
L.S.,

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, –de zes burgemeesters van Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstelveen en Uithoorn– heeft geconstateerd dat onze 
veiligheidsregio de komende jaren voor een groot aantal opgaven staat. Deze opgaven vloeien 
voort uit een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe 
wetgeving en veranderende maatschappelijke en politieke verwachtingen bij het uitvoeren van 
onze publieke taak. Daarnaast vraagt de gewenste en nodige modernisering van de 
brandweerorganisatie de komende jaren een extra impuls. 

De afgelopen periode is de rol en het belang van de veiligheidsregio’s tijdens crises evident 
geworden. Daarnaast blijven incidentbestrijding en risicobeheersing belangrijke taken van de 
brandweerorganisatie binnen die veiligheidsregio. Een moderne, toekomstbestendige organisatie 
die voorbereid is op (zijn of haar) taken, nu en in de toekomst, is van groot belang. 

Het is volgens het bestuur noodzakelijk dat onze veiligheidsregio met de hoofdtaken 
crisisbeheersing, risicobeheersing en incidentbestrijding zich moet transformeren van een 
beleidsluwe naar een beleidsrijke organisatie, om de grote opgaven en toekomstige crises aan te 
pakken. Na turbulente jaren, kunnen en moeten er nu grote stappen worden gezet.

Daarvoor zijn investeringen op een drietal thema’s noodzakelijk:

1) Modernisering Brandweerorganisatie  

Op verschillende onderwerpen moet behoorlijk geinvesteerd worden om de 
brandweerorganisatie te moderniseren. Een ambitie die een aantal jaar geleden is ingezet 
en extra middelen vraagt. Het gaat dan om inspanningen  een meer diverse en inclusie 
organisatie te worden, het moderniseren van het HRM beleid met daarbij veel aandacht 
voor een breed vitaliteitsbeleid en de mentale belasting die het brandweerwerk met zich 
meebrengt. Daarnaast moet er geinvesteerd worden in vakmanschap, vaker en 
realistischer oefenen, en leiderschap. 

2) Nieuwe taken/wetgeving voor de gehele veiligheidsregio

Doorontwikkeling van de organisatie is noodzakelijk om haar adviserende en 
toezichthoudende rol op complexe dossiers met kennis en gezag te blijven vervullen voor 
gemeenten en bevoegd gezag. Te denken valt aan de invoering van de omgevingswet en 
de verdere regionalisering van de crisisbeheersing. De afgelopen grote crises (corona en 
opvang vluchtelingen Oekraine) heeft laten zien dat de rol van de veiligheidsregio 
belangrijk is.  

3) Informatiesturing/-beveiliging

Technologische ontwikkelingen op het gebied van cyber en cyberaanslagen benadrukken 
het belang van informatieveiligheid, informatiekwaliteit en privacy. De processen en 
systemen van de veiligheidsregio zijn op deze onderdelen niet up-to-date. Daarnaast 
vraagt de complexiteit van de samenleving om investeringen gericht op beschikbaarheid 
van informatie met het oog op risicobeheersing, brandweerzorg en crisisbeheersing. 



Digitalisering en klimaatverandering leiden tot andere crisistypen en vragen om een 
andere aanpak dan klassieke rampen. Onze voorbereiding op deze crisistypen (cybercrises, 
extreme weersomstandigheden) vragen om investeringen in: a) expertise, b) opleiden, 
trainen en oefenen en c) het opbouwen en onderhouden van netwerken. Daarnaast 
brengt het op orde brengen en houden van piketpools (Leiding & Coördinatie en 
Informatiemanagement) structureel extra kosten met zich mee. 

Ook zal onze regio moeten deelnemen aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
coördinatie en informatiedeling, samen met de zes gemeenten, meldkamer, 
hulpverleningsdiensten, buurregio's, vitale partners en instellingen zullen wij aansluiten op 
het landelijke concept.

--------------

De extra structurele kosten  die bovenstaande ontwikkelingen met zich meebrengen zijn in 
de bijlage op de drie thema’s financieel in beeld gebracht. De thema’s zijn vervolgens 
uitgesplitst  in onderwerpen waarvoor de extra financiering noodzakelijk wordt geacht.

Het bestuur van de veiligheidsregio  vraagt onze respectievelijke gemeenteraden om de 
extra financiering vanaf het begrotingsjaar 2023 stapsgewijs op te bouwen totdat er ultimo 
2026 6,357 extra aan de begroting van de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland wordt 
toegevoegd.

Ik verzoek u om de voor onze gemeente gevraagde extra bedragen (zoals hierboven inde 
tabel weergegeven) stapsgewijs toe te voegen aan de begroting voor onze veiligheidsregio. 
Elke ‘jaartranche’zal steeds jaarlijks worden onderbouwd met de actuele inzichten van dat 
moment, ambtelijk vanuit de gemeenten geadviseerd, zodat ons bestuur elk jaar in positie 
wordt gebracht om de eigen afwegingen te kunnen maken bij de begroting en actualisatie 
van de begroting.

Hoogachtend,

bedragen x € 1.000

Gemeente % 2022 2023 2024 2025 2026 Δ 2022-2026
Aalsmeer 1,4% 1.221 1.254 1.286 1.319 1.313 92
Amstelveen 6,1% 5.159 5.296 5.434 5.571 5.546 387
Amsterdam 88,6% 75.059 77.054 79.049 81.044 80.690 5.631
Diemen 1,6% 1.321 1.356 1.391 1.426 1.420 99
Ouder-Amstel 0,7% 617 634 650 667 664 46
Uithoorn 1,6% 1.353 1.389 1.425 1.461 1.455 102
Totaal 100,0% 84.731 86.983 89.235 91.488 91.088 6.357



Totale kosten per hoofdthema 2025 2026 en verder

1. Modernisering brandweerorganisatie 3.062.000 2.662.000
2. Nieuwe taken/wetgeving 1.990.000 1.990.000
3. Informatiebesturing en informatiebeveiliging 1.705.000 1.705.000
Totaal 6.757.000 6.357.000

1. Modernisering brandweerorganisatie 2025 2026 en verder

1.1 Instroom, diversiteit en inclusie 650.000 250.000
1.2 Herijking beleid HRM 450.000 450.000
1.3 Vakbekwaamheid en leiderschap 950.000 950.000
1.4 Maatschappelijke activiteiten 75.000 75.000
1.5 Goed werkgeverschap/aantrekkelijk werkgever 937.000 937.000
Subtotaal 3.062.000 2.662.000

2. Nieuwe taken/wetgeving 2025 2026 en verder

2.1 Arbeidsvoorwaarden 100.000 100.000
2.2 Invoering omgevingswet 900.000 900.000
2.3 Regionalisering Crisisbeheersing 570.000 570.000
2.4 Rechtmatigheid en contractmanagement 420.000 420.000
Subtotaal 1.990.000 1.990.000

3. Informatiebesturing/beveiliging 2025 2026 en verder

3.1 Informatiebeveiliging 180.000 180.000
3.2 Informatie gestuurde veiligheid 890.000 890.000
3.3 Informatie gestuurd werken 235.000 235.000
3.4 Digitalisering Bedrijfsvoering 400.000 400.000
Subtotaal 1.705.000 1.705.000

Totaal 6.757.000 6.357.000

Extra kosten 2025 2026 en verder

Personeelskosten (fte's) 2.710.000 2.310.000
Personeelskosten (Overige) 1.012.000 1.012.000
Kapitaallasten - -
Materiële lasten 3.035.000 3.035.000
Totaal 6.757.000 6.357.000



Bijlage: toelichting per thema

1.1 Instroom, diversiteit en inclusie 2025 2026 en verder

a. Instroom blikje (1/3 1/3 /1/3) 600.000 200.000
b. Cultuurprogramma Diversiteit en inclusie 25.000 25.000
c. Werving en selectie nieuwe type blikjes 25.000 25.000

650.000 250.000

Ad a Instroom blikje 12 maal 50.000 euro. Salaris- opleidings en voortrajectkosten
voor directe en succesvolle inzetbaarheid  van geworven medewerkers.
Vanaf 2026 naar 1 blikje in de 3 jaar als gevolg van lager ziekteverzuim.

Ad b Externe begeleiding
Ad c Wervings- en selectiekosten voor divers blikje

1. Modernisering Brandweerorganisatie

1.2 Herijking beleid HRM 2025 2026 en verder

a. Regeling Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) 250.000 250.000
b. Programmasturing In- door en uitstroom
c. Uitvoeringskosten 75.000 75.000
d. Capaciteit Bedrijfsmaatschappelijk werk 75.000 75.000
e. Mentale weerbaarheid 50.000 50.000

450.000 450.000

Ad a Vorming fonds voor regeling PTSS en andere langduring verzuimgerelateerde activiteiten
Ad b Programmamanagement ( inhuur)
Ad c Beleidsonderhoud en -uitvoering ( 0,75 fte schaal 11)
Ad d Extra parttime Bedrijfsmaatschappelijk werk/Psychologische begeleiding
Ad e Coördinatie en externe begeleiding

1.3 Vakbekwaamheid en leiderschap 2025 2026 en verder

a. Warme en operationale trainingen 700.000 700.000
b. Vaardigheden staf en koude organisatie 200.000 200.000
c. Procesinrichting en -verbetering 25.000 25.000
d. Trainingen projectmanagement 25.000 25.000

950.000 950.000

Ad a 700 manschappen 1000 euro per jaar
Ad b 400 collega's 1000 euro pp per 2 jaar
Ad c Trainingen LEAN
Ad d 2 groepen 2021 en 2022 en daarna 1 groep per jaar

1.4 Maatschappelijke activiteiten vanuit kazernes 2025 2026 en verder

a. Cultuursensitief werken 25.000 25.000
b. Brand Veilig Leven 50.000 50.000

75.000 75.000

Ad a Activiteiten die er toe leiden dat we meer aansluiting hebben met de bewoners 
in de wijken.

Ad b Brand Veilig Leven specifieke groepen



1.5.Goed werkgeverschap/aantrekkelijk werkgever 2025 2026 en verder

a. Verbeteren secundaire arbeidsvoorwaarden 762.000 762.000
b. Verzuimbegeleiding 75.000 75.000
c. Landelijke ongevallenverzekering 100.000 100.000

937.000 937.000

Ad a Naar € 0,19 km. of 75% Openbaar vervoer-vergoeding, talentontwikkeling/hybride 
contracten, uitstroombevordering, thuiswerkplekken en herijking functiegebouw

Ad b Verzuimcoördinator ( 1 fte)
Ad c Aansluiten landelijke ongevallendekking en waarborgfonds

2.1 Arbeidsvoorwaarden 2025 2026 en verder
a. Beheer arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 100.000 100.000

Ad a o.a. capaciteit en arbeidsjuridische ondersteuning

2.2 Invoering omgevingswet 2025 2026 en verder

a. Meerkosten Zaaksysteem 100.000 100.000
b. Implementatiekosten - -
c. Capaciteit Risicobeheersing 800.000 800.000

900.000 900.000

Ad a Vervanging Sophia door implementatie en exploitatie nieuwe software
Ad b Projectleiding
Ad c Fte advisering en toezicht (rapportage Cebeon)

2. Nieuwe taken/wetgeving

2.3 Regionalisering Crisisbeheersing 2025 2026 en verder

a. MOTO, bemensing regionale piketten 570.000 570.000

Ad a Versterking van Crisisbeheersing

2.4. Rechtmatigheid en contractmanagement 2025 2026 en verder

a. Capaciteit inkopers 150.000 150.000
b. Capaciteit contractmanagers 200.000 200.000
c. Capaciteit contractbeheerder 70.000 70.000

420.000 420.000

Ad a Gefaseerde uitbreiding tot 1,5 fte schaal 10a vanaf 2025 
om meer aan de aanbestedingswetgeving te voldoen

Ad b Gefaseerde uitbreiding tot 2 fte schaal 10a vanaf 2025
om contractmanagement binnen de VrAA goed uit te voeren

Ad c 1 fte schaal 7



3.1 Informatiebeveiliging 2025 2026 en verder

a. 0,5 fte kwaliteitsmedwerker Informatie en 
Automatisering 50.000 50.000
b. Externe inzet voor Behouden Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO)-niveau 40.000 40.000
c. Kwaliteit en capaciteit juridische expertise 90.000 90.000

180.000 180.000

Ad a Kennis en kunde informatiebeveiliging ( 0,5 fte schaal 11)
Ad b Jaarlijkse penetratietest (PEN-test ) /  Externe Audits
Ad c Uitbreiding Algemene juridische expertise voor VrAA  ( Privacy en WOB)

( huidige jurist is ook Privacy Officer) met 1 fte

3. Informatiebesturing en informatiebeveiliging 

3.2 Informatie gestuurde Veiligheid (VIK) 2025 2026 en verder

a. Coordinator Veiligheids Informatieknooppunt 100.000 100.000
b. Informatie Architect (afdeling 
Informatiemanagement) 100.000 100.000
c. Informatie specialist 90.000 90.000
d. Beheer en onderhoud Veiligheids 
Informatieknoopunt platform 200.000 200.000
e. Kostenverhoging Gemeenschappelijke Meldkamer 400.000 400.000

890.000 890.000

Ad a Coördinator voor dagelijkse aansturing van het Veiligheids Informatieknooppunt 
(schaal 11)

Ad b Nieuwe functie binnen het Informatiemanagement team (schaal 11)
Ad c Uitbreiding van 2 naar 3 fte in het Informatiemanagement team (schaal 10)
Ad d Kosten voor  instandhouding van het Veiligheids Informatieknooppunt platform
Ad e Verhoging van bijdrage voor meldkamer aan politie a.g.v. indexering en 

uitbreiding capaciteit

3.3 Informatie gestuurd werken 2025 2026 en verder

a. Coördinator Informatie gestuurd werken & procesmanagement 100.000 100.000
b. Projectleider Informatie gestuurd 90.000 90.000
c. Informatiespecialist Beheer & Archief 45.000 45.000

235.000 235.000

Ad a Coördinator Informatie gestuurd werken & procesmanagement ( 1 fte Schaal 11)
Ad b Projectleider Informatie gestuurd werken / procesmanagement ( 1 fte schaal 10)
Ad c 0,5 fte. schaal 11, om te voldoen aan Archiefwet en Wet Open Overheid

3.4 Digitalisering Bedrijfsvoering 2025 2026 en verder

a. Microsoft 365 Licenties 250.000 250.000
b. Digivaardigheden 25.000 25.000
c. Onderhoud softwarelandschap 50.000 50.000
d. Applicatie beheerder 75.000 75.000
e. Herinrichting en beheer Intranet - -

400.000 400.000

Ad a Structurele licentiekosten (pilot in 2021)
Ad b Externe projectleiding, incl. cultuur en werkwijzen
Ad b Training gebruik Bedrijfsvoerings-applicaties
Ad c Change management en upgrades
Ad d Bedrijfsvoerings-applicaties, 1 fte schaal 11 (Afas, Ultimo, Business Central, Inplanning)
Ad e Licentie kosten (excl. eenmalige projectkosten afschrijven)



Bijlage: verdeelsleutel en bedragen per gemeenten

bedragen x € 1.000

Gemeente % 2022 2023 2024 2025 2026 Δ 2022-2026
Aalsmeer 1,4% 1.221 1.254 1.286 1.319 1.313 92
Amstelveen 6,1% 5.159 5.296 5.434 5.571 5.546 387
Amsterdam 88,6% 75.059 77.054 79.049 81.044 80.690 5.631
Diemen 1,6% 1.321 1.356 1.391 1.426 1.420 99
Ouder-Amstel 0,7% 617 634 650 667 664 46
Uithoorn 1,6% 1.353 1.389 1.425 1.461 1.455 102
Totaal 100,0% 84.731 86.983 89.235 91.488 91.088 6.357


