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1 Doel agendering:
Beeldvorming Oordeelsvorming X Besluitvorming 

2 Vraagstelling:
Naast politie, brandweer, defensie, GGD/GHOR is bevolkingszorg een van de kolommen in de 
crisisbeheersing. Het vormgeven van bevolkingszorg is een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. In de geest van het convenant van onderlinge bijstand van 2008 werd 
het werk over gemeenten verdeeld. Als uitgangspunt gold hierbij het uitgangspunt “de 
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. Doel van deze benadering was een 
gemeentelijke crisisorganisatie op te tuigen die voor alle gemeenten – in omstandigheden die
de slagkracht van de individuele gemeenten te boven zouden gaan – beschikbaar zou zijn. Bij
aanvang was er sprake van een virtuele regionale crisisorganisatie. Later zijn enkele posities 
geformaliseerd en voor de financiering is geleidelijk aanspraak gemaakt op de voor dit doel 
beschikbaar gestelde versterkingsmiddelen. 
In 2011 hebben de gemeenten meer specifiek besloten dat elke gemeente naar rato AOV 
capaciteit zou leveren tot het niveau van 3500 uren op jaarbasis. Om de processen en 
crisiscommunicatie te versterken zijn versterkingsgelden ingezet.

Onder verantwoordelijkheid van de Coördinerend Gemeentesecretaris (budgethouder) zijn 
(bovenop wat vanuit gemeenten wordt geleverd) voor de gemeentelijke processen 
onderstaande budgetten beschikbaar:

Gemeentelijke processen € 345.410
Acute informatievoorziening bevolking € 100.000
Crisiscommunicatie € 200.000
Totaal € 700.000

De uren die bij de gemeenten in de boeken staan voor de deelname aan Bureau 
Bevolkingszorg worden nauwelijks geleverd. Gesprekken hierover in het Overleg van 
Gemeentesecretarissen (OGC) hebben niet tot een oplossing geleid. Anders gezegd er is niet 
de verwachting dat gemeenten de inzet die nodig is voor de bevolkingszorg geleverd gaat 
worden. In december 2021 heeft het OGC vastgesteld dat het Bureau Bevolkingszorg tegen 
haar grenzen aan loopt. Dit is een onverantwoorde situatie. De bijdrage die vanuit het bureau
bevolkingszorg kan en mag worden verwacht aan de (voorbereiding op) crisisbeheersing is 
niet geborgd. Dat brengt risico’s met zich mee. Er zijn oplossingen nodig om aan de 
doelstellingen voor een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg te blijven 
voldoen. 

Reden voor het OGC om vast te stellen dat uitbreiding van de formatie nodig is, en in te 
stemmen met de ontwikkelrichting van het bureau bevolkingszorg met als consequentie dat 
de formatie van Bureau Bevolkingszorg structureel dient te worden uitgebreid en er daarbij 
niet er niet van uit te gaan dat gemeenten een personele bijdrage kunnen leveren. Daar is 
onvoldoende zekerheid over. Het gaat dan om het structureel invullen van een formatie van 
2,6 tot 2,8 fte conform het beoogde organogram. Dat leidt tot uitgaven tot een bedrag van 
ca. € 277.000 tot 297.000 per jaar, exclusief overhead 21,5% (vastgesteld AB Nota Financieel
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Beleid). 
Het programma bevolkingszorg dient met dit bedrag te worden verhoogd, het DB heeft de 
CGS opdracht gegeven in overleg met de directie van de VRK te komen tot een gepaste 
dekking van dit bedrag. 

3 Achtergrondinformatie:
In het project Herijking Bureau Bevolkingszorg (OGC, 2018) is vastgesteld dat de benodigde 
inzet in de koude fase op de bevolkingszorg en crisiscommunicatie in totaal 7264 uur betreft 
Ten opzichte van 2018 zijn er in elk geval drie onderdelen in de koude fase die significant 
meer uren zijn gaan vergen richting 2022 en verder. Dit zijn ontwikkeling, evaluatie en OTO 
(opleiden, trainen en oefenen). Om de Deming cirkel (Plan-Do-Check-Act) in balans te kunnen
houden is een passende formatie nodig. 

Het programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg (ministerie J&V) stelt ook dat 
voor de versterking van de crisisbeheersing een nadere uitwerking langs, onder andere, de 
inhoudelijke lijnen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie noodzakelijk is. Het stelt dat 
crisisbeheersing in toenemende mate geen activiteit is die men ‘erbij doet’. Er is een stevig 
fundament van kennis, kunde en ervaring noodzakelijk vanuit het credo ‘crisisbeheersing is 
een vak’.

Op basis van de uitgangspunten van de Herijking en analyse van de huidige praktijk van 
werkzaamheden en taken is het volgende –beoogde- formatieschema opgesteld:

Functie Formatie 
(fte)

Leidinggevende / Coördinator 1,0
Strategisch adviseur 1,0
Beleidsadviseur Bevolkingszorg 1,0 
Beleidsadviseur Crisiscommunicatie 1,0 
OTO functionaris Bevolkingszorg 1,0
OTO functionaris Crisiscommunicatie 1,0
Operationele organisatie 0,89 – 1,0 
Ondersteuning functionarissen en BBZ 0,6 – 0,8 
Totaal 7,49 – 7,8 
Huidige formatie 4,8 fte
Verschil 2,69 – 3,0

Dit organogram vormt de basis voor de financiële bandbreedte waarin versterking wordt 
gezocht. De bedragen voor salariskosten zijn gebaseerd op de VRK schaalbedragen in 
formatiebegroting 2022, gebaseerd op huidige CAO gemeenten, welke loopt tot 1 januari 
2023. Met de huidige loonontwikkelingen wordt verwacht dat vanaf 2023 hogere bedragen 
gaan gelden.

4 Consequenties en risico’s:
Met betrekking tot de financiële consequenties kan het volgende worden aangetekend:
 Het  jaarlijkse  budget  voor  het  programma  Bevolkingszorg  binnen  de  VRK

programmabegroting  wordt  volledig  gedekt  door  de  versterkingsgelden  die  de  VRK
ontvangt van het Rijk. Uitbreiden van formatie betekent dat de versterkingsgelden niet
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langer  dekkend  zijn.  Naast  de  raming  van  salariskosten  moet  ook  rekening  worden
gehouden met het door het AB vastgestelde overheadpercentage van 21,5%. 

 De  versterkingsgelden  zijn  bedoeld  voor  een  extra  inzet  van  de  regio  gezien  het
risicoprofiel van de regio. De versterkingsgelden zijn niet bedoeld voor het voorzien in een
regulier niveau. 

 Er ligt daarmee een opgave bij een budgetverhoging in een tijdsbestek waarbij er binnen 
de VRK geen evidente ruimte is om op andere programma’s te bezuinigen (zie recente 
benchmarks) en tegelijkertijd de gemeenten met veel financiële uitdagingen worden 
geconfronteerd. 

 De krappe arbeidsmarkt is een omstandigheid die van invloed is op de werving en ook een 
risico vormt voor de nu geraamde kosten. 

De CGS zal in overleg met de directie VRK een voorstel voor de uitgangspuntennotitie en de 
programmabegroting 2024 doen. Een extra bijdrage van de gemeenten is gezien de aard van 
de taak voor de hand liggend, tenzij er extra middelen van het Rijk – specifiek voor de 
inrichting van bevolkingszorg/crisiscommunicatie – te verwachten zijn. 

5 Voorstel te nemen besluit:
De BCOV wordt voorgesteld: 
 In te stemmen met de intentie om met ingang van 2024 de formatie van Bureau 

Bevolkingszorg structureel uit te breiden met maximaal 2,8 fte, en daarbij niet uit te gaan 
van levering van inzet door personeel van de gemeenten. 

 Het DB te verzoeken om de dekking voor deze intentie te onderzoeken en het resultaat te 
verwerken in de concept programmabegroting 2024-2027. 

6 Vervolgtraject:
− Uitgangspuntennotitie Programmabegroting 2024-2027 (december 2022)
− Programmabegroting in BCOV (april 2023)

7 Bijlage(n):

In de vergadering genomen besluit:
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