OPENBAAR VERSLAG

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13 mei 2015
Locatie: Conferentiecentrum Landgoed Zonnestraal, Hilversum
Tijd: 14.15 - 16.15 uur
Aanwezig

Adviseurs

Afwezig

Ambtelijk secretaris

P.I. Broertjes, voorzitter
A.Ph. Hertog
B.J. van Bochove
mw. J.N. de Zwart-Bloch
mw. J.J. Sylvester
mw. M. de Pater
E.J. Roest
W. Woelders
J.A. van der Zwan
R. Stumpel
R. van Treeck
D. van Baarle
mw. I. de Vries
mw. M. Polder
A.A. Leuvering
M.E. Smit
G.M. van den Top
H.W.M. Heijman
mw.L.D. Ouwerling

burgemeester van Hilversum
burgemeester van Huizen
wnd. burgemeester van Weesp
burgemeester van Blaricum
burgemeester van Naarden
wnd. burgemeester van Muiden
burgemeester van Laren
plv. eenheidschef politie Midden Nederland
commandant / directeur Veiligheidsregio
directeur publieke gezondheid
plv. kabinetschef, provincie Noord-Holland
plv. commandant / directeur bedrijfsvoering
BGV
gemeentesecretaris
directeur bevolkingszorg
regionaal militair commandant Noord
burgemeester van Wijdemeren
dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V
burgemeester van Bussum
bestuursadviseur G&V

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering. Burgemeester Smit en burgemeester Heijman zijn verhinderd.
2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 25 maart 2015 en actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Van Bochove informeert of de evenementenkalender al is verspreid. Het signaal zal worden
doorgegeven aan de expertisegroep evenementenveiligheid.
De actielijst wordt doorgenomen.
3. Mededelingen
De heer Roest geeft aan dat er een nieuwe contactpersoon is bij het OM. Die maakt een ronde langs
alle burgemeesters.
Ter informatie
4a. Presentatie project ‘De kracht van het netwerk´, winnaar Gouden Rookmelder
Mevrouw De Haas en de heer De Jager, beleidsmedewerkers brandveilig leven, presenteren het project `de Kracht van het netwerk´. Dit project heeft op 16 april de Gouden Rookmelder gewonnen. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek instrueert WMO medewerkers om het onderwerp brandveiligheid
mee te nemen in keukentafelgesprekken bij de doelgroep thuis.
De heer Roest informeert of alle partijen willen meewerken. De heer De Jager geeft aan dat het probleem vaak financieel is, bv. woningcorporaties vinden het een grote investering om overal rookmelders op te hangen. Mevrouw Sylvester licht toe dat het niet zozeer om de investering gaat, maar dat je
er met ophangen alleen nog niet bent. Dan komt een rookmelder toch vaak in de la terecht.
Mevrouw De Vries informeert naar de reactie van de mensen die huishoudelijke hulp verwachten en
daarbij ook advies krijgen over brandveiligheid. De heer De Jager licht toe dat de reacties positief zijn,
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mensen hebben er zelf geen oog voor. De heer Stumpel informeert naar de vermindering van het aantal afvoerloze geisers in de regio. Verwacht was dat het aantal koolmonoxide doden zou afnemen. De
heer De Jager geeft aan dat het probleem vaak slecht onderhoud van een cv is.
Mevrouw Polder vult aan dat het ook belangrijk is om dit soort ideeën landelijke te delen, zo kan van
elkaar worden geleerd.
Mevrouw Sylvester concludeert dat we de corporaties bij een heleboel onderwerpen nodig hebben. Zij
zou graag zien dat dat samenhangend naar de corporaties toe komt. Inbraakpreventie stelt bv. andere
eisen dan brandveiligheid. Dit moet wel matchen. De heer Van der Zwan zegt toe samen met de politie
te willen komen tot een integraal programma (politie, brandweer, zorg).
De heer De Jager en mevrouw De Haas worden door het bestuur gefeliciteerd met het behalen van
hun prijs en worden bedankt voor al hun inzet.
Besluitvorming
5a. Presentatie strategische agenda door burgemeester Faber, voorzitter veiligheidsberaad
Burgemeester Faber licht namens het dagelijks bestuur van het veiligheidsberaad, de strategische
agenda toe. Het IFV is van en voor de veiligheidsregio´s, de veiligheidsregio´s betalen niet voor het
IFV, maar voor de afname van producten. Het veiligheidsberaad is op zoek naar haar rol. De minister
ziet het veiligheidsberaad als aanspreekpunt, veiligheidsregio´s zien zichzelf echter als verlengd lokaal
bestuur.
De strategische agenda bestaat uit zes projecten, drie gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en
Justitie en drie van het veiligheidsberaad. Er is veel overleg geweest over de strategische agenda, er
liggen projectplannen aan ten grondslag. Hieraan hebben veel regio´s meegeschreven.
De strategische agenda ligt nu voor aan de besturen van de veiligheidsregio´s. Er is geen budget voor
binnen het veiligheidsberaad. Iedere regio wordt gevraagd om een bijdrage. In de toekomst moet dit
anders worden geregeld.
De heer Van Bochove geeft aan dat de grootte van de regio’s verschilt. Hij heeft als principieel uitgangspunt een andere verdeelsleutel dan een gelijke bijdrage voor alle regio´s. De heer Hertog geeft
aan dat het niet realistisch is dat iedere regio hetzelfde betaalt. Mevrouw Faber, als voorzitter van de
veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, herkent dit punt. Dat is een aandachtpunt voor de toekomst.
Mevrouw Faber geeft aan dat andere regio´s, als zij niet akkoord gaan, dit met name doen vanuit financiële bezwaren.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Met bijgevoegde brief positief te reageren op de concept projectplannen ter uitvoering van de
Strategische Agenda.
2. Binnen de mogelijkheden medewerkers beschikbaar te stellen voor de landelijke uitvoering van
de projectplannen en de implementatie binnen de eigen veiligheidsregio.
3. In te stemmen met de gevraagde eenmalige bijdrage van € 31.222 en deze ten laste te laten
komen van het programma bevolkingszorg.
5b. Presentatie programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015 – 2020 door Martin
van Loveren, teamleider Informatisering & Automatisering
De heer Van Loveren, teamleider Informatisering en Automatisering, geeft een toelichting op het programma Informatievoorziening veiligheidsregio´s. Dit sluit aan bij het vorige agendapunt. Het voorstel is
in te stemmen met de zes speerpunten. Het is echter niet realistisch om dit binnen het tijdsbestek gerealiseerd te krijgen. Volgens de wet moet je dit realiseren, er staat echter geen termijn bij. Hij stelt voor
dit dan ook niet aan de voorkant vast te leggen. Dit standpunt is ook afgestemd met de veiligheidsregio´s Flevoland en Utrecht.
De voorzitter informeert waarom dit niet lukt in vier jaar. De heer Van Bochove maakt een vergelijk naar
een dergelijk programma bij de politie.
De heer Hertog vraagt hoe te voorkomen dat de veiligheidsregio´s in Midden Nederland iets anders
gaan doen dan de rest van Nederland. De heer Van Loveren benadrukt dat we wel dezelfde richting op
gaan. Het knelpunt is de menskracht. De heer Van Baarle vult aan blij te zijn met de landelijke aanpak. Het voorstel is alleen niet in te stemmen met de tijdsklem.
De heer Roest geeft aan in de BAC informatievoorziening door de landelijke portefeuillehouder wordt
aangegeven dat het bestuur verantwoordelijk is volgens de wet voor een goede informatievoorziening.
Zijn voorstel is om mee te gaan met de beweging, alleen niet met de termijn. De reactie is afgestemd
met de veiligheidsregio´s Utrecht en Flevoland.
De heer Woelders geeft aan dat dit programma niet op de landelijke ICT kalender van de politie staat.
De heer Van Bochove geeft aan dat we keuzes moeten maken, ook financieel. We moeten echter geen
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keuzes maken, die straks haaks staan op landelijke keuzes. Hij informeert naar het project Geo informatie. De heer Van Loveren licht dat dit een verlengde is van het project van digitale bereikbaarheidskaarten. Wij hebben hiervoor informatie nodig van gemeenten.
Het voorliggende programmaplan gaat alleen in op de hoofdlijnen, de rest komt in de businesscases.
Het algemeen bestuur besluit:
I.
In te stemmen met de volgende twee onderdelen van het programmaplan Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015 – 2020:
1. Basisvoorziening Geo
2. Informatieveiligheid (cybersecurity)
II.
Niet in te stemmen met de overige vier onderdelen van het programmaplan om deze binnen het
voorgestelde tijdsbestek 2015 – 2020 gerealiseerd te krijgen:
3. Robuuste gezamenlijke basisomgeving ICT
4. Landelijke kernregistraties
5. Gemeenschappelijke applicaties
6. Business Intelligence (Informatiegestuurd werken)
III.
Het veiligheidsberaad hiervan in kennis te stellen.
5c. Rapportage tijdelijke werkgroep verbinding gemeenteraden
De rapportage is tijdens het besloten deel van de bestuursconferentie toegelicht door enkele betrokken
raadsleden, namelijk de heer Verkuijlen, Bruintjes en Methorst.
De heer Van der Zwan licht toe hoe de aanbevelingen van de werkgroep verbinding gemeenteraden
opgepakt kunnen worden. Na ieder algemeen bestuur wordt er een raadsinformatiebrief verstuurd. Ten
aanzien van grote regionale onderwerpen gaan we vaker een themabijeenkomst organiseren. Er wordt
een concept dienstverleningsovereenkomst opgesteld, die wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. De opzet van de begroting en jaarrekening wordt aangepast. Raadsleden zullen vaker worden
uitgenodigd voor oefeningen. Er is een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden. Het is echter ook de
eigen verantwoordelijkheid van raadsleden om zich te verdiepen in de veiligheidsregio.
De heer Hertog kan zich niet vinden in de aanbeveling m.b.t. de 20% vrije ruimte. Hij wijst op het gevaar dat alle dienstverleningsovereenkomsten er anders uit gaan zien. 20% is dan heel veel.
Mevrouw Sylvester stelt ook voor de aanbeveling verder te laten uitwerken, waar kan deze vrije ruimte
op worden ingezet.
Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan het artikel m.b.t. een pluspakket uit de gemeenschappelijke regeling ook nog moet worden verduidelijkt.
De heer Van der Zwan licht toe dat de vrije ruimte gericht is op werkzaamheden op het gebied van
preventie en brandveilig leven.
Mevrouw De Zwart-Bloch stelt voor dat deze aanbeveling nog nader wordt uitgewerkt. De heer Van
Bochove sluit hierbij aan. De heer Hertog geeft aan dat dit ook financieel moet worden vertaald.
Ook de heer Roest constateert dat het bestuur zich op dit punt nog moet beraden, hij is wel voor maatwerk onder voorwaarden. Dit sluit ook aan bij de aanbevelingen van de commissie Hoekstra voor meer
verbinding met de raden.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage ’Opbrengst van de tijdelijke werkgroep voor versterken bestuurlijke verbinding’.
2. Bijna alle aanbevelingen aan het algemeen bestuur uit deze rapportage over te nemen. Echter de
werkgroep te vragen de aanbeveling voor de vrije ruimte in een dienstverleningsovereenkomst nog
nader uit te werken.
3. De voorzitter van de veiligheidsdirectie opdracht te geven om uitvoering te geven aan de overige
aanbevelingen.
4. De voortgang van realisatie van de aanbevelingen begin 2016 te agenderen in het algemeen bestuur.
6. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering.
****
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