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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.30 - 11.45 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

 mw. Van Vliet-Kuiper burgemeester van Bussum 

 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 

 E.J. Roest burgemeester van Laren 

 mw. J.N. de Zwart-Bloch burgemeester van Blaricum 

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 mw. J.J. Sylvester burgemeester van Naarden 

Adviseurs J.A. van der Zwan commandant / directeur Veiligheidsregio 

 D. van Baarle plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV 

 mw. Y.Hondema politie Midden Nederland 

 mw. I.C. de Vries gemeentesecretaris 

 mw. M. Polder directeur bevolkingszorg 

 R. Stumpel  directeur publieke gezondheid  

 R. van Treeck plv. kabinetschef, provincie Noord-Holland 

Afwezig G.M. van den Top dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V 

 P.J.T.M. Hagenaars regionaal militair commandant Noord 

 mw. H. Timmerman locoburgemeester van Muiden 

Ambtelijk secretaris L.D.Ouwerling bestuursadviseur G&V 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering.  
Dijkgraaf Van den Top, kolonel Hagenaars en mevrouw Timmerman zijn verhinderd.  
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 11 november 2015 en actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, het onderdeel m.b.t. de stand van zaken crisisnoodopvang 
vluchtelingen uit het besloten verslag wordt aan het openbaar verslag toegevoegd.   
De heer Van der Zwan raadt aan om het nieuwe adres van het RCC op te slaan in de navigatiesys-
temen. De toegangspas van de RCC in Naarden werkt ook op de nieuwe locatie in Hilversum. Een 
aantal burgemeesters heeft geen pas. De heer Benschop zal ervoor zorgen dat zij een toegangspas 
krijgen. De heer Hertog geeft aan dat de nieuwe RBT ruimte heel lang is, dat maakt met veel mensen 
overleggen wel lastig. Bovendien kan er op straat maar maximaal een uur worden geparkeerd.  
De heer Van der Zwan meldt dat op het binnenterrein drie gereserveerde plekken zijn. Mocht er GRIP 4 
zijn, dan kan in overleg met de politie de binnenplaats gebruikt worden. Hier moet pragmatisch mee om 
worden gegaan.  

 

3. Mededelingen 
 Terugkoppeling veiligheidsberaad 

De voorzitter geeft een korte terugkoppeling van het veiligheidsberaad,. Onderwerpen die zijn besproken 
zijn vluchtelingen, de landelijke meldkamerorganisatie en de doorontwikkeling van het veiligheidsbe-
raad/IFV. 
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Besluitvorming 

 

4a. Kaderbrief 2017  
De heer Van Bochove doet het voorstel om in te stemmen met de voorliggende kaderbrief. De brief is een 
mooi uitgangspunt voor overleg in de colleges.  
Mevrouw Van Vliet-Kuiper dringt erop aan om per 1 januari 2016 te gaan werken met een kostenverdeel-
sleutel voor bevolkingszorg met 7 gemeenten en dat niet uit te stellen tot 2017. We wisten al twee jaar dat 
dit eraan zat te komen.  
De heer Van Bochove  geeft aan dat het wetsvoorstel pas in 2015 is goedgekeurd. Hij geeft aan dat door 
de herijking van het gemeentefonds en de Bdur gelden er ook het e.e.a. zal veranderen. Er komt ook een 
extra bijdrage in het gemeentefonds. Het voorstel is een totaalslag te maken. Dit vraagt een uitgebreide 
berekening en discussie. Hij zegt toe om te kijken of de burgemeesters al van een indicatie kunnen worden 
voorzien m.b.t. de verandering vanwege de herijking van het gemeentefonds en de Bdur.  
De heer Van Baarle geeft aan dat de bijeenkomst met gemeenteambtenaren over de kaderbrief positief is 
verlopen, daar werd aangegeven dat men duidelijkheid wil. Vanaf 2017 zal een behoorlijke herverdeling 
plaatsvinden. Een aantal redactionele punten (waaronder de planning) in de kaderbrief zal nog worden 
aangepast.  
Mevrouw Van Vliet-Kuiper geeft aan dat er een staffel is en dat men zich daaraan moet houden. De ver-
deelsleutel i.v.m. Gooise Meren moet per 1 januari worden verwerkt.  
De heer Hertog geeft aan dat voor het creëren van een bestemmingsreserve voor bevolkingszorg ook 
kaders moeten worden aangegeven en een limiet moet worden gesteld. 
Het algemeen bestuur besluit: 

 In te stemmen met de bijgevoegde kaderbrief (ontwerp) programmabegroting 2017 met wat redac-
tionele wijzigingen 

 In te stemmen met het voorstel om de bezuinigingen van bevolkingszorg toe te voegen aan een te 
vormen reserve. Vorming van een bestemmingsreserve voor bevolkingszorg dient plaats te vinden 
via een besluit van het Algemeen Bestuur onder de door het Algemeen Bestuur gestelde voor-
waarden. 

 Per 1 januari 2016 de gewijzigde verdeelsleutel door te voeren op de verdeling van kosten Bevol-
kingszorg over de gemeenten die ontstaat door een samenvoeging van de gemeenten Bussum, 
Muiden en Naarden in de gemeente Gooise Meren. 

 

4b. 2e bestuursrapportage 2015 veiligheidsregio  

Het algemeen bestuur besluit  
 De bestuursrapportage jan t/m sept 2015 vast te stellen. 
 Om vanaf 2016 per kalenderjaar één burap vast te stellen (rapportageperiode januari t/m juni). 

 

Hamerstuk 

 

4c. Organisatiebesluit, mandaatregeling en mandaatregister  
Het algemeen bestuur besluit: 

 In te stemmen met het voorgestelde organisatiebesluit. 
 In te stemmen met de voorgestelde mandaatregeling en het mandaatregister 

 

4d. Hoofdstuk 3 CAR-UWO, deel 2  
Onder voorbehoud van bekrachtiging van het in het LOBA gesloten akkoord door de Brandweerkamer, 
besluit het algemeen bestuur: 

 De wijzigingen van de CAR zoals opgenomen in de bijlage bij de LOGA circulaire van 19 no-
vember 2015 (CvA/LOGA 15/15) vast te stellen. 

 De “Aanvullende regeling hoofdstuk 3 voor medewerkers van de 24 uursdienst” bijlage 1 
De wijzigingen gaan in per 1 januari 2016. 
 

Ter informatie 

 
5a. Vuurwerk veilig   

De heer Van der Zwan geeft aan dat de regionale campagne landelijk is overgenomen. Het bestuur 
geeft aan dat dat men bijzonder blij is met onze vuurwerkcampagne. Het bestuur wil dan ook haar 
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complimenten hiervoor overbrengen naar de betrokken medewerkers. 
 

5b. Voorbereiding visitatie veiligheidsregio oktober 2016 

Op 26 oktober 2016 zal de veiligheidsregio gevisiteerd worden. De visitatiecommissie bestaat uit colle-
ga´s van andere veiligheidsregio´s. De heer Stumpel geeft aan dat hij in mei zal meewerken aan een 
visitatie bij de Veiligheidsregio Groningen.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

Op 28 januari neemt mevrouw Sylvester afscheid. Er is van 16 tot 18 uur een afscheid in het stadhuis 
van Naarden. 
 
Het bestuur feliciteert burgemeester Van Vliet-Kuiper met haar benoeming tot waarnemend burge-
meester voor de gemeente Gooise Meren.  
 
De heer Hertog geeft een terugkoppeling van zijn overleg inzake de  dijkringen 14, 15 en 44. Volgende 
maand komt er een website online met scenario’s. Bij calamiteiten kan daarmee worden gewerkt. Ook 
komt er een oefenprogramma voor bestuurders en een ´e-learning cursus´ voor ambtenaren. De heer 
Stumpel licht toe dat het thema voor de bestuurlijke oefening voor volgend jaar water is.  
De heer Van der Zwan vult aan dat er vanuit de minister een brief is ontvangen over de samenwerking 
met de reddingsbrigades. Dit zal in de veiligheidsdirectie worden besproken.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


