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Voorwoord 

 

De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) staan in het teken van de regionalisering van de brandweer 

en de taakstelling. 

 

Thema 2013 

Als rode draad door de jaarstukken loopt ‘samen sober door slim anders’ als thema voor geheel 2013. In 

het tweede halfjaar zijn we bezig geweest met de doorontwikkeling van de organisatie in de volle 

breedte. Dit moesten we zorgvuldig aanpakken om voldoende draagvlak te creëren. Het resultaat is dat 

we nu met elkaar een duidelijke en heldere structuur tot stand hebben gebracht. Taken en 

verantwoordelijkheden zijn omschreven en worden in de eerste helft van 2014 verder vormgegeven. 

 

Slim anders 

We hebben slim anders in 2013 aangepakt door het invoeren van de A3 systematiek. Deze systematiek 

houdt in dat we in één overzicht onze doelstellingen voor 2013 hebben weergegeven, waardoor we 

intern beter kunnen sturen. Onze rapportages (zoals bestuursrapportages en jaarverslag) hierover 

hebben we volgens deze systematiek opgesteld.  

 

Samen sober 

Alle bezuinigingen, die op ons afkwamen (bijvoorbeeld verlaging van de rijksbijdrage) hebben we dit jaar 

in de gedachte van samen sober opgelost binnen de bestaande begroting. Te meer omdat we weten dat 

ook gemeenten te kampen hebben met bezuinigingen. Het stellen van prioriteiten en het maken van 

bestuurlijke keuzes onder meer in taakuitvoering blijft daarbij van belang. 

 

Regionalisering 

De door het Algemeen Bestuur afgesproken gemeenschappelijke regeling is in 2013 niet meer 

vastgesteld. Reden is het niet akkoord gaan door enkele gemeenten met de financiële gevolgen van de 

verdeelsleutel die in de regeling is opgenomen. Hierdoor is in het jaar 2013 een situatie ontstaan van 

‘doen alsof’ er één regionale organisatie is. Het personeel van de Stadsgewestelijke Brandweer 

Middelburg/Vlissingen (SGB) is per 1 januari 2014 formeel in dienst getreden van VRZ. Hiermee eindigde 

de periode van ‘doen alsof’, waarbij we opmerken dat het materieel nog niet is overgedragen. Het 

bemiddelaartraject met betrekking tot de verdeelsleutel loopt door in 2014. 

 

Taakstelling 

Ook wij hebben te maken met een serieuze taakstelling. Vanaf 2013 moeten we in drie jaar tijd door 

anders en slimmer te werken een versobering  aanbrengen om in 2016 uit te komen op het bestuurlijk 

vastgestelde structureel budget. Besparen op langere termijn, vergt echter wel een andere manier van 

denken en doen. Dit kan niet van de een op de andere dag. Daarom is soms een vernieuwing van beleid 

nodig om uiteindelijk nog veel grotere besparingen te kunnen realiseren.  Wat ook een rol speelde was de 

doorontwikkeling van de organisatie. Hierdoor zijn sommige geplande structurele taakstellingen 

gedeeltelijk behaald of moesten gedeeltelijk worden doorgeschoven naar 2014. Een voorbeeld hiervan is 

Maatwerk in Brandweerzorg. In overleg met het bestuur hebben we gekozen voor een zorgvuldige 

aanpak, wat betekent dat de termijn waarop de taakstelling kan worden gerealiseerd pas in 2014 zal 

plaatsvinden.  

 

Wanneer we  in deze jaarstukken spreken over ‘ vernieuwing ‘  doelen we vooral op slimmer anders 

organiseren en werken om verbeteringen en bezuinigingen te bewerkstelligen. 

 

Dit jaarverslag is de bestuurlijke versie van het jaarverslag. Hierin wordt aan de hand van de A3-

systematiek verantwoording afgelegd  over de verrichte prestaties in 2013. Voor het grotere publiek 
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wordt een separaat document opgemaakt ‘2013 in beeld’. In dit laatste document wordt aan de hand van 

beelden het werk van VRZ uitgebeeld. 
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Managementsamenvatting 

 

2013 was het eerste dynamische jaar van de nieuwe VRZ-organisatie. In dit jaar hebben 11 gemeenten de 

brandweerzorg overgedragen aan VRZ. Uiteindelijk is dit jaar voor de gehele regio een situatie ontstaan 

van ‘doen alsof’ er één regio is. VRZ is een nieuwe organisatie en het vraagt om afwegingen om met de 

beschikbare middelen de juiste dingen goed uit te voeren. Dit jaarverslag geeft u over het jaar 2013 

inzicht in de realisatie van beoogde resultaten en operationele prestaties, waarbij ‘samen sober door slim 

anders’ steeds centraal stond. 

 

In het jaarverslag wordt op basis van de A3-systematiek gerapporteerd over de resultaten van VRZ in 

2013. In dit jaarverslag staat de Concern A3 centraal. In deze Concern A3 komen de beoogde resultaten 

van alle organisatieonderdelen samen. Het jaarverslag is, in navolging van twee eerdere 

bestuursrapportages, de bestuurlijke slotrapportage over 2013. Hieronder wordt in beknopte vorm een 

aantal ontwikkelingen en behaalde resultaten van de Concern A3 beschreven. 

 

In 2013 zijn op meerdere manieren bestuurders betrokken bij VRZ. Er zijn naast de reguliere 

bestuursvergaderingen diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin de bestuurders en ook 

gemeenteraden zijn geïnformeerd over het werkgebied van VRZ: fysieke veiligheid. In 2014 wordt deze 

lijn voortgezet. 

 

Met het merendeel van de gemeenten zijn eind 2013 dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en 

bruikleenovereenkomsten afgesloten. Overdracht van gebouwen jonger dan 10 jaar en materieel heeft, 

indien een gemeente dit wenste, plaatsgevonden. 

 

Belangrijke ontwikkeling binnen VRZ in 2013 is het project Doorontwikkeling. Deze Doorontwikkeling 

heeft zijn focus op de organisatie van VRZ. Door dit project staat er een effectieve en efficiënte, op de 

toekomst gerichte organisatie met een heldere structuur. Op het vlak van de bedrijfsvoering van VRZ zijn 

vele verbeteringen gerealiseerd. De A3-systematiek (als onderdeel van de planning en control-cyclus) is 

ingevoerd, waarmee voor de betreffende afdelingen en teams de te realiseren speerpunten zijn 

benoemd. Op basis van deze speerpunten zijn twee bestuursrapportages uitgebracht.  

 

Is de Doorontwikkeling veelal gericht op de organisatie, bij de projecten Maatwerk in Brandweerzorg, 

verbeterplan operationele GHOR, plan van aanpak meldkamer en Regionaal Crisiscentrum en evaluatie 

Regeling operationele leiding staan de taken van VRZ, rampenbestrijding en crisisbeheersing, 

geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg, op de voorgrond. Binnen het project Maatwerk in 

Brandweerzorg wordt onderzocht hoe de organisatie van de brandweer beter kan worden georganiseerd 

naar de behoefte van de omgeving. De Zeeuwse burger kan en mag rekenen op een professionele inzet 

van de brandweer. Om deze inzet nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk dat 

goed wordt gekeken  naar deze brandweerzorg.  Een ander onderdeel van de verbetering van de 

operationele VRZ is het verbeterplan GHOR. De geneeskundige hulpverlening is één van de taken van 

VRZ. Voor deze taakuitvoering waren nog een aantal verbeteringen noodzakelijk. Met het verbeterplan 

GHOR is invulling gegeven aan het optimaliseren van de GHOR-organisatie bij een ramp of crisis.  

 

Alle incidenten beginnen bij de meldkamer. Landelijk is besloten tot het oprichten van de Landelijke 

Meldkamerorganisatie. Nu zijn er nog 25 meldkamers en dat zal worden teruggebracht tot 10. Voor 

Zeeland betekent dit dat wordt samengegaan met de meldkamer van de regio Midden en West Brabant. 

Op dit moment wordt Bergen op Zoom genoemd als vestigingsplaats van een nieuwe meldkamer. Tot het 

moment dat deze meldkamer operationeel is, zal de huidige meldkamer zijn werk moeten blijven doen. In 

2013 is veel energie gestoken in de verbetering van de huidige meldkamer. 
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In het jaarverslag zijn operationele cijfers opgenomen. In 2014 wordt gewerkt aan de inrichting van een 

Business Intelligence-systeem. Hierdoor wordt het eenvoudiger om eenduidig te rapporteren op de 

kritische prestatie-indicatoren voor VRZ. Door dit Business Intelligence-systeem wordt gerichte 

stuurinformatie beschikbaar gesteld voor bestuur, management en specialisten. 

 

Een belangrijk onderdeel binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing is Bevolkingszorg. Iedereen 

kent de brandweer, politie en ambulance, maar ook vanuit Bevolkingszorg worden bij incidenten 

belangrijke werkzaamheden verricht. De samenwerking in Zeeland tussen VRZ en Zeeuwse gemeenten is 

hecht en productief. Binnen Bevolkingszorg zijn diverse ontwikkelingen ondernomen om deze zorg verder 

te verbeteren. 

 

Bijzondere projecten binnen VRZ zijn het Centrum kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s (CKV) en 

Deltawateren (waarbinnen het project Martime Incident Response Group (MIRG) is opgenomen). Beide 

projecten worden voortvarend opgepakt en hebben inmiddels de nodige tastbare verbeteringen 

opgeleverd. 

 

Leeswijzer 

In onderdeel 1 van dit jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de realisatie van de beoogde 

resultaten in 2013. Dit gebeurd aan de hand van de Concern A3. 

In onderdeel 2 is een toelichting op de Doorontwikkeling en de nieuwe organogram VRZ opgenomen. 

Tevens is hierin de klachtenafhandeling door VRZ opgenomen.  

De resultaten en ontwikkelingen binnen Bevolkingszorg in 2013 worden in onderdeel 3 beschreven. 

In de onderdelen 4 en 5 worden respectievelijk de resultaten ten aanzien De Staat van de 

Rampenbestrijding (verbeterpunten naar aanleiding van onderzoek door de Inspectie van Justitie en 

Veiligheid) en de projecten CKV en Deltawateren beschreven. 

Landelijk is een systematiek voor het beoordelen van de operationele prestaties van veiligheidsregio’s 

voorgesteld: de prestatie-indicatoren. De score van VRZ op deze prestatie-indicatoren wordt in onderdeel 

6 beschreven.  

Het jaarverslag wordt afgesloten met enkele operationele gegevens, zoals aantal GRIP-incidenten en 

operationele gegevens van de brandweer.  
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Onderdeel 1 A3 jaarplan (Concern A3) 

 

In afwijking van voorgaande jaren is dit jaarverslag opgesteld aan de hand van het A3-jaarplan (de 

Concern A3) van VRZ. In de A3 van VRZ zijn de actie- en de resultaatgebieden voor 2013 benoemd. De 

Concern A3 heeft ook bij de eerdere rapportages (over de periode januari – april en de periode januari – 

augustus) centraal gestaan. Op deze wijze is er sprake van consistentie en samenhang tussen alle 

bestuursrapportages. 

 

In het onderstaande overzicht van het A3 jaarplan (Concern A3) is in één overzicht de samenhang 

aangegeven tussen de actie- en de resultaatgebieden van het A3 jaarplan. De acties uit de 

aandachtsgebieden 1-5 leiden tot de resultaten uit de aandachtsgebieden 6-9. De vraag is of deze acties 

voldoende zijn geweest om de beoogde resultaten te realiseren. Om inzicht te verschaffen in de realisatie 

van de beoogde resultaten is voor de resultaatgebieden 6-9 per resultaat in de vorm van stoplichten 

weergegeven wat de stand van zaken is aan het eind van 2013.  

 

De kleuren van het stoplicht corresponderen met de mate van realisatie van het beoogde resultaat uit de 

aandachtsgebieden 6-9: 

 

Symbool Status Omschrijving 

 

 

 

Status 0 Actie is nog niet gestart 

 

 

 

Status 1 Actie is gestart, realisatie wijkt af 

van de planning en is niet 

(geheel) gehaald 

 

 

 

Status 2 Actie is gestart, realisatie wijkt af 

van de planning, maar wordt wel 

gehaald
1
 

 

 

 

Status 3 Actie is gestart en realisatie 

verloopt conform planning 

 

 

 

Status 4 Realisatie wordt (nog) niet 

gemeten of kan (nog) niet 

gemeten worden 

 

 

 

Status 5 Resultaat is afgerond 

 

Na het overzicht van het A3 jaarplan volgt per resultaatgebied een toelichting. 

 

                                                      
1
 Het jaarverslag is een verantwoording over de behaalde resultaten in 2013. Voor de beschreven resultaten in het 

jaarverslag 2013 is status 2 niet mogelijk. Aangezien het jaarverslag de afronding van een jaar is, kan de status of 1 

(resultaat niet gehaald) of 5  (resultaat is afgerond) zijn. 
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Intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Beschikbaarheid van een opleidingsbudget m.b.t. 

noodzakelijke opleidingen. (2) 

b) Heldere en toegankelijke financiële administratie. (6) 

c) Toewijzen middelen aan regulier werk en projecten. 

(6,8) 

 

 

a) Evaluatie welkom en gewaardeerd 

(kernwaarden). (3)  

b) Intervisie, 3 x per jaar gefocust op houding 

en gedrag. (2) 

c) Eind 2013 is inzichtelijk welke 

competenties en talenten aanwezig zijn bij 

de leidinggevenden en strategisch 

adviseurs , zodat inzichtelijk is of ze op de 

juiste plek zitten (2,3,4) 

d) Alle leidinggevenden tonen door middel 

van minimaal eén voorbeeld (en effect 

daarvan) aan dat het uitdragen van de 

kernwaarden onderdeel is van zijn of haar 

houding en gedrag (5,7) 

4. Management van middelen 

7. Medewerkers 

RESULTAAT 

Verbeteren en vernieuwen 

Jaarverslag Veiligheidsregio Zeeland Jaarplan 2013 (periode januari – december) 

Missie: 

Samen Sterk voor veilig Zeeland 

Visie: 

Wij blinken uit in het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, ongevallen, 
rampen en crises. (EXPERT, NIEUWE KENNIS, INNOVATIEF) 
Wij benutten vakmanschap en gedrevenheid van onze medewerkers en maken 
gebruik van hedendaagse technieken en middelen.(TROTS, PROACTIEF, 
PROFESSIONEEL, SLIMMER) 
Wij werken als regisseur intensief samen en delen kennis met (veiligheids)partners en 
bevorderen de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven. (EXPERT, 
DIALOOG, VERBINDEND, REGIE) 

 

Succesbepalende factoren (SBF’en): 

1. Co-creatie en samenwerking intern, met partners, burgers en 

bestuur  

2. Vitale, verantwoordelijke en vakbekwame medewerkers 

3. Welkom en gewaardeerd  

4. Lerend vermogen  

5. Betrouwbaar en innovatief imago  

6. Bedrijfsvoering op orde  

7. Duidelijke koers, realistisch en resultaatgericht  

De vier kleuren staan voor: 

 

Rood: Prestaties en verantwoording 

Groen: Samenwerking 

Blauw: Medewerkers 

Oranje: Maatschappelijke bijdrage 

 

 

a) Inventarisatielijst opstellen 

samenwerkingspartners met 

samenwerkingsagenda. (1) 

b) Inventariseren, toetsen, uitvoeren 

en beheren van bestaande 

convenanten (1) 

c) Invoeren intervisie . (2) 

d) Afronden en verder implementeren 

regionaliseringsproces brandweer 

(6,7,8) 

e) Activiteiten om visie 

doorontwikkeling VRZ op te stellen 

(1,7) 

f) betrokkenheid bestuurders en 

gemeenteraden verbeteren (5,7) 

g) Organiseren thematische 

bestuurssessies over veiligheid (7)  

h) Implementatie p&c cyclus VRZ 

breed, inclusief implementeren 

jaarschijf 2013 uit geactualiseerd 

PvA taakstelling t/m 2015. (6) 

i) Kwaliteitsmanagementsysteem 

implementeren (art. 23 wet VR) (6)  

j) Implementeren PvA GHOR om te 

voldoen aan de Wettelijke eisen 

(WvR) (5) 

 

 

 

a) Uitdragen visie op 

samenwerking (1) 

b) Sturen op “welkom en 

gewaardeerd” (3) 

c) Investeren in reflectie en 

intervisie. (2,4) 

d) Verbindend en inspirerend 

leiderschap gebaseerd op een 

constructieve en positieve 

houding en gedrag. (2,7) 

e) Sturen op kernwaarden, 

boodschap actief uitdragen 

(voorbeeldgedrag) (5,7) 

f) Sturen op resultaat- en 

ontwikkelingsgericht werken. 

(4,7,8) 

g) Sturen op het nakomen van 

afspraken. (5,7) 

h) Sturen op maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (5)  

 

 

 

 

a) In 2013 is de betrokkenheid van de 

bestuurders en gemeenteraden 

verbeterd (5,7) 

b) In 2013 is 3 * per jaar een 

thematische sessie met bestuur 

georganiseerd over de veiligheid 

(7) 

c) Alle bestuurlijk geaccordeerde 

besluiten i.h.k.v. het 

regionaliseringsproces brandweer 

zijn volledig uitgevoerd (6,7,8) 

d) De visie doorontwikkeling VRZ is 

opgesteld (1,7) 

e) Eind 2013 is de P&C-cyclus opgezet 

en geïmplementeerd conform 

integraal management, inclusief 

halfjaarlijkse rapportage 

taakstelling en is 70% van de 

verplichte Aristoteles Pi’s 

geïmplementeerd (2013: 75% 

werkend P&C-cyclus) (6) 

f) De jaarschijf 2013 uit het PvA MK 

en crisisorganisatie, is conform 

planning in uitvoering (90%) (7) 

g) PvA RCC opgesteld en conform 

planning is jaarschijf 2013 in 

uitvoering (7) 

h) Eind 2013 is het PvA calamiteiten/ 

continuïteitsplan opgesteld (6,7,8) 

i) Eind 2013 is conform de planning 

implementatie van het 

kwaliteitmanagementsysteem 

gerealiseerd(7) 

j) Eind 2013 is het PvA GHOR om te 

voldoen aan de Wettelijke eisen 

(WvR) voor 90% geïmplementeerd 

(5) 

9. Bestuur & financiers 

 

 

a) Eind 2013 is gestart met de invoering van 

de visie op accountmanagement (1) 

b) Eind 2013 zijn samenwerkingscontracten 

met private partijen aangegaan, dit heeft 

voor 2013 een besparing van 1 ton 

opgeleverd in het kader van de 

taakstelling (1) 

 

 

a) Visie op Mbraze en op gevolgen hiervan voor VRZ 

breed ontwikkelen, waaronder concernvisie op 

RCC(1) 

b) Veiligheid meer op de agenda krijgen 

c) Identiteit vaststellen (in dialoog, kern is betrouwbaar 

en afspraak = afspraak) (5) 

d) Visie “doorontwikkeling VRZ ” opstellen (1,7) 

e) Nieuwe P&C cyclus VRZ breed ontwikkelen (inclusief 

A3) (6) 

f) Actualiseren PvA taakstelling t/m 2015 (6,7,8) 

g) Opstellen VRZ breed calamiteiten/ continuïteitsplan 

(6,7,8) 

 

 

a) Bepalen aansluiting van medewerkers op de 

(nieuwe)functie. (2,3,4) 

b) Nulmeting kernwaardenonderzoek eind 2013 en 

vervolgmeting eind 2014 uitvoeren (2) 

c) Visie op vitaliteit, vakbekwaamheid en 

verantwoordelijkheid ontwikkelen (waaronder 

regionaal management development beleid voor de 

koude organisatie en een oefenplan voor de warme 

organisatie) (2) 

d) Invoeren realistisch capaciteitsmanagement (8) 

 

 

 

a) 2 acties in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen zijn 

gerealiseerd (5) 

b) Aantal positieve persuitingen over VRZ is 

verbeterd (5) 

6. Klanten en partners 

8. Maatschappij 

5. Management van processen 

2. Strategie & Beleid 

3. Management van medewerkers 1. Leiderschap 



 

 

Legenda statussen: 0: Actie is nog niet gestart 
  1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en is niet (geheel) gehaald 
  2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar is gehaald 
 3: Actie is gestart en realisatie conform planning 
 4: Realisatie kan (nog) niet worden gemeten 

9 5: Afgerond  

Bestuur & Financiers 

 

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.a In 2013 is de betrokkenheid van de 

bestuurders en gemeenteraden 

verbeterd. 

5 In 2013 heeft de directeur/regionaal commandant in alle gemeenteraden een toelichting 

gegeven over de gemeenschappelijke regeling en/of de begrotingen 2013 en 2014 van VRZ. 

 

Eind 2013 is onder bestuurders een evaluatie uitgezet over de betrokkenheid van bestuurders 

bij VRZ. De bestuurders hebben in deze evaluatie een aantal positieve en kritische 

kanttekeningen geplaatst die in het komende jaar door VRZ worden opgepakt. Uit deze 

evaluatie komt bovendien naar voren dat ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid 

door bestuurders, colleges en gemeenteraden als belangrijk worden ervaren. 

 

9.b In 2013 is 3 keer een thematische 

sessie met bestuur georganiseerd over 

veiligheid. 

5 In 2013 hebben meerdere themasessies plaatsgevonden. 

 

Op 12 september 2013 heeft het Rijksherenoverleg plaatsgevonden. Dit overleg wordt vanuit 

de provincie Zeeland georganiseerd vanuit de rol van de Commissaris van de Koning als 

rijksheer van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onderwerp van dit 

Rijksherenoverleg was grensoverschrijdende samenwerking. 

 

Op 26 en 27 september 2013 is een bestuurstweedaagse georganiseerd in Gent. Onderwerpen 

op deze tweedaagse waren crisiscommunicatie, de Doorontwikkeling en grensoverschrijdende 

samenwerking. 

Tijdens de tweedaagse heeft ook een bezoek plaatsgevonden aan de plaats Wetteren waar een 

goederentrein ontspoorde met brand tot gevolg. 

 

Eind 2013 was een bijeenkomst bij de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn  van de 

provincie Zeeland gepland, waarbij vanuit VRZ de onderwerpen Flood Aware, zelfredzaamheid 

en Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s (CKV) zouden worden toegelicht. Deze 

bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden. Er wordt gezocht naar een geschikte datum in 2014. 

 



 

 

Legenda statussen: 0: Actie is nog niet gestart 
  1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en is niet (geheel) gehaald 
  2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar is gehaald 
 3: Actie is gestart en realisatie conform planning 
 4: Realisatie kan (nog) niet worden gemeten 

10 5: Afgerond  

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.c Alle bestuurlijk geaccordeerde 

besluiten in het kader van het 

regionaliseringproces brandweer zijn 

volledig uitgevoerd. 

1 Gemeenschappelijke regeling 

 

Twee colleges van burgemeesters en wethouders hebben niet met de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling ingestemd. Om die reden is de nieuwe gemeenschappelijke 

regeling in 2013 nog niet in werking getreden. Op dit moment wordt gewerkt met de 

constructie van ‘doen- alsof’.  

 

In mei 2013 heeft een extra vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Daarin 

heeft een ruime meerderheid van het Algemeen Bestuur besloten het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland een aanwijzing te vragen voor de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling. 

Inmiddels heeft de provincie Zeeland bemiddelaars aangewezen om tot de vaststelling van een 

gemeenschappelijke regeling te komen. Dit traject loopt door in 2014. 

 



 

 

Legenda statussen: 0: Actie is nog niet gestart 
  1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en is niet (geheel) gehaald 
  2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar is gehaald 
 3: Actie is gestart en realisatie conform planning 
 4: Realisatie kan (nog) niet worden gemeten 

11 5: Afgerond  

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.c Alle bestuurlijk geaccordeerde 

besluiten in het kader van het 

regionaliseringproces brandweer zijn 

volledig uitgevoerd (vervolg). 

1 Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) 

 

Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en VRZ zijn eind 2013 de 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) tussen VRZ en 11 afzonderlijke gemeenten 

afgesloten. Deze dienstverleningsovereenkomsten zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de 

lokale brandweerzorg door VRZ. Hierin wordt ook de overdracht van personeel, materieel en 

het gebruik van gebouwen geregeld. 

 

Belangrijk onderdeel van de DVO’s was de overdracht van gebouwen jonger dan 10 jaar van 

gemeenten aan VRZ. In december 2013 zijn bij verschillende notarissen akten van overdracht 

gepasseerd om deze overdracht mogelijk te maken. 

 

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2014 de dienstverleningsovereenkomsten 

tussen VRZ en de gemeenten Vlissingen en Middelburg worden afgesloten. Het bestuur van de 

Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg heeft 21 november 2013 besloten om het 

personeel per 1 januari 2014 over te dragen aan VRZ. In de DVO’s zal de overdracht van 

materieel en materiaal per 1 mei 2014 worden opgenomen. 

 

9d. De visie Doorontwikkeling VRZ is 

opgesteld. 

5 Doorontwikkeling (inclusief visie op samenwerking met partners); 

 

In 2013 is een projectgroep benoemd die een advies heeft opgesteld over een nieuwe 

organisatiestructuur voor VRZ.  

In het Dagelijks Bestuur van 28 oktober 2013 is ingestemd met het grofontwerp en de 

grofstructuur voor de doorontwikkeling van VRZ. Daarbij is tevens de directeur gemandateerd 

om de nodige voorzieningen te treffen om deze doorontwikkelingen te effectueren. Het 

Algemeen Bestuur is op 19 december 2013 geïnformeerd over de nieuwe structuur van VRZ, die 

op 1 februari 2014 wordt geïmplementeerd. 
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9d. De visie Doorontwikkeling VRZ is 

opgesteld. 

3 Visie Maatwerk in Brandweerzorg 

 

Op 18 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het project Maatwerk in 

Brandweerzorg. Zorgvuldigheid ten aanzien van het proces (waaronder het creëren van 

draagvlak binnen de organisatie alsmede draagvlak bij de gemeenten) zorgt voor een langere 

doorlooptijd dan in eerste instantie was voorzien. 

In het Algemeen Bestuur van 19 december 2013 is ingestemd met het proces, planning en 

mijlpalen van dit project. 

 

3 Visie op Risicobeheersing (waaronder brandveilig wonen) 

 

Op 19 december 2013 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over het ontwikkelen van een 

visie op risicobeheersing voor de tijdsperiode 2014-2016. Deze visie is opgesteld op basis van 

de opdracht die de veiligheidsregio heeft gekregen vanuit de Wet veiligheidsregio’s, het 

Zeeuwse (brand)risicoprofiel en het nieuw bedrijfsmodel van Brandweer Nederland 

(Strategische reis). De doorontwikkeling van VRZ is mede gebaseerd op deze visie. De visie 

vormt bovendien input voor het project Maatwerk in Brandweerzorg. 

De visie op risicobeheersing  wordt verder uitgewerkt op crisistypes en scenario's vanuit het 

Risicoprofiel Zeeland. Deze doorontwikkeling is gericht op het voorkomen en beheersen van 

calamiteiten. Vanuit een heldere analyse wordt hierdoor duidelijk welke bedreigingen in 

Zeeland relevant zijn en vanuit welke aanvliegroute en werkwijze “beheersbare veiligheid” kan 

worden gerealiseerd. 
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9d. De visie Doorontwikkeling VRZ is 

opgesteld. 

3 Visie toekomst meldkamer 

 

Op 16 oktober 2013 is het transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst' gesloten. Alle 

meldkamers komen onder landelijke sturing binnen één Landelijke Meldkamer Organisatie 

(LMO). Vooruitlopend op deze ontwikkeling is, mede vanwege de herindeling van de 

politieregio’s, gekeken naar een gezamenlijke meldkamer voor Zeeland en Midden- en West-

Brabant. Tijdens de gecombineerde bestuursvergadering / Veiligheidscollege van Zeeland en 

Midden- en West-Brabant op 25 september 2013 heeft het bestuur ingestemd met dit 

voornemen waarbij Bergen op Zoom als nieuwe huisvestingslocatie is bepaald. De realisatie van 

deze nieuwbouw wordt een verantwoordelijkheid van de LMO. Eind 2013 is een kwartiermaker 

aangesteld voor deze landelijke meldkamer. 

 

Tot 2016 of zoveel langer als noodzakelijk moet de huidige Gemeenschappelijke Meldkamer 

Zeeland te Middelburg op een verantwoord niveau in stand worden gehouden (zie 9.f). 

 

9.e Eind 2013 is de P&C-cyclus opgezet en 

geïmplementeerd conform integraal 

management, inclusief halfjaarlijkse 

rapportage taakstelling en is 70% van 

de verplichte Aristoteles Pi’s 

geïmplementeerd (2013: 75% werkend 

P&C cyclus). 

3 P&C-cyclus 

 

De P&C-cyclus bestaat uit de beleid- en beheercyclus, de personeelscyclus en de A3-cyclus. De 

gesprekscyclus zal in 2014 verder ter besluitvorming worden voorgelegd. Ten behoeve van de 

totale P&C-cyclus is voor 2014 een P&C kalender opgesteld. De A3 systematiek is in 2013 

gestart met de vaststelling door het DB van de eerste Concern A3. Daarvan afgeleid zijn de 

afdeling A3’en. Gedurende het jaar zijn managementgesprekken gehouden onder meer over 

realisatie van de afdeling A3’en. De realisatie van de Concern A3 is in de twee 

bestuursrapportages over 2013 alsmede in dit jaarverslag vermeld. 
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9.e Eind 2013 is de P&C-cyclus opgezet en 

geïmplementeerd conform integraal 

management, inclusief halfjaarlijkse 

rapportage taakstelling en is 70% van 

de verplichte Aristoteles Pi’s 

geïmplementeerd (2013: 75% werkend 

P&C cyclus) (vervolg). 

3 Taakstelling 

 

De taakstelling is geïntegreerd in de herziene programmabegroting 2013 en is met ingang van 

2013 tevens onderdeel gaan uitmaken van de bestuursrapportages en de jaarstukken. 

Voor een toelichting op de resultaten over de realisatie van de taakstelling wordt verwezen 

naar de jaarrekening 2013. 

 

0 Prestatie-indicator 

 

In 2013 is gestart met het in beeld brengen van primaire en ondersteunende processen met 

bijbehorende prestatie-indicatoren. Het harmoniseren van de processen is lastiger dan in 

eerste instantie was voorzien. Dit omdat dertien afzonderlijke (gemeentelijke) processen 

geïntegreerd moeten worden tot één proces. Zorgvuldigheid staat ook in dit proces voorop. In 

2014 zal dit proces worden afgerond. Voor 2013 is besloten om de werkzaamheden uit te 

voeren op basis van processen van de “oude” gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze 

harmonisatie heeft consequenties voor het realiseren van de 70% prestatie-indicatoren, zoals 

genoemd in het landelijk project Aristoteles. 

 

De verplichte Aristoteles prestatie-indicatoren zijn geïmplementeerd voor wat betreft 3 van de 

8 prestatie-indicatoren. Voor deze indicatoren verwijzen wij u naar onderdeel 6 van dit 

jaarverslag. 
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9.f De jaarschijf 2013 uit het plan van 

aanpak meldkamer/crisisorganisatie, is 

conform planning in uitvoering (90%). 

3 Meldkamer 

 

In 2012 heeft de meldkamer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg 

gestaan. De Inspectie Gezondheidszorg heeft samen met de inspectie Veiligheid en Justitie 

onderzoek gedaan naar de staat van de meldkamer en de crisisorganisatie. Om de 

geconstateerde tekortkomingen op te pakken is een plan van aanpak 

meldkamer/crisisorganisatie opgesteld. In het dagelijks bestuur van 12 juni 2013 is een 

Statusrapportage Implementatie Plan van Aanpak Meldkamer vastgesteld. In deze 

statusrapport is de uitvoering van het plan van aanpak beschreven.  

 

Na vaststelling van het plan van aanpak meldkamer / crisisorganisatie is op nadrukkelijk 

aangeven van de Inspectie Gezondheidszorg het personeel van meldkamer ambulancezorg per 

1 januari 2013 overgegaan naar Connexxion Ambulanceservices. Dit is de vergunninghouder 

meldkamer ambulancezorg. Deze overdracht is voltooid. 

 

De situatie van de meldkamer is inmiddels, mede door landelijke ontwikkelingen, gewijzigd. Alle 

meldkamers komen onder landelijke sturing binnen één Landelijke Meldkamer Organisatie 

(LMO). Deze organisatie start begin 2014. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is, gekeken naar 

een gezamenlijke meldkamer voor Zeeland en Midden en West Brabant. Daarbij is Bergen op 

Zoom als nieuwe huisvestingslocatie aangewezen. 
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9.f De jaarschijf 2013 uit het plan van 

aanpak meldkamer/crisisorganisatie, is 

conform planning in uitvoering (90%). 

3 Crisisorganisatie 

In het plan van aanpak meldkamer/crisisorganisatie zijn ook maatregelen voor verbetering van 

de crisisorganisatie (veelal omschreven als de hoofdstructuur) beschreven. In het Algemeen 

Bestuur van 18 april 2013 zijn de evaluatie Regeling Operationeel Leiding en het verbeterplan 

operationele GHOR vastgesteld. In de evaluatie Regeling Operationeel Leiding (ROL) zijn diverse 

verbeterpunten opgenomen om beter invulling te kunnen geven aan de crisisorganisatie. Deze 

evaluatie richtte zich op een beperkt aantal functies binnen de crisisorganisatie. Inmiddels is 

een tweede evaluatie opgezet waarbij ook functies van gelieerde instanties zoals 

Bevolkingszorg en de actiecentra (actiecentra brandweer, GHOR, bevolkingszorg) worden 

geëvalueerd.  

 

In verband met zorgvuldigheid en draagvlak van dit proces, is de implementatie op een later 

tijdstip gestart dan was gepland. Deze implementatie loopt door in 2014. 

 

0 Leidraad Grootschalig Brandweeroptreden 

 

De implementatie van de Leidraad Grootschalig Brandweeroptreden is landelijk vertraagd. 

Vanaf 2014 wordt de implementatie op landelijk niveau gestart. Veiligheidsregio Zeeland sluit 

hierbij aan. Vanuit het project Maatwerk in Brandweerzorg wordt de basis gelegd voor 

implementatie van Grootschalig Brandweer Optreden. 

 

9.g Plan van aanpak Regionaal 

Coördinatiecentrum (RCC) opgesteld 

en conform planning is jaarschijf 2013 

in uitvoering. 

1 Er is een eerste aanzet van een plan van aanpak opgesteld waarin meerdere 

uitvoeringsscenario’s worden beschreven. In 2014 wordt één van de uitvoeringsscenario’s 

verder uitgewerkt. 

 

9.h Eind 2013 is het plan van aanpak 

calamiteiten/ continuïteitsplan 

opgesteld. 

1 In 2013 is in nauwe samenwerking met de 3 Brabantse Veiligheidsregio’s het Twentse model-

continuïteitsplan vertaald naar een gezamenlijk model. In 4
e
 kwartaal van 2013 is gestart met 

de uitvoering van de inventarisatie voor het continuïteitsplan.  

 



 

 

Legenda statussen: 0: Actie is nog niet gestart 
  1: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning en is niet (geheel) gehaald 
  2: Actie is gestart, realisatie wijkt af van de planning, maar is gehaald 
 3: Actie is gestart en realisatie conform planning 
 4: Realisatie kan (nog) niet worden gemeten 

17 5: Afgerond  

Nr 

PI:  

Resultaat Status Toelichting 

9.i Eind 2013 is conform planning 

implementatie van het 

kwaliteitmanagementsysteem 

gerealiseerd. 

3 Het begrip Kwaliteitsmanagementsysteem is nog niet nader gedefinieerd. Om die reden is nog 

geen planning opgesteld. De A3 methodiek als onderdeel van het 

kwaliteitsmanagementsysteem is wel gestart. In december 2013 is een visie op kwaliteit 

opgesteld. In 2014 zal implementatie van deze visie plaatsvinden. 

 

In 2013 is landelijk, als onderdeel van het kwaliteitmanagementsysteem, een interregionale 

visitatiesystematiek ontwikkeld. In 2014 zal Zeeland als één van de pilots gaan meewerken aan 

de verdere ontwikkeling. De directeur/regionaal commandant VRZ is vanuit de Raad van 

Brandweercommandanten landelijk portefeuillehouder voor kwaliteitszorg. 

 

9.j Eind 2013 is het plan van aanpak 

GHOR om te voldoen aan de wettelijke 

eisen (Wvr) voor 90% 

geïmplementeerd. 

1 Na bestuurlijke besluitvorming in april 2013 is de feitelijke implementatie in mei 2013 gestart. 

De werving en selectie van medewerkers voor de functies verliep voorspoedig. Op het landelijk 

opleidingeninstituut waren echter onvoldoende opleidingsplaatsen beschikbaar. Hierdoor 

wordt het ambitieniveau van 90% implementatie van het plan van aanpak GHOR niet in 2013, 

maar in 2014 gerealiseerd. 
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Klanten en partners 
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6.a Eind 2013 is gestart met de invoering 

van de visie op accountmanagement. 

1 In 2014 wordt geïnventariseerd met welke externe partners VRZ samenwerkt. De visie 

accountmanagement maakt onderdeel uit van de verdere implementatie van het project 

Doorontwikkeling in 2014. 

 

6.b Eind 2013 zijn 

samenwerkingscontracten met private 

partijen aangegaan. Dit heeft voor 

2013 een besparing van 1 ton 

opgeleverd in het kader van de 

taakstelling. 

1 In 2013 zijn de eerste initiatieven voor samenwerkingscontracten met private partijen gestart. 

Samen met bedrijven in het Sloegebied en in de Kanaalzone is de intentie uitgesproken om te 

onderzoeken op welke wijze efficiencywinst/besparingen kan worden verkregen door een 

betere samenwerking. Deze eerste initiatieven zijn erop gericht om meer kosten in toekomstige 

jaren te voorkomen. De besparing van 1 ton is op dit punt dan wel nog niet behaald in 2013, 

maar de intentie is wel degelijk aanwezig en in 2014 vinden de nodige vervolgstappen plaats. 

 

In 2013 is het convenant voor koel- en bluscapaciteit voor de Westerschelde met het 

Havenbedrijf Antwerpen verlengd. De uitwerking van dit convenant is dat dit een indirecte 

besparing oplevert (koel-en bluscapaciteit moet niet door VRZ worden geleverd). 
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Medewerkers 
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7.a Evaluatie welkom en gewaardeerd 

(kernwaarden). 

1 In verband met de uitvoering van het project Doorontwikkeling is ervoor gekozen om de 

beleving van de medewerkers op een later tijdstip te meten om meer input te genereren voor 

de verdere implementatie van de Doorontwikkeling. 

 

7.b Intervisie, 3 x per jaar gefocust op 

houding en gedrag. 

5 Focus op houding en gedrag wordt als belangrijk ervaren. Hiervoor is in 2013 voortdurend 

aandacht geweest, onder andere in de vorm van intervisie. 

 

7.c Eind 2013 is inzichtelijk welke 

competenties en talenten aanwezig 

zijn bij de leidinggevenden en 

strategisch adviseurs, zodat inzichtelijk 

is of ze op de juiste plek zitten. 

 

5 Van alle leidinggevenden en strategisch adviseurs/specialisten zijn in 2013 de competenties en 

talenten inzichtelijk gemaakt. Bij de Doorontwikkeling zijn de uitkomsten van de testen 

meegenomen bij het plaatsen van medewerkers. 

 

7.d Alle leidinggevenden tonen door 

middel van minimaal één voorbeeld 

(en effect daarvan) aan dat het 

uitdragen van de kernwaarden 

onderdeel is van zijn of haar houding 

en gedrag. 

 

5 In de Samen-1 bijeenkomst van het management van VRZ van 6 november is hier expliciet 

aandacht aan besteed. In de diverse onderdelen van de organisatie is dit doorvertaald. 
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Maatschappij 

 

Nr 

PI:  
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8.a 2 acties in het kader van 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zijn gerealiseerd. 

5 Binnen VRZ zijn in 2014 diverse stageplaatsen ingevuld. Deze stageplekken werden onder 

andere ingevuld binnen Risicobeheersing, Deltawateren, Bestuursondersteuning en Control en 

Audit. Hiermee zijn meer acties gerealiseerd dan werd voorgenomen. 

 

8.b Aantal positieve persuitingen over VRZ 

is verbeterd. 

4 In 2013 zijn inspanningen verricht om het imago over de volle breedte te verbeteren. Het 

aantal positieve persuitingen is zowel lastig te meten als te beïnvloeden. In 2013 zijn zowel 

positieve als negatieve persuitingen geweest over VRZ. Er zijn positieve artikelen over VRZ 

gepubliceerd, zoals over de training in het kader van het project MIRG-EU. Daarentegen zijn 

ook negatieve artikelen verschenen (met name betrekking hebbend op de bekostiging van de 

brandweerzorg en de vertraging in de vorming van één VRZ (uitblijven van een nieuwe 

Gemeenschappelijke regeling). 
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Onderdeel 2 Doorontwikkeling & Kwaliteitszorg  

 

In het voorwoord is opgenomen dat ‘samen sober door slim anders’ als thema voor geheel 2013 als een rode draad door de jaarstukken loopt . In het 

tweede halfjaar is VRZ bezig geweest met de doorontwikkeling van de organisatie in de volle breedte. Dit moest zorgvuldig worden aangepakt om 

voldoende draagvlak te creëren. Het resultaat is dat er een duidelijke en heldere structuur tot stand is gebracht. Taken en verantwoordelijkheden zijn 

omschreven en worden in de eerste helft van 2014 verder vormgegeven.  

 

 

 
Figuur 1: organogram VRZ na doorontwikkeling. 
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Klachten VRZ 

In 2013 zijn bij VRZ 20 klachten binnengekomen. Deze klachten zijn als volgt afgehandeld: 

 

Afhandeling klacht Aantal 

Klacht, in samenspraak met indiener, 

niet afgehandeld 1 

Klacht niet in behandeling genomen 1 

Klacht gegrond 3 

Klacht ongegrond 8 

VRZ onbevoegd 7 

 

Klachten en meldingen over de GHOR worden door de klachtenbehandelaar van VRZ behandeld. In 2013 zijn geen klachten of meldingen binnengekomen 

bij de klachtenbehandelaar over het optreden van de GHOR. 

 

Certificering GHOR 

De GHOR levert een bijdrage aan de rampen- en crisisbestrijdingsorganisatie. Ondermeer door het 7x24 uur beschikbaar stellen van operationeel 

leidinggevenden. Met operationeel leidinggevenden wordt jaarlijks 6 à 7 maal operationeel overleg gevoerd. 

Tijdens het operationeel overleg van de GHOR worden vrijwel alle inzetten besproken, waar nodig worden aandacht- en verbeterpunten geformuleerd. De 

GHOR werkt mee aan evaluaties van alle voorkomende GRIP 2, 3 of 4 incidenten. Op initiatief van de directeur PG werd multidisciplinair de manier van 

optreden bij asbestbranden geëvalueerd. Aanleiding hiervoor was het verschil in werkwijze tijdens een aantal recente branden waarbij asbest vrijkwam. 

 

Samen met GGD Zeeland heeft de GHOR de bestaande planvorming op het gebied van infectieziektebestrijding geactualiseerd. Als uitvloeisel van het 

convenant Publieke gezondheid bij crisis en rampen is planvorming op operationeel gebied (crisisbestrijding) door de GHOR verzorgd en planvorming op 

preventieve openbare gezondheidszorg (medische milieukunde en gezondheidsonderzoek na rampen) en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en 

rampen (PSHOR) door de GGD Zeeland.  

 

De doelstellingen van de GHOR in 2013 zijn vastgelegd in de A3. In 2012 is de GHOR opnieuw volledig gecertificeerd volgens de normen van de 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Tijdens de hercertificering in september 2013 zijn geen verbeterpunten geconstateerd door de 

certificerende instantie KIWA. Door de auditors van KIWA is bovendien geconstateerd dat verdere stappen voorwaarts zijn gezet. Vooral interne audits en 

het systeem van verbeteren dragen bij tot kwaliteitsverbetering. 
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Onderdeel 3 Bevolkingszorg 

 

Kennis- en Beheerteams Bevolkingszorg 

In 2013 is doorgegaan met het ontwikkelen van Bevolkingszorg en is de opzet vastgelegd in een organisatieplan Bevolkingszorg, dat door het 

Veiligheidsoverleg in de Kring van Gemeentesecretarissen is vastgesteld. De hoofden taakorganisaties (HTO's) hebben een start gemaakt met het instellen 

van een Kennis- & Beheerteam per taakorganisatie. Deze teams hebben als hoofdtaak het actueel houden van de procesplannen, aanvullende informatie en 

afspraken ten behoeve van het uitvoeren van de processen die vallen onder de betreffende taakorganisatie.  

In 2014 wordt de projectgroep omgevormd tot de Regiegroep Bevolkingszorg, conform het organisatieplan Bevolkingszorg. 

 

Overeenkomst Bevolkingszorg 

Om de regionale aanpak en werkwijze van de nieuwe organisatie Bevolkingszorg te formaliseren is in 2013 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

voorbereid, de 'Overeenkomst Bevolkingszorg'. Met de overeenkomst wordt de samenwerking tussen gemeenten geregeld met betrekking tot de 

voorbereiding, het beheer en de daadwerkelijk inzet van Bevolkingszorg. Momenteel wordt de overeenkomst voorgelegd aan de colleges van burgemeester 

en wethouders van de Zeeuwse gemeenten, waarna bekrachtiging door het Algemeen Bestuur kan plaatsvinden. De samenwerkingsovereenkomst van 

2005 waarbij de zogenaamde deskundigenpools werden ingesteld, komt daarmee te vervallen.  

 

Handboek Gemeentelijk Coördinatiecentrum en de Leidraad Interne Ondersteuning Gemeentelijk Coördinatiecentrum 

Een model handboek en een model leidraad zijn ter implementatie aangeboden aan de gemeenten.. Het handboek is bedoeld om medewerkers 

Bevolkingszorg wegwijs te maken die met hun team actief zijn op locatie in een Gemeentelijk Coördinatie Centrum (GCC). Voor ieder gemeentehuis 

(locaties GCC) is of wordt er een apart document ingevuld. Een activiteit die pas in de loop van 2014 zal worden afgerond. 

De leidraad is ontwikkeld voor de interne ondersteuning en verslaglegging bij een inzet van de organisatie Bevolkingszorg op locatie. De leidraad maakt 

duidelijk wie wat moet doen om ervoor te zorgen dat het Beleidsteam (BT) en de verschillende teams goed kunnen functioneren bij een inzet. 

 

Afstemming Procesplannen Bevolkingszorg 

In een workshop in november 2013 zijn de onderlinge relaties tussen de procesplannen van de verschillende teams van Bevolkingszorg behandeld. Aan 

deze workshop is deelgenomen door vertegenwoordigers uit alle geledingen van Bevolkingszorg, waaronder de hoofden taakorganisatie (HTo’s), 

teamleiders en medewerkers. De uitkomsten worden verder verwerkt in de procesplannen van Bevolkingszorg.  

 

Professionalisering Bevolkingszorg 

In het kader van de professionalisering zijn de producten van de landelijke projecten GROOT en GROOTER waar mogelijk ingebed in de procesplannen 

Bevolkingszorg. GROOT heeft zich vooral gericht op de vakbekwaamheid (kwalificatieprofielen) van de mensen die bepaalde sleutelfuncties vervullen in 
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crisistijd en GROOTER richtte zich met name op de kennis (opleidingen) over de Bevolkingszorgprocessen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. De 

functionarissen Bevolkingszorg kunnen hun kennis en kunde op peil houden door gebruik te maken van de in het kader van het jaarplan Vakbekwaamheid 

aangeboden opleidingen, trainingen en oefeningen.  

 

 

SharePoint  

Alle medewerkers Bevolkingszorg hebben inmiddels toegang tot SharePoint . Hierin kunnen de procesplannen worden gevonden alsmede handboeken, 

alarmeringsschema’s en procedures. 

 

Bemensing teams Bevolkingzorg 

De bemensing van de teams Bevolkingszorg blijft een punt van aandacht. Bijvoorbeeld door de landelijke ontwikkelingen op het gebeid van 

Slachtofferinformatiesystematiek (SIS). Het Veiligheidsberaad heeft deze systematiek vastgesteld en besloten om deze te implementeren. Ook de 

samenwerking met het Rode Kruis heeft effect op de benodigde bemensing van de teams Bevolkingszorg. 
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Onderdeel 4 Staat van de Rampenbestrijding  

 

Op 24 mei 2013 is door de Inspectie van Veiligheid en Justitie (IVenJ) het rapport ‘Staat van de Rampenbestrijding 2013’ gepubliceerd. Hierin is onderzocht 

in welke mate VRZ en de andere 24 veiligheidsregio’s voorbereid zijn op rampen en crises.  

 

De veiligheidsregio’s zijn beoordeeld op basis van elf onderzochte onderwerpen. Een veiligheidsregio mag zich koploper noemen wanneer aan diverse 

criteria wordt voldaan, waarvan de belangrijkste is dat acht van de elf onderzochte onderwerpen voor meer dan 75% zijn gerealiseerd.  

 

Uit het rapport bleek dat VRZ ten opzichte van het vorige rapport uit 2010 op bijna alle onderdelen vooruitgang heeft geboekt. Ten tijde van de publicatie 

had VRZ zes van de elf onderzochte onderwerpen meer dan 75% gerealiseerd, waarmee VRZ op het landelijk gemiddelde zit. 

 

VRZ blinkt uit op de onderdelen risicoprofiel, bovenregionale samenwerking, Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO), organisatie en het 

kwaliteitszorgsysteem. Met name op het gebied van alarmering, opschaling en systeemoefening kan een verbeterslag worden gemaakt. Aangetekend 

daarbij dient te worden dat binnen VRZ diverse zaken in de praktijk al goed geregeld zijn, maar officieel nog niet vastliggen. 

Naast het blijven investeren in versterking van de voorbereiding op de rampenbestrijding heeft IVenJ ook een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd. 

Deze aanbevelingen en de huidige status zijn in de tabel hieronder opgenomen. 

 

 

 

Onderdeel Resultaat Toelichting 

Algemeen Implementeer met voorrang de verbeterpunten 

die in het plan van aanpak meldkamer en 

crisisorganisatie staan omschreven, zoals de 

implementatie van de eenhoofdige leiding op de 

meldkamer 

Per 1 januari 2013 is de functie van Calamiteitencoördinator (CaCO) 

geïmplementeerd. Deze functie heeft bij een opschaling intensief contact met 

medewerkers die een functie vervullen binnen het informatiemanagement. 

 

Planvorming Vul het beleidsplan aan met de wettelijk verplicht 

gestelde onderdelen. 

In het meerjarenplan voor de cyclus 2016-2019 zullen genoemde wettelijke 

verplicht gestelde onderdelen worden opgenomen. 

 

Als onderdeel van het beleidsplan wordt het multidisciplinair oefenbeleidsplan 

opn 12 maart 2014 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur aangeboden. 
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Onderdeel Resultaat Toelichting 

Planvorming Stel een continuïteitsplan op voor de 

hoofdstructuur van de 

rampenbestrijdingsorganisatie 

Het continuïteitsplan is in voorbereiding. Het maakt onderdeel uit van een 

continuïteitsplan voor VRZ als geheel. Verwachting is dat het continuïteitsplan 

in 2014 wordt afgerond.  

 

Systeem-

oefeningen 

Organiseer conform het Besluit Veiligheidsregio’s 

(Bvr) jaarlijks een systeemoefening 

In 2013 is in plaats van een systeemoefening uitwerking gegeven aan de 

verbeterpunten uit de systeemoefening van 2012. 

 

In november 2014 is een systeemoefening gepland.  

 

Organisatie Neem een team Bevolkingszorg (Tbz) op in de 

hoofdstructuur 

VRZ heeft deze opmerking van het ministerie VenJ ter discussie gesteld. 

Bevolkingszorg is regionaal georganiseerd. Dit wordt niet gewijzigd. 

 

Het toevoegen van een coördinerend CoPI wordt in 2014 aan het Algemeen 

Bestuur voorgelegd. 

 

Alarmering Stel criteria voor het direct opschalen door de 

meldkamer vast 

Deze criteria zijn in het Dagelijks Bestuur van 21 november 2013 vastgesteld en 

ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur van 19 december 2013. 

.  

Alarmering Stel werkwijze vast hoe om te gaan met meldingen 

die niet te maken hebben met de ramp of crisis 

In het Dagelijks Bestuur van 21 november 2013 is de werkwijze hoe om te gaan 

met meldingen die niet te maken hebben met de ramp of crisis vastgesteld. 

Deze werkwijze is op 19 december 2013 ter informatie aan het Algemeen 

Bestuur aangeboden. 

 

Opschaling Draag zorg voor een oplossing m.b.t. de 

opkomsttijden 

Opkomst voor Bevolkingszorg en de secties in het ROT zijn een onderdeel van 

de evaluatie van de hoofdstructuur. Deze evaluatie wordt in 2014 afgerond.  

 

Informatie-

management 

Verbeter de uitvoering van de netcentrische 

werkwijze 

In 2013 is door het opstarten van opleidingen informatieorganisatie voor de 

functies Informatiemanager CoPI, ROT en leiders CoPI en ROT uitvoering 

gegeven aan de verbetering van de netcentrische werkwijze. Landelijk is veel 

aandacht voor een verbeterde wijze van netcentrisch werken, waarbij VRZ voor 

deze nieuwe werkwijze als koploper wordt bestempeld.  
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Onderdeel Resultaat Toelichting 

Kwaliteits-

zorgsysteem 

Realiseer de eigen ambitie om in 2013 het 

kwaliteitszorgsysteem geheel in te voeren. 

Het Visiedocument kwaliteitsmanagement is eind 2013 gereed. Enkele 

kwaliteitsverbeteringen die in 2013 hebben plaatsgevonden zijn invoering van 

de A3 systematiek en Verbetering van de P&C-cyclus. 
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Onderdeel 5 Projecten 

 

Deltawateren 

Eind 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het project Deltawateren. Dit project heeft als doelstelling ‘het voorkomen en beperken van risico’s 

en het verbeteren van de incidentbestrijding op alle Zeeuwse wateren’. Hierbij is niet alleen aandacht voor de beroepsvaart, maar ook voor de 

recreatievaart en passagiersvervoer over het water. 

 

Als onderdeel van het implementatietraject heeft het Algemeen Bestuur op 26 september 2013 ingestemd met het convenant beschikbaarheid 

Marinekazerne Vlissingen. De kazerne is door de ligging ideaal voor de incidentbestrijding op het water. Met dit convenant is het mogelijk om de faciliteiten 

op de marinekazerne te gebruiken voor de incidentbestrijding op het water. 

 

Naast bovenstaande convenant het Algemeen Bestuur op 19 december 2013 ingestemd met een convenant tussen VRZ, Rijkswaterstaat en Waterschap 

Scheldestromen. Ten behoeve van de samenwerking tussen de veiligheidsregio´s, Rijkswaterstaat en de waterschappen heeft het Veiligheidsberaad namens 

de veiligheidsregio´s een modelconvenant vastgesteld. Dit modelconvenant is eveneens door de besturen van Rijkswaterstaat en de Unie van 

Waterschappen bekrachtigd. Doelstelling van het convenant is om op landelijk niveau te komen tot eenduidige en concrete samenwerkingsafspraken 

tussen de veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat en de waterschappen. Dit convenant heeft de goede samenwerking in Zeeland verder bekrachtigd.  

 

Maritime Incident Response Group-EU (MIRG-EU) 

Op 1 januari 2012 is het project Maritime Incident Response Group-EU (MIRG-EU) formeel van start gegaan als onderdeel van het project Deltawateren. 

Aan dit Europese project nemen, naast VRZ, partners deel uit België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland (Provincie Zeeland en Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond). Binnen MIRG worden specialistische brandweerteams opgericht. Deze teams zijn opgeleid en geoefend om op een adequate wijze 

een scheepvaartincident te bestrijden. Door het uitwerken van een eenduidige internationale werkwijze zijn de teams, na afronding van het project, in staat 

om elkaar tijdens grootschalige en langdurige scheepvaartincidenten bij te staan en af te lossen. Binnen Zeeland zal het MIRG-team in eerste instantie 

worden ingezet bij incidenten in de havengebieden en in de gemeentelijk ingedeelde wateren. Het project zal worden afgerond in september 2014. 
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Onderdeel Resultaat Toelichting 

Planvorming Het ‘Interregionaal Afsprakenkader 

Veiligheidsregio’s ten behoeve van 

incidentbestrijding op de rijkswateren’ en het 

Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (IBP-DW) 

zijn op 18 april 2013 door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld. Naast beide plannen is ook 

een meerjaren implementatieplan bestuurlijk 

vastgesteld. 

De implementatie van Interregionaal Afsprakenkader Veiligheidsregio’s ten 

behoeve van incidentbestrijding op de rijkswateren’ en het 

Incidentbestrijdingsplan Deltawateren verloopt conform planning zoals 

opgenomen in het implementatieplan. Bij afronding van het 

implementatietraject wordt de nu vigerende planvorming ingetrokken en wordt 

het IBP-DW vigerend verklaard. Prognose is dat deze eind 2014 is 

geïmplementeerd. 

 

 

Incidentbestrijd

ingsmaterieel 

Het contract voor koel- en bluscapaciteit op het 

midden- en westelijk deel van de 

Westerschelde is per 1 februari 2013 afgesloten 

voor een periode tot eind 2015. Daarnaast is 

het contract voor koel- en bluscapaciteit op het 

Oostelijkdeel van de Westerschelde verzekerd 

door verlening van het contract tot 21-12-2014. 

Bovendien zijn vanuit het project Deltawateren 

een grootvermogen dompelpomp combinatie, 2 

Cobra-blusunits en 13m3 blusschuim t.b.v. de 

schuimpool aangeschaft. 

Door het aangaan van verschillende overeenkomsten zijn, inclusief het 

blusvaartuig beschikbaar gesteld door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 

(GHA), permanent 3 blusvaartuigen beschikbaar op de Westerschelde. 

 

De grootvermogen dompelpompcombinatie en de Cobra-units zijn aangeschaft 

voor de bestrijding van scheepvaartincidenten, alsmede complexe incidenten in 

het havengebied en reguliere brandbestrijding. 

Opleiden, 

trainen en 

oefenen 

In 2013 hebben diverse opleidings- trainings- en 

oefenactiviteiten plaatsgevonden. Onder 

andere 6 introductiedagen IBP DW, diverse 

trainingen van het Coördinatieteam Water 

(COT-W) en een grootschalige 

evacuatieoefening met de fietsvoetveer 

Vlissingen-Breskens. 

In 2013 hebben opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten, de introductiedagen 

en de trainingen van het coördinatieteam Water plaatsgevonden.  

 

Voor het eerst in Zeeland heeft een grootschalig en multidisciplinair evacuatie 

van personen op het water plaatsgevonden. Op basis van de oefening worden 

waar nodig plannen en procedures aangepast of leidt het tot aandachtspunten 

bij het implementeren van het IBP DW. 
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Onderdeel Resultaat Toelichting 

MIRG-EU 

 

Maritime Incident Response Group (MIRG) 

Zeeland is opgericht en het opleidingstraject is 

gestart. 

Project MIRG-EU verloopt conform planning. Inmiddels zijn deelnemers van 

MIRG Zeeland meerdere malen naar Calais geweest voor opleiding/training. 

Conform planning zal MIRG-EU na de grote eindoefening in juni 2014 

operationeel op de Zeeuwse Deltawateren. 

 

Het ‘Operationele Handboek MIRG-EU’ is op 26 september 2013 via een 

overeenkomst tussen de projectpartners vastgesteld. 
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Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s (CKV) 

 

In 2010-2011 heeft Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het project Verbetering regionale 

voorbereiding op kernongevallen uitgevoerd en succesvol afgerond. Uit dit project is ondermeer de samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid 

ontstaan tussen A-regio’s, BrandweerNL, Politie en GHORNL: het Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s (CKV). De financiële ondersteuning 

vanuit VenJ loopt door tot 1 juli 2014. In februari 2014 is aan het ministerie van Veiligheid en Justitie een tussenrapportage aangeboden over de status van 

het nakomen van de aangegane verplichtingen. Deze voortgangsrapportage is positief ontvangen door het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

Het CKV is gevestigd in Middelburg en is beheersmatig ondergebracht bij VRZ. In het jaarplan 2013 heeft CKV haar activiteiten voor 2013 verwoord.  

Hieronder wordt uiteengezet welke  activiteiten het centrum voor 2013 in haar jaarplan heeft opgenomen en hoe de voortgang van deze activiteiten 

gestalte heeft gekregen. 

 

 

Nr Doelstelling/ Resultaat Toelichting 

1.1 Voortzetting en versterking 

één aanspreekpunt 

Vanuit het CKV zijn in 2013 en 2014 landelijke afstemmingsoverleggen georganiseerd met de belangrijkste 

stakeholders op nationaal, provinciaal en regionaal/lokaal niveau. Belangrijkste items zijn het komen tot 

een transparante verantwoordelijksheidsverdeling.  

 

Binnen het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad is een bestuurlijk portefeuillehouder voor het CKV 

aangesteld. 

 

Het CKV vertegenwoordigt de veiligheidsregio’s op Rijksniveau in reguliere afstemmingsoverleggen met de 

departementen. Ook voor afstemming tussen Rijk en regio’s rondom het instellen van de Autoriteit 

Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming, de herijking van het Nationaal Plan 

Kernongevallenbestrijding en de harmonisering van de uitgifte van de jodiumprofylaxe vertegenwoordigt 

het CKV de (A)regio’s. 
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Nr Doelstelling/ Resultaat Toelichting 

2.2 Informatiemanagement 

nucleair 

Er is een plan van aanpak geschreven hoe informatiemanagement beter vorm te geven in relatie tot 

nucleaire incidenten. Vanuit dit plan van aanpak worden in 2014 achtereenvolgens de volgende stappen 

genomen: 

• Actualiseren netwerkkaart t.b.v. netcentrisch werken; 

• Uitwisselingsinstructie inrichten; 

• Opstellen werkafspraken en protocollen. 

 

De concepten van deze op te leveren producten worden in juni 2014 in de integrale eindrapportage aan de 

A-regio’s voorgelegd ter aanvulling en accordering. 

 

3.1 Doorwerking Fukushima De evaluatie van de lessen van Fukushima zijn in een evaluatierapport opgeleverd en verspreid onder alle 

veiligheidsregio’s en de belangrijkste partners op Rijksniveau. Vanuit het CKV wordt nu gewerkt aan een 

aanvullende rapportage met de werknaam “Fukushima revisited” . Hierin staat een overzicht van de 

ontwikkelingen in Fukushima over 2013/2014 voor wat betreft de schade en effecten door de ramp. 

 

Daarnaast wordt in de rapportage een statusoverzicht gegeven hoe de veiligheidsregio’s en de partners 

binnen het Rijk aan de slag zijn gegaan met de lessen en aanbevelingen in de CKV-rapportage Fukushima, 

“lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende diensten” en de evaluatierapporten van de 

nationale stafoefening nucleair ‘Indian Summer’.  

 

3.3 Implementatie 

Rampbestrijdingsplan 

Nucleaire Installaties 

De veiligheidsregio’s Zeeland/Midden en West Brabant, Twente/Drente/IJsselland, Haaglanden en Zuid 

Limburg hebben hun nucleaire planvorming gebaseerd op het nationaal model rampbestrijdingsplan 

Nucleaire Installaties. De overige regio’s zullen aanpassingen op korte termijn initiëren. 

 

In 2013 heeft afstemming plaatsgevonden met ondermeer de Kernfysische Dienst (KFD), EPZ, BRZO-

inrichtingen om de ondersteunende rol van VRZ (brandweer) in de bronbestrijding nader in te vullen. 

Verwachting is dat deze afbakening in het tweede kwartaal va 2014 wordt geformaliseerd. 

 

Binnen VRZ en MWB dient in 2014 nog een extra slag te worden gemaakt voor aan het herijken/updaten 

van het rampenbestrijdingsplan Nucleair. 
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Nr Doelstelling/ Resultaat Toelichting 

3.4 Opleiding/training/oefenen Er zijn verschillende standaardtrainingen samengesteld op functionaris niveau, die deel uitmaken van de 

operationele hoofdstructuur. Relevante presentaties kunnen gegeven worden door het CKV. 

Er is ondersteuning geboden bij de voorbereiding van een oefening met het rampbestrijdingsplan 

Kernkraftwerk Emsland. Hierbij is vanuit het CKV advies gegeven over de lessen van eerder gehouden 

oefeningen en zijn leerpunten van Indian Summer en Fukushima onder de aandacht gebracht. 

 

Op het gebied van MOTO zal in 2014 aandacht worden besteed aan het opzetten van ROT-oefeningen 

(nucleair). Verder staan er themadagen nucleair gepland. Eind 2014, op 6 november 2014, zal een IRRS-

oefening ovv de IAEA plaatsvinden en op basis van de bevindingen zullen ook deze uitkomsten worden 

gebruikt om verder invulling te geven aan MOTO in de komende jaren. 

 

3.5 Operationele documentatie Het CKV heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ondersteund in het updaten van het Radiologisch 

Handboek voor hulpverleners. Een van de belangrijkste doelen was om het handboek meer toegankelijk en 

bruikbaarder te maken. Een eerste concept wordt in het eerste kwartaal 2014 afgerond en ter toetsing aan 

ondermeer de A-regio’s voorgelegd. 

 

Op basis van een eerste inventarisatie door het CKV is geconstateerd dat er veel verschillende, deels 

verouderde operationele documentatie aanwezig is binnen de regio’s. Waar relevant wordt deze 

documentatie de komende jaren bijgewerkt en wordt deze aangesloten op het in 2014 nieuw op te stellen 

Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK). 

 

4.2 Interregionale 

samenwerking/expertise 

Er wordt een voorstel ontwikkeld voor ondersteuning van de A-regio’s door het CKV in de crisisfase. Dit 

voorstel wordt in 2014 voorgelegd aan de A-regio’s.  
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Nr Doelstelling/ Resultaat Toelichting 

4.6 Meetstrategie, analyse en 

duiding 

Vanuit het CKV wordt geadviseerd om te komen tot een aangepaste, werkbare meetstrategie. Door het 

CKV wordt gestreefd naar het afronden van het project voor de IRRS-audit in november 2014. De 

meetstrategie zal nationaal dienen te worden geïmplementeerd mede om onze operationele 

voorbereiding op nucleaire incidenten te uniformeren en op een hoger plan te brengen.  

Daarnaast staat een efficiënte werkbare samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en landelijke 

organisaties regio’s centraal. 

De regie voor de herinrichting van nucleaire meetstrategie ligt bij het RIVM. Er is landelijk geen concrete 

deadline gesteld voor het herzien van de meetstrategie. 
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Onderdeel 6 Prestatie-indicatoren Aristoteles 

Het presterend vermogen van de hulpdiensten heeft de afgelopen jaren steeds meer nadruk gekregen. Daarbij is steeds meer vraag naar informatie over de 

operationele prestaties van hulpdiensten. In dat kader is een landelijk project opgestart ‘Aristoteles’ om deze operationele prestaties te benoemen. De 

hieronder geformuleerde prestatie-indicatoren zijn uit dit project afgeleid voor het bestuur. Landelijk worden de prestatie-indicatoren herzien. Tot deze 

herziening heeft plaatsgevonden, worden de huidige prestatie-indicatoren gebruikt. 

 

Incidentbeheersing 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

1 Verwerktijd 

Meldkamer 

In welk percentage van de 

gevallen haalt de 

alarmcentrale de 

bestuurlijke vastgestelde 

verwerkingstijd? 

Er is geen bestuurlijk 

vastgestelde verwerkingstijd. 

In 2014 zal aan het Algemeen Bestuur een voorstel worden 

gedaan voor een verwerkingstijd. 

Op dit moment wordt wel gestuurd op best haalbare 

verwerkingstijd. 

 

2 Geoefendheid GHOR Hoeveel procent van de 

GHOR-

sleutelfunctionarissen en 

GHOR-teams zijn opgeleid 

en geoefend conform de 

hiervoor afgestelde eisen? 

Deze gegevens zijn 

opgenomen in bijlage 2’ 

geoefendheid huidige GHOR-

functionarissen’ . 

In het Algemeen Bestuur van 18 april 2014 is een verbeterplan 

operationele GHOR vastgesteld. In de periode daarna zijn 

medewerkers geworven en opgeleid. Echter door een tekort 

aan opleidingsplaatsen zullen ook in 2014 nog medewerkers 

worden opgeleid. 

 

3 Geoefendheid 

brandweerpersoneel 

Hoeveel procent van de 

medewerkers is opgeleid en 

geoefend conform de 

gestelde eisen? 

Op basis van de huidige 

gegevens kan inzichtelijk 

worden gemaakt dat voor de 

functie manschap een 

opkomst van 77% wordt 

behaald voor de geplande 

oefeningen. Voor de functie 

bevelvoerder wordt voor de 

geplande oefeningen een 

opkomst van 81% behaald. 

Voor de resultaten van geoefendheid wordt wel de opmerking 

geplaatst dat deze is gebaseerd op een grofmazige 

inventarisatie. In 2014 vindt een verfijning plaatst van de 

registratie van de beoefendheid van brandweerpersoneel (dit 

gebeurd in een vakbekwaammanagementsysteem dat verder 

wordt verbeterd). Daarbij zal naast de kwantitatieve gegevens 

aandacht zijn voor de kwalitatieve resultaten van een oefening 

(behaald een medewerker zijn oefendoelen?). 
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

4 Uitrukken brandweer 

die voldoen aan 

zorgnorm 

In hoeveel procent van de 

uitrukken door de 

brandweer wordt de 

vastgestelde opkomsttijd 

behaald? 

Voor 2013 is het niet mogelijk 

om deze gegevens te 

presenteren. 

In het project Maatwerk in Brandweerzorg wordt de 

brandweerzorg en daarmee de opkomsttijden opnieuw 

gedefinieerd. Op basis van de uitkomst van dit project zal het 

bestuur in de toekomst worden gerapporteerd over het 

behalen van de vastgestelde opkomsttijden. 

 

5 Geoefendheid 

sleutelfunctionarissen 

in crisisteams 

Hoeveel procent van de 

sleutelfunctionarissen die 

deel uitmaken van een 

crisisteam zijn opgeleid en 

geoefend volgens het 

multidisciplinair opleidings- 

en oefenplan? 

Voor 2013 is het niet mogelijk 

om deze gegevens te 

presenteren.  

In het oefenjaarplan MOTO van 2013 waren voor de 

verschillende sleutelfuncties geen kwantitatieve prestatie-

indicatoren opgenomen om een uitspraak te doen over het 

percentage van geoefendheid van de sleutelfunctionarissen in 

de crisisteams. In 2013 hebben wel oefeningen plaatsgevonden 

voor deze functionarissen. Het aantal oefeningen (zoals 

oefeningen voor het RBT, GBT, ROT en CoPI zijn in bijlage 1 

opgenomen.  

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen presenteren van 

deze kwantitatieve gegevens is een gedegen registratie van 

opleidingen en oefeningen. In het 

vakbewaamheidsmanagementsysteem (AG5) zal dit worden 

opgenomen. 

 

In het oefenjaarplan voor 2014 zijn voor de 

sleutelfunctionarissen van de crisisteams wel kwantitatieve 

prestatie-indicatoren opgenomen. 

6 Opkomsttijden 

crisisteams 

In hoeveel procent van de 

GRIP-1+ incidenten waren 

de gealarmeerde 

crisisteams na alarmering 

binnen de hiervoor 

gestelde tijden aanwezig? 

Bij 50% van de incidenten is de 

opkomst binnen de gestelde 

tijden. 

 

Bij 30% van de incidenten is 1 

functionaris te laat. 

 

Bij 20% van de incidenten zijn 

> 2 functionarissen te laat. 

In 2013 hebben zich 11 incidenten voorgedaan die zijn 

geclassificeerd als een GRIP-incident. Van deze 11 incidenten 

zijn 9 incidenten geëvalueerd. Op basis van deze 9 incidenten is 

het percentage aangegeven van de aanwezigheid van de 

gealarmeerde crisisteams binnen de hiervoor gestelde 

termijnen. Deze gestelde tijden zijn opgenomen in het Besluit 

veiligheidsregio’s en het regionale Crisisplan.  

 

De registratie van de aanwezigheid wordt gedaan door de 
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Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

Informatiemanager van het betreffende team. Dit gaat in de 

meeste gevallen goed, maar in die gevallen dat de 

Informatiemanager later is of betreffende functionaris zich niet 

of later meldt bij de Informatiemanager zijn de gegevens niet in 

alle gevallen betrouwbaar. Er wordt onderzocht hoe een 

sluitende registratie kan worden geregeld. 

 

 

Personeel 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

7 Personeelsbezetting Wat is de personeelsbezetting Bezetting van 92% (alleen 

medewerkers met een vaste 

aanstelling betrokken in berekening). 

Op 31-12-2013 was de formatieomvang 213,86 

fte. Daarvan wordt 195,17 fte vervuld door 

medewerkers met een vaste betrekking. Voor 

de bezetting van de resterende fte’s zijn 

externen/uitzendkrachten ingehuurd (zoals 

voor de meldkamer). 

 

In de jaarrekening 2013 is onder ‘formatie en 

bezetting’ een uitgebreide uiteenzetting over 

de formatie opgenomen. 

 

 

 

Financiën 

 

Nr Omschrijving Prestatie-indicator Resultaat Toelichting 

8 Besteding 

totaalbudget 

Hoeveel procent van het 

totaalbudget is besteed? 

Besteding is bijna 100%. De VRZ heeft een begroting van 32 mln. 

Daarvan is een bedrag van € 20.000 niet 

besteed. 
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Onderdeel 7 Operationele gegevens 

 

In dit deel van het jaarverslag zijn de operationele gegevens van 2013 opgenomen. Daarbij worden eerst GRIP-incidenten beschreven, vervolgens de 

operationele gegevens van de brandweerzorg. In bijlage 1 zijn diverse operationele gegevens opgenomen zoals aantal uitgebrachte adviezen conform het 

Vuurwerkbesluit of het aantal georganiseerde oefeningen. 

 

GRIP incidenten 

In 2013 hebben zich 11 incidenten voorgedaan die conform het Crisisplan van VRZ gekwalificeerd zijn als een GRIP-incident. Hieronder zijn de GRIP-

incidenten opgenomen. 

 

Datum GRIP Lokatie Omschrijving 

13-3-2013 1 Dorpsweg, Oud-Vossemeer Brand voormalige pastorie 

28-3-2013 1 Nieuwstraat, Sluis  Brand boven winkelpand 

23-4-2013 2 Yerseke Gasstoring Yerseke (3000 aansluitingen) 

21-5-2013 1 Singelstraat, Goes  Zelfdoding openbare weg Goes 

6-7-2013 1 Dorpsstraat, Heinkenszand  Brand winkelpand, asbestverspreiding 

22-7-2013 1 Middenweg, Hoek  Conflict vakantiepark Marina Beach 

7-8-2013 2 

s-heerenhoeksedijk, 's-

Heerenhoek  Brand loonbedrijf, asbestverspreiding 

12-8-2013 3 Kanaalweg, Yerseke  Aanvaring gastanker & pleziervaartuig. 

5-9-2013 1 A58, Kapelle  

File vorming A58 Kruiningen naar Rilland 

nav afsluiting A58 

11-9-2013 1 Magdalenastraat, Goes  Brand restaurant + kamerverhuur 

5-12-2013 1  Drieweg, Nisse Brand transportbedrijf 
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Operationele prestaties Brandweerzorg 

Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland over het jaar 2013. De cijfers hebben alleen betrekking op de 

incidenten waarbij tenminste een tankautospuit betrokken is geweest en zijn geautomatiseerd tot stand gekomen. Dit betekent dat er geen handmatige 

correcties zijn uitgevoerd. Incidenten met extreme afwijkingen zijn wel uitgesloten. Het absolute aantal brandweerinzetten zal iets hoger zijn dan uit deze 

cijfers blijkt. De operationele prestaties van 2013 worden vergeleken met 2012. Hierdoor kan een trendbeeld worden gevormd. 

 

Business Intelligence 

In 2014 wordt gewerkt aan de inrichting van een Business Intelligence systeem. Hiermee wordt het mogelijk om eenduidig te rapporteren op de kritische 

prestatie-indicatoren voor de Brandweerzorg. Hierdoor komt er gerichte stuurinformatie beschikbaar voor bestuur, management en vakspecialisten. 

 

Opkomsttijden 

In onderstaande figuur is de opbouw van de opkomsttijd als een keten weergegeven. Deze keten start bij het moment van melding, waarna de meldkamer 

de melding aanneemt en verwerkt tot een alarmering (verwerkingstijd). De alarmering activeert het brandweerproces (uitruktijd en rijtijd). De schakels 

melden, alarmering, uitruk tot het ter plaatse zijn vormen samen vormen de opkomsttijd voor de brandweerzorg. 
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In 80% van alle incidenten met een prioriteit 1
2
 is de Zeeuwse brandweer binnen 11 minuten ter plaatse, voor alle incidenten met een prioriteit 2 is dat 

binnen 16 minuten. Zoals uit de curve blijkt komen de gerealiseerde opkomsttijden van het jaar 2013 overeen met die van het jaar 2012. 

 

 
 

Figuur: opkomsttijden per prioriteit 

  

                                                      
2
 Prioriteit 1: dringende taak, prioriteit 2: geen dringende taak, maar wel een noodzaak om ter plaatse te komen, prioriteit 3: overige taken (dienstverlening). 
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Gemiddelde 

uitruktijd 

Prio 1 2012 4:22 

2013 4:23 

Prio 2 2012 4:43 

2013 4:54 

De gemiddelde 

opkomst 

Prio 1 2012 10:00 

2013 10:25 

Prio 2 2012 14:46 

2013 16:06 

 

Tabel: gemiddelde opkomst en uitruktijd bijprio 1 en 2. 

 

Incidenten 

In 2013 waren er totaal 2203 uitrukken met een tankautospuit binnen de veiligheidsregio Zeeland. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2012 (2081). Van 

de 2203 uitrukken waren er 1448 met prioriteit 1 (in 2012; 1438) en 738 met prioriteit 2 (in 2012; 606). 

Uitrukken met prioriteit 3 (dienstverleningen etc.) zijn verder buiten beschouwing gelaten.  

 

 
 

Figuur: aantal incidenten per maand 
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Figuur: aantal incidenten per type 
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Bijlage 1: Operationele gegevens (divers) 

 

Geleverde output  2010 2011 2012 2013 

Meldingen en inzet      

GRIP (grootschalig multidisciplinair optreden) GRIP 1: 9 11 5 8 

 GRIP 2: 1  6 2 2 

 GRIP 3: 0   0 1 1 

  10 17 8 11 

      

Incidenten totaal  nb 104.372 116.252  101.171 

      

Risicobeheersing      

Uitgebrachte adviezen (BEVI, grootschalige 

evenementen, Vuurwerkbesluit) 

 124 92 142 

 

86 

Adviezen ontheffingen (routering gevaarlijke 

stoffen) 

 108 15 50  124 

Uitgevoerde inspecties (BRZO, ARIE en 

bedrijfsbrandweren) 

 21 26 21 20 

Uitgebrachte interdisciplinaire adviseringen grote 

evenementen  

 4 5 6 8 

Uitgebrachte adviseringen GHOR voor (kleinere) 

evenementen 

 96 95 86 100 

      

Preparatie      

Opgestelde rampbestrijdingsplannen (revisie en 

nieuw) 

 15 14 -
3
 -

4
 

Georganiseerde ROL-dagen en ROL-trainingsdagen 

(operationele leiding en coördinatie) 

3 dagen, 2x per jaar 6 6 6 6 

Georganiseerde Virtual Reality-trainingen 

 

 4 6 6 6 

Georganiseerde oefeningen OGS/WVD 

(ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en 

meetplanorganisatie) 

Voorjaar 

Najaar  

19 

19 

19 

19 

19 

11 

25
5
 

Uitgevoerde multi incidentevaluaties en evaluaties 

grootschalige evenementen 

 2 1 1 9 

Georganiseerde brandweeropleidingen door 

opleidingsinstituut van de Regionale brandweer 

 28 14 21 9 

Georganiseerde brandweerexamens Praktijk:  

Online: 

45  

52 

34 

37 

24 

41 

 

Georganiseerde toolbox bijeenkomsten voor 

brandweer bevelvoerders 

 124 112 123 33 

Georganiseerde vaardigheidstoetsen voor 

brandweereenheden 

 123 127 129 102 

 

  

                                                      
3
 In 2012 prioriteit bij andere activiteiten waaronder planvorming CKV (nationaal model opgesteld), quickscan 

implementatie planfiguren VRZ en actualiseren uitvoeringskader planvorming en crisisplan 2011. 
4
 In het DB van 28-10-2013 is ingestemd met het beleid- en uitvoeringskader planvorming voor een periode van vier jaar. 

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan dit beleid- en uitvoeringskader. In 2014 zal gestart worden met de ontwikkeling 

van het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen en in 2015 met de specifieke rampbestrijdingsplankaarten. 
5
 Eén oefening met CBRN-ontsmettingspeleton van het steunpunt Rotterdam-Rijnmond. 
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Geleverde output  2010 2011 2012 2013 

Aantal georganiseerde multidisciplinaire 

oefeningen: 

     

Bestuurlijke oefeningen 

 

 0 1
6
 0

7
 7 

Bestuurlijke workshops/trainingen 

 

 0 16 0 2 

Grip 4 oefening 

 

 1 1 0 0 

Systeemtest 

 

    0 

Voorbereiding grote evenementen 

 

 6 0 1 2 

Operationele copi oefening 

 

 2 4 4 8 

Trainingsdag netcentrisch werken 

 

 8 22 9 6 

OCR opleidingen 

 

 3 3 3 3 

Ov.opleidingen/workshops/ROT 

workshops/trainingen 

 1 4 10 3 

Bijscholing reg. Waarnemers   3 2 0 

Operationele CBRN  1 1 1 1 

Medew. Oefeningen partners 

 

 2 1 1 1 

Bijscholing Crisisplan en GRIP 2011 

 

 0 6 0 0 

Deltawateren oefeningen 

 

 - - - 6 

Deltawateren workshop/trainingen 

 

 - - - 10 

 

  

                                                      
6
 Meeste workshops, bijscholingen hebben in 2011 in het teken gestaan van voorbereiding Indian Summer (nucleair). Daarom vooral bij 

bestuur veel workshops en bijscholingen ipv bestuurlijke oefeningen 
7
 Bij aanvang van 2012 werd ervan uitgegaan dat er een systeemtest (GRIP4) gehouden zou worden. In overleg met het ministerie is 

besloten om in plaats daarvan een staat van de rampenbestrijding op te leveren. 
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Bijlage 2: Geoefendheid GHOR-functionarissen 

 

Toelichting op de Prestatie-indicator Geoefendheid GHOR: Hoeveel procent van de GHOR-

sleutelfunctionarissen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor afgestelde 

eisen? 

 

Opleiden 

93% van de huidig inzetbare GHOR-functionarissen is opgeleid. Op dit momenten wordt als 

uitvoering van de het verbeterplan GHOR veel medewerkers voor verschillende functies opgeleid : 

operationeel medewerker Actiecentrum (OMAC), Hoofdtaakorganisatie geneeskundige zorg (HTOgz), 

algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACGZ) en Officier van Dienst geneeskundige zorg 

(OvDgz). Daarnaast worden opleidingen gevolgd zoals de opleiding Crisisbeheersing en 

Rampenbestrijding. en voor sommige medewerkers de opleiding Kennispublicaties GHOR.  

Van de huidige Coördinator gewondenvervoer (CGV) is 90% opgeleid. In 2014 wordt dit 100% (er zijn 

2 kandidaat centralisten die worden opgeleid). 

De huidige Sigmagroep is volledig opgeleid. Het huidige Ambuteam is volledig opgeleid in hun 

basisopleiding Ambulance-verpleegkundige of ambulancechauffeur. 

De Geneeskundig Adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) is volledig opgeleid. 

De groep crisiscoördinatoren GGD Zeeland is volledig opgeleid in de PSHOR. 

 

Training 

Niet alle medewerkers zijn voor 100% getraind. De huidige functionarissen in de functies SAGZ, 

ACGZ, OvDgz, HTOgz, OMAC`s, Sigma, GAGS, en GGD crisiscoördinatoren PSHOR zijn wel 100% 

getraind. Niet volledig getraind is het Ambuteam Zeeland.  

 

Oefenen 

De huidige functionarissen in de functies SAGZ, ACGZ en de OvDGgz zijn 100% geoefend.  

 

Voor de functies HTOgz en de OMAC`s is slechts 20% beoefend. In de 2e helft van 2014 zal dit 

aantrekken. Deze functionarissen worden momenteel opgeleid. 

De huidige Sigmagroep, de GAGS en de crisicoördinatoren GGD zijn wel 100% geoefend. 

 

 

  



 

 

Bijlage 3: incidenten brandweerzorg per gemeente

 

 

Figuur: Aantal incidenten per gemeente

 

 

 

Gemeente

Borsele

Goes

Hulst

Kapelle

Middelburg

Noord-Beveland

Reimerswaal

Schouwen

Duiveland

Sluis

Terneuzen

Tholen

Veere

Vlissingen

Zeeland

 

Tabel: Aantal incidenten per gemeente
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Bijlage 3: incidenten brandweerzorg per gemeente 

Figuur: Aantal incidenten per gemeente 

Gemeente 2012 2013 

Borsele 115 146 

Goes 250 245 

Hulst 74 94 

Kapelle 58 62 

Middelburg 244 240 

Beveland 39 37 

Reimerswaal 150 131 

Schouwen-

Duiveland 187 201 

Sluis 137 197 

Terneuzen 359 328 

Tholen 104 123 

Veere 167 172 

Vlissingen 197 227 

Zeeland 2081 2203 

Tabel: Aantal incidenten per gemeente 
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2012

2013


