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Conceptbesluit

1. Kennis te nemen van de bevindingen van de evaluatie van de
bestuurlijke informatievoorziening.
2. Het aantal meerjarenbeleidsplannen voor VRF vast te stellen
op twee (Gezondheid en Veiligheid), waarbij de
organisatiebrede doelen zullen worden opgenomen in deze
beleidsplannen.
3. Het aantal programma’s van VRF vast te stellen op drie
(Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing), waarbij de
organisatiebrede doelen zullen worden opgenomen in deze
programma’s.
Het is zes jaar geleden dat de bestuurlijke informatievoorziening
van VRF richting bestuur voor het laatst nader is bekeken.
Tegelijkertijd start dit najaar het proces dat uiteindelijk zal leiden tot
de meerjarenbeleidsplannen, waarmee ook een vierjarige
planning&control-cyclus wordt gestart. Beide gebeurtenissen zijn dit
voorjaar aanleiding geweest om een project te starten waarin de
bestuurlijke informatievoorziening wordt geëvalueerd en eventuele
wijzigingsvoorstellen gedaan kunnen worden. Bestuurlijke
informatievoorziening gaat hier over de formele documenten die
worden gedeeld met het bestuur (meerjarenbeleidsplannen,
kaderbrief, programmabegroting, jaarverslag en de
bestuursrapportages).

Inleiding

Hierbij is het onderwerp opgebracht hoe om te gaan met het
huidige programma Organisatie. Dit programma is nauw verweven

met de overige programma’s Brandweer, Crisisbeheersing en
Gezondheid en het is daarom de vraag in welke behoefte een
separaat programma voorziet. Er zijn nu twee bestuurscommissies
(Veiligheid en Gezondheid) verantwoordelijk voor drie bestuurlijke
programma’s. Daarnaast is het dagelijks bestuur eigenaar van het
programma Organisatie, waardoor de onderwerpen vanuit dit
programma in mindere mate aan de orde komen van de twee
bestuurscommissies. Het dagelijks bestuur heeft hierover
gediscussieerd en verzocht te onderzoeken op welke wijze dit kan
worden verbeterd.
De auditcommissie is hiervoor gevraagd om samen met de
concerncontroller een advies over uit te brengen. In drie
bijeenkomsten hebben zij samen met een interne projectgroep deze
evaluatie uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal bevindingen, conclusies
en aanbevelingen geformuleerd. Belangrijkste daarvan zijn dat de
bestuurlijke informatievoorziening grotendeels op orde is en in de
juiste behoefte voorziet, en dat het passender lijkt om voortaan met
twee beleidsplannen en drie inhoudelijke programma’s te gaan
werken.

Beoogd effect

Argumenten

Via deze oplegnotitie wordt het resultaat ter kennisgeving
opgeleverd.
Kennis te nemen van de bevindingen van de evaluatie van de
bestuurlijke informatievoorziening en goedkeuring te verlenen aan
het voorgestelde aantal meerjarenbeleidsplannen en het aantal
programma’s dat VRF zal hanteren.
1.1 De bestuurlijke informatievoorziening zoals zes jaar geleden
opgesteld voldoet in grote mate
Uit de evaluatie van de bestuurlijke informatievoorziening komt naar
voren dat de geest van Begroting 2.0 (uit 2015) nog steeds terug te
vinden is in de bestuurlijke documenten. Te denken valt hier
bijvoorbeeld aan het opstellen van een compacte
programmabegroting, het duidelijk aangeven van de activiteiten per
programma en het presenteren van praktijkvoorbeelden. De wijze
van presenteren van deze onderwerpen wordt voortgezet.
1.2 Er zal niet actief gestuurd worden op het verminderen van het
aantal doelen per programma
Voor wat betreft het aantal doelen dat per programma wordt
onderscheiden, valt op dat het niet in alle gevallen lukt om een
handvol doelen te onderscheiden. Dit werd in 2015 voorgesteld.
Overigens bestaat wel de wens en de verplichting om te
presenteren wat wordt gedaan. Daarom zal niet actief worden
gestuurd op het verminderen van het aantal vast te leggen doelen.
1.3 Het is niet wenselijk dat elk programma een eigen indeling
hanteert.
Uit bestudering van documenten van andere veiligheidsregio’s blijkt
dat vaak eenzelfde indeling consequent voor alle programma’s
wordt doorgevoerd (bijvoorbeeld: wat zijn de doelen, prestaties,
activiteiten en maatschappelijk effect per programma). Bij VRF is er
sprake voor elk programma sprake van een eigen indeling. Er zal

worden onderzocht in hoeverre eenzelfde indeling voor alle
programma’s kan worden toegepast.
1.4 De volgende conclusies en aanbevelingen vallen in de
categorie ‘laaghangend fruit,’ maar zijn wel vermeldenswaardig.
a. De bestuursrapportages hoeven niet ‘overvolledig’ te zijn en
alle activiteiten te benoemen.
Voeg een onderwerp en thema alleen toe na afweging van de
toegevoegde waarde. Dit kan bijvoorbeeld zijn een afwijking op
de begroting, een bestuurlijke vooraankondiging of een nieuw
risico dat wordt onderkend.
b. Zet de huidige werkwijze voort waarin thema’s in bestuurlijke
commissies worden behandeld en gemeenteraden/ambtenaren
worden geïnformeerd.
c. Voeg aan de begroting een tabel toe waarin de financiële
mutaties tussen de kaderbrief en de begroting nader worden
toegelicht.
d. Gebruik de aanbiedingsbrief waarin formele documenten
worden aangeboden als leeswijzer bij de achterliggende
stukken. Daarnaast zal ook worden ingegaan op de financiële
ontwikkelingen voor de jaren volgend op een aangeboden
begroting.
2.1 Er zullen twee meerjarenbeleidsplannen worden opgesteld.
Voor de periode van 2023-2026 zal een meerjarenbeleidsplan
Gezondheid en Veiligheid worden opgesteld. Het
meerjarenbeleidsplan Organisatie komt te vervallen. Er is intern een
iteratief proces opgesteld waarin de doelen die voorheen in het
meerjarenbeleidsplan Organisatie werden vastgesteld, zullen
worden vertaald naar doelen die opgenomen worden in het
meerjarenbeleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Te denken valt
hier bijvoorbeeld aan onderwerpen op het gebied van
duurzaamheid en goed werkgeverschap.
3.1 Er zal worden gewerkt met drie programma’s.
Het programma Organisatie komt te vervallen. Om ervoor te zorgen
dat de organisatiebrede doelstellingen worden opgenomen in het
programma Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing wordt
intern een iteratief proces ingericht. Op deze wijze worden de
organisatiebrede doelstellingen voor het betreffende inhoudelijke
programma vertaald en vastgelegd. Hierdoor is de verwachting dat
in de betreffende bestuurscommissie hierover een weloverwogen
besluit kan worden genomen.
3.2 De indeling in een programma Brandweer en een programma
Crisisbeheersing blijft gehandhaafd
De huidige werkwijze waarin het meerjarenbeleidsplan Veiligheid
wordt verdeeld in twee programma’s wordt in stand gehouden
omdat uit de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s blijkt dat er
sprake is van twee eigenstandige vakgebieden, waarbij de
samenhang en de samenwerking niet uit het oog moet worden
verloren. Daarnaast behandelt de Bestuurscommissie Veiligheid nu

ook twee programma’s behandelt en is de interne organisatie op
deze wijze ingericht.
3.3 Het budget van het programma Organisatie zal worden
verdeeld over de resterende programma’s
Door gebruik te maken van de reeds bestaande verdeelsleutels zal
het budget van het programma Organisatie worden verdeeld over
de drie resterende programma’s. In elk programma zal een kopje
organisatiekosten worden toegevoegd. Overigens wordt deze
verdeelsleutel op dit moment al toegepast in het bepalen van de
gemeentelijke bijdrage, waardoor hierin geen wijzigingen optreden.
Kanttekeningen/risico’s

Financiële consequenties

De werkwijze om de organisatiebrede doelstellingen in de
inhoudelijke programma’s op te nemen is nieuw. Hier is een intern
iteratief proces voor ontworpen, maar hier is nog niet eerder door
VRF mee gewerkt.
Geen.

Vervolgaanpak/uitvoering

Deze nieuwe werkwijze worden toegepast in de Kaderbrief 20232026 en in de meerjarenbeleidsplannen.

Communicatie

Voorlopig alleen schriftelijk.
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