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Inleiding 

Binnen Veiligheidsregio Groningen (VRG) worden diverse activiteiten ondernomen om de 

medewerkers op te leiden (vakbekwaam worden) en te beoefenen (vakbekwaam blijven). Dit geldt 

voor alle medewerkers, namelijk de vrijwilligers en het beroepspersoneel van de brandweer, de 

piketfunctionarissen van brandweer en crisisbeheersing en de kantoormedewerkers.  

 

Zoals in de kaderbrief is benoemd, zijn deze kosten in de afgelopen jaren fors gestegen. De stijging is 

tot nu toe incidenteel binnen de begroting opgevangen. In dit memo wordt toegelicht waarom deze 

stijgingen grotendeels onontkoombaar zijn en dat dit consequenties kan hebben voor de begroting 

van 2021 en verder. 

 

Stijging opleidingsbudget 

In 2017 heeft VRG totaal 2,4 miljoen uitgegeven aan opleidingskosten, zoals benoemd in de 

Jaarrekening 2017. In 2018 heeft VRG totaal 3,0 miljoen uitgegeven. De raming voor 2019 is 3,2 

miljoen. In totaal komt dit neer op een stijging van het opleidingsbudget van 8 ton in twee jaar.1 

Verderop wordt in meer detail toegelicht waarom deze kosten grotendeels onontkoombaar zijn. In 

algemene zin zijn redenen: het moeten voldoen aan wettelijke eisen, het borgen van een minimaal 

                                                           
1 Voor de volledigheid: ruim 90% van de kosten wordt gemaakt binnen het programma brandweerzorg. De 
overige kosten worden gemaakt binnen de programma’s crisisbeheersing, GKG en GHOR. 

Voorgesteld besluit: 
1. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van een stijging van het opleidingsbudget.  

X 



kwaliteitsniveau, de stijging van het aantal brandweervrijwilligers en het opvangen van autonome 

kostenstijgingen (bij Brandweer Opleidingen Noord). Opleidingskosten raken direct aan het primair 

proces van VRG en zullen ook in de toekomst nodig zijn. 

 

De stijging is in 2018 incidenteel opgevangen binnen de begroting. Dit zal naar verwachting ook in 

2019 en 2020 kunnen. Vanaf 2021 zullen de opleidingskosten van invloed zijn op het te verwachten 

tekort dat in de kaderbrief is benoemd. We zien dat de stijging van de kosten structureel van aard is.  

 

Nadere toelichting op stijging opleidingsbudget 

 

Kosten 2018 

In 2018 is 6 ton meer uitgegeven aan vakbekwaamheid dan in 2017. Onderstaand wordt aan de hand 

van een drietal thema’s een aantal ontwikkelingen geschetst om de kostenstijging te verklaren. Van 

belang is dat VRG op het grootste deel van de stijging weinig tot geen invloed heeft omdat er externe 

oorzaken aan ten grondslag liggen. In andere gevallen is er sprake van benodigde of wenselijke 

kwaliteitsverbetering. 

Op de volgende pagina wordt de kostenstijging samengevat in beeld gebracht. 

 

Doorontwikkeling brandweerzorg 

Op enkele reguliere of specialistische onderdelen moest de brandweer aan nieuwe (wettelijke) eisen 

voldoen of moest extra worden getraind om de kwaliteit van de incidentbestrijding op orde houden. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Opleidingen voor duikers en duikploegleiders (vervangingskosten i.v.m. nieuw personeel). 

Kosten €82.000,-. 

• Voldoen aan wettelijke brandweerstandaard. Denk aan realistisch oefenen voor 

bevelvoerders, voldoen aan nieuwe brancherichtlijn optische en geluidssignalen, afspraken 

over levensreddend handelen en realistisch oefenen in een brandbestrijdingscontainer. 

Kosten €325.000,-. 

• Extra oefeningen waterongevallen bestrijding (i.v.m. instellen oppervlaktereddingsteams cf. 

bestuursbesluit). Kosten €45.000,-. 

• Oefeningen ter kwaliteitsverbetering brandweerpiketten. Kosten €30.000,-. 

 

Stijging aantal brandweervrijwilligers 

Het aantal brandweervrijwilligers is van begin 2017 tot begin 2019 gegroeid van 719 naar 737. Deze 

stijging heeft als doel om regio breed voldoende paraatheid te kunnen bieden. Het gewenste aantal 

is circa 750 vrijwilligers. De toename betekent wel dat in de afgelopen jaren veel nieuwe vrijwilligers 

zijn opgeleid, die vervolgens ook moeten worden beoefend. 

• Opleiding van 18 brandweervrijwilligers. Kosten voor 2018 en 2019  €168.000,-2. 

 

 

  

                                                           
2 Een manschappenopleiding duurt twee jaar en de kosten worden ook verspreid over twee jaar. Vandaar dat 
het aantal brandweervrijwilligers vanaf 2017 hier is genoemd. 



Ontwikkeling crisisbeheersing 

Zoals in de meerjarenkoers is beschreven, wil VRG als gevolg van maatschappelijke veranderingen 

crisisbeheersing steviger positioneren binnen en buiten VRG. De twee belangrijkste voorbeelden in 

2018: 

• Stijging opleidings- en oefenkosten crisisbeheersing. Enkele voorbeelden zijn opleidingen om 

de piketten op voldoende niveau te brengen, zoals geoplotters en informatiefunctionarissen. 

Kosten €100.000,-. 

• Adequate voorbereiding Koningsdag. Kosten €25.000,-3. 

 

Raming 2019 

In 2019 wordt een geringe kostenstijging verwacht ten opzichte van 2018, namelijk twee ton. Er is 

scherp begroot om kostenstijging zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast wordt, zoals afgesproken 

in de meerjarenkoers, nieuw beleid voorgelegd aan het bestuur. Zo wordt een apart bestuursbesluit 

voorbereid over industriële en scheepsbrandbestrijding, waar ook oefenkosten onderdeel van uit 

maken. 

 

De belangrijkste oorzaak van de verwachte kostenstijging in 2019 betreft twee kostenstijgingen bij 

Brandweer Opleidingen Noord, namelijk een algehele kostenstijging van 5%4 en een specifieke 

kostenstijging van 20% vanwege nieuwe opleidingsmethoden voor manschappen, chauffeurs en 

bevelvoerders5. Kosten  €250.000,- vanaf eind 2018. 

 

Kostenstijging opleidingsbudget samengevat in een tabel: 

 2018 2019 

Opleidingen voor duikers en 
duikploegleiders 

€82.000,-   

Wettelijke brandweerstandaard €325.000,-  

Waterongevallen bestrijding €45.000,-  

Brandweerpiketten € 30.000,-  

Opleidingen vrijwilligers € 84.000,- € 84.000,- 

Crisisbeheersing € 100.000,-  

Koningsdag € 25.000,-  

Indexering BON en kostenstijging 
nieuwe opleidingsmethoden 

 € 250.000,- 

 

                                                           
3 De Koningsdag is een incidenteel evenement, maar het dient als voorbeeld van de huidige noodzaak om 
dergelijke grootschalige evenementen goed voor te bereiden. 
4 Deze indexering valt te verklaren vanuit het feit dat de BON vanaf 2014 nauwelijks een tariefsverhoging heeft 
doorgevoerd. 
5 Deze kosten zijn een uitvloeisel van het nieuwe brandweeronderwijsstelsel. Het Veiligheidsberaad heeft hier 
in 2015 mee ingestemd (in afstemming met het ministerie van VenJ en vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers). In het stelsel wordt o.a. met een Electronische Leer Omgeving en praktijktoetsen gewerkt. Met 
name de praktijktoetsen zorgen voor een kostenstijging. 


