van de
gemeente Haarlem.

Artikel en tekst van de
Wet en bestuurlijke
besluiten
(steekwoorden)

Wet Veiligheidsregio’s (artikelen 3, 4, 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met
bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4.2)
Bestuursafspraken (van 27 juni 2008)

Beoogde
maatschappelijke
effecten

Verhogen van de veiligheid voor burgers in Kennemerland door het feitelijk
bestrijden van rampen, crisis, brand en ongevallen.

Normen, richtlijnen en
protocollen

Basisbrandweerzorg: de opkomsttijden bij brand zijn (afhankelijk van het
object) tussen de 6 en de 18 minuten.

Gehanteerde prestatie-
indicatoren

Beschikbaarheid van vrijwilligers (avond/nacht/weekend) en uitruktijd (dwz
de tijd die nodig is tussen alarmering en daadwerkelijk uitruk.)

Wettelijk en niet
wettelijk

Het is een wettelijke verplichting van de regio’s zorg te dragen voor
adequate brandweerzorg. Hoe dat georganiseerd wordt is aan de regio.

Kosten en dekking Kosten:
- repressie.
Dekking:
- inwonerbijdrage.

Relevante
ontwikkelingen

Actualisering regionaal dekkingsplan.
Post vrijwilligers Haarlem-Oost overdag al niet beschikbaar.:

Reactie vrijwilligers: keuze VRK
Reactie VRK: klopt, op basis van het feit dat er onvoldoende vrijwilligers
beschikbaar waren/zijn tijdens kantoortijden.

Zeer beperkt aantal inzetten vanwege 24-uurs beroeps dienst op Haarlem-
Oost.

Reactie vrijwilligers: 138x in 2010
Reactie VRK: klopt, waarvan slechts 9 keer voor een spoedeisende melding



als 1e TS

Mogelijke
ombuigingsmaatregelen
(ook eventuele opties
voor alternatieve
inkomsten), voorzien
van onderbouwde
financiële gevolgen

Opheffen van de vrijwilligers post Haarlem-Oost.

Verwachte besparing 2011 2012 2013 2014 2015
Personeelskosten 129.000 129.000 129.000 129.000
Personeel
gerelateerde kosten

48.000 48.000 48.000 48.000

Kapitaallasten TS 4x2 50.000 50.000 50.000 50.000
Onderhoudskosten 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal 237.000 237.000 237.000 237.000
Frictiekosten (a) PM PM PM PM

Reactie vrijwilligers: Kosten van een vervangend voertuig vanuit een andere
post worden niet meegenomen.
Reactie VRK: dat is juist. Het aantal uitrukken met een 2e TS wordt flink
teruggebracht en daarbij is het zo dat in de gevallen dat er wel een 2e TS
noodzakelijk is, die in 9 van de 10 gevallen geleverd wordt door een beroeps
bezette kazerne waarmee er geen extra kosten gemaakt worden. Verder zijn
de besparingen structureel aangezien ze al in de meerjarenbegroting
stonden.

(a) Eventueel verlies boekwaarde.

Effect op budgetten
overhead

Ten aanzien van de overhead geldt dat circa 20% via reductie van de
ondersteuning ingevuld zal worden nadat de keuzen in de menukaarten zijn
gemaakt.

Gevolgen en risico’s van
de ombuigingen

De brandweerzorg in het gebied rondom de post Haarlem-Oost moet
ingevuld worden. Dit gebeurt nagenoeg volledig door de beroepspost
Haarlem-Oost. De vrijwilligers worden pas in derde instantie of nog later
ingezet.

Reactie vrijwilligers : onjuist: vrijwilligers Oost voeren 1e lijns inzetten uit.
Reactie VRK: er staat ‘nagenoeg volledig’, slechts 9x in 2010 is de vrijwillige
post Haarlem-Oost als 1e TS voor een spoedeisende klus ingezet.

Het gaat hier om een zeer beperkt aantal inzetten per jaar.

Reactie vrijwilligers: 138 in 2011.
Reactie VRK: waarvan slechts 9x als 1e TS bij een spoedeisende uitruk. Dat is
maatgevend.

De voorgestelde maatregel heeft geen gevolgen voor het
dekkingspercentage in het gebied rondom de post Haarlem-Oost.



Reactie vrijwilligers: uitruktijden worden langer. Normtijden mogelijk niet
gehaald.

Reactie VRK: bij het bepalen van het dekkingspercentage wordt enkel
gekeken naar de 1e TS en wordt geen rekening gehouden met
gelijktijdigheid. De uitspraak is dus juist aangezien de beroeps de 1e TS
bezetten en daarmee de mate van dekking bepalen.

Het aantal vrijwilligers heeft gevolgen voor de verdeling van en indeling in de
structuur voor grootschalig optreden.

Reactie vrijwilligers: alle pelotons gevuld met vrijwilligers. Oost in Peloton
Zuid.
Reactie VRK: klopt, hier moet een herverdeling plaatsvinden.

Maatschappelijk effect:
- veiligheidsgevoel burgers; ingeschat wordt dat het opheffen van de vrijwilligers post

Haarlem-Oost niet tot gevolg heeft dat de burgers aldaar zich minder veilig zullen voelen.
Een handtekeningen actie van 1 dag heeft al 2352 handtekeningen opgeleverd.

- crisisbeheersing en rampenbestrijding; de reductie van een Tankautospuit werkt
vertragend bij grootschalig optreden. Er kan nog wel binnen de kwaliteitsnormen van de
wet gehandeld worden.

- samenleving; inschatting hierbij is dat er geen nadelig effect optreedt voor wat betreft de
sociale cohesie in Haarlem-Oost

- maatschappelijk rendement; door de ombuiging wordt bezuinigd op overheidsgeld. Dit is
in lijn met wat burgers van de overheid mogen verwachten. In hoeverre dit verhogend
werkt is lastig in te schatten, gezien het ingeschatte effect op de samenleving.

Draagvlak personeel:
Er wordt geschat dat dit voorstel weerstand oproept bij de vrijwilligers
aangezien zij hun huidige functie verliezen. Overwogen kan worden een
afbouw/afkoopregeling te treffen met de huidige vrijwilligers die ermee
moeten stoppen als gevolg van deze keuze.

Financieel gevolg en/of risico:
De tankautospuit heeft nog een boekwaarde van € 60.000 De vraag is of het
voertuig voor deze prijs verkocht kan worden. Daarmee is het eenmalige
(maximale) risico € 60.000

Gevolgen voor andere
producten/
programma’s

In Dekkingsplan 2011 moet rekening gehouden worden met deze
ontwikkeling.
Relatie met grootschalig optreden (structuur en invulling).



Reactie op opmerkingen in / naar aanleiding van (de groene menukaarten in) de matrix voor
zover ze nog niet in bovenstaande tekst meegenomen zijn.

Onderstaand in groen de reactie van de vrijwilligers en in rood de reactie van de VRK op de
opmerkingen van de vrijwilligers.

Product nergens rekening gehouden met afvloeiingskosten / regelingen
Is niet juist. In diverse menukaarten wordt gewezen op de mogelijkheid van afbouw/afkoopregeling.

01 Centrale, gezamenlijke inkoop geen rekening gehouden met personeelskosten
Is niet juist. Pag. 10 onder kopje ‘Kosten’ staan de personeelslasten.

03 Grootschalig optreden

personeelskosten vergeten, besparing is hoger. P&N chassis staat niet in de uitruk en telt hier dus
niet mee,
De verwachting is dat er niet of nauwelijks op personeel bespaard wordt. Mensen die deze
voertuigen bezetten, bezetten op een ander moment de tankautospuit en die moet ingezet kunnen
blijven worden.

04 Niet spoedeisende hulpverlening tijdens
kantoortijden door beroeps

uitbreiding werkgebied TAS, verhoogt risico op lange aanrijti jd bij nieuwe alarmering. Burger moet
langer wachten. Voor welke posten geldt dit ?
Correct, risico wordt genoemd in de menukaart. Geldt in principe voor alle posten met een beroeps
en/of dagdienstbezetting.

05 Niet spoedeisende hulpverlening volledig door
beroeps

uitbreiding werkgebied TAS, verhoogt risico op lange aanrijti jd bij nieuwe alarmering. Burger moet
langer wachten. Voor welke posten geldt dit ?
Correct, risico wordt genoemd in de menukaart. Geldt in principe voor alle posten met een beroeps
en/of dagdienstbezetting.

06 Lokale brandweerzorg Haarlemmermeer
In 2011 is nog geen HV verdwenen, staat wel in de menukaart. Opkomsttijd HV = 15 min, RV en
TAS max. 18 min. Dat geeft aan dat er echt iets fout zit in de redenering.
In 2011 zal één van de drie HV’s worden afgestoten. Fout in de redenering is niet duidelijk.

07 Inkrimpen met 3 meetploegen OGS

Allen vrijwillige posten waarvan enkele met sluiting bedreigd worden (nu en straks met nieuwe
dekkingsplan). Overbodige voertuigen meetploegen niet opgenomen als besparing. Leveren ook
geld op. NORM = 4 ploegen.
De norm geeft aan dat er tenminste vier meetploegen ingezet moeten kunnen worden. Gezien de
risico’s binnen onze regio op het gebied van gevaarlijke stoffen, wordt voorgesteld niet van 9 naar 4,
maar van 9 naar 6 terug te gaan.
De voertuigen worden niet als besparing meegenomen omdat er geen voertuigen specifiek alleen
voor de meetploegen zijn. Dit zijn altijd voertuigen die ook voor andere zaken ingezet worden die
niet vervallen.

08 Lokale brandweerzorg Haarlem- West TAS wegbezuinigd, exact zelfde bedrag als bij Oost, kan niet kloppen. TAS is een 4x2 geen 4x4 !
Correct, post West m/z 55.000 euro aan kapitaallasten.

09 Lokale brandweerzorg Halfweg- Zwanenburg 2e TAS weg, 13 mensen weg, geen uitspraak op invloed meetploeg,
Post Halfweg-Zwanenburg blijft meetploeg leveren.

13 Inkrimpen met 2 redvoertuigen

18 minuten wachten. Kaart inzake beroepsbezetting beroepskazerne West bestaat niet. Heemstede
en Beverwijk weg. Heemstede is nieuwe hoogwerker. Boekwaarde verlies niet opgenomen, zie voor
schatting 13 (315K). Mogelijk maximale verlies derhalve 141K ipv bezuiniging. Relatie met Kaart
inzake beroepskazerne West en kaart afstoten haakarm chassis niet duidelijk. Let op: BESTUUR
moet vaststellen dat er geen gebouwen zijn waar RV dient te komen.
Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de te realiseren verkoopprijs even hoog is als de
boekwaarde van het af te stoten voertuig.



14 Redvoertuig Zandvoort

Redvoertuig Zandvoort opheffen vraagt bouwkundige aanpassingen. Wie gaat die betalen ?
Afboekwaarde is 280K tegenover 87K besparing. Dus mogelijk ruim 200K verlies en geen
bezuiniging. Kies je ook hiervoor dan is er in het zuiden 1 RV (Hoofddorp), die gaat vaak naar
Schiphol. Dan is daar niets meer. Heemstede en Zandvoort zijn immers weg. Haarlem Oost moet
dan alles overnemen.
De kosten voor de bouwkundige aanpassingen zijn niet voor de VRK.

16 Bluswatervoorzieningen

Personeelskosten van bezetting waterwagens vergeten. Hebben piket nodig of beroepsbezetting.
Loopt vooruit op nieuwe plannen. Inzet WTS 1000/2500 ook vaker nodig. Die kosten staan er niet.
De verwachting is dat met de huidige mensen ook de waterwagens e.d. bezet kunnen worden.
Geldt ook voor inzet watertransportsystemen.

18 Twee regio's gezamenlijk één OGS peloton

Zie hierboven. Garantie aan andere regio's vraagt permanente beschikbaarheid. Je zal dus 2
posten voor iedere deeltaak moeten opleiden. Anders moet iedere keer OGS uit sterkte als post die
deeltaak vervuld ingezet is.
Ook voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen geldt dat er geen rekening gehouden wordt met
gelijktijdigheid.

19 Inkrimpen met één duikploeg
Duikploeg van hoofddorp naar Nieuw-Vennep, weg van Haarlem, dekkingsgat wordt groter. Nu staat
duikploeg op 15 minuten. Waar de 18 minuten vandaan komt is onduidelijk.
18 Minuten m/z 15 minuten.

Versie: 1.0 (6 juni 2011)


