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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 23 september 2015 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.45 - 11.30 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 
 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 
 mw. J.J. Sylvester burgemeester van Naarden 
 mw. Van Vliet-Kuiper burgemeester van Bussum 
 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 
 T. Smit locoburgemeester van Laren 
 mw. H. Timmerman locoburgemeester van Muiden 
 P.J.T.M. Hagenaars regionaal militair commandant Noord 

Adviseurs W. Woelders plv. eenheidschef politie Midden Nederland 
 J.A. van der Zwan commandant / directeur Veiligheidsregio 
 R. Stumpel directeur publieke gezondheid 
 D. van Baarle plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV 
 mw. I.C. de Vries gemeentesecretaris 
 mw. M. Polder directeur bevolkingszorg 
 G. Broekman provincie Noord-Holland 
 mw. L.Tober programmamanager GHOR  
 M. Mager directeur brandweerzorg BGV 

Afwezig mw. J.N. de Zwart-Bloch burgemeester van Blaricum 
 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 
 G.M. van den Top dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V 

Ambtelijk secretaris L.D.Ouwerling bestuursadviseur G&V 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering. Burgemeester De Zwart, bur-
gemeester Hertog en dijkgraaf Van den Top zijn verhinderd. Burgemeesters De Pater en Roest worden 
vervangen door hun locoburgemeester. De voorzitter heet hen en de heer Broekman (provincie), kolo-
nel Hagenaars en burgemeester Van Vliet-Kuiper welkom bij het algemeen bestuur van de veiligheids-
regio.  
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 24 juni 2015 en actielijst 
Het verslag wordt vastgesteld met één aanvulling i.v.m. het wegvallen van een deel van de zienswijze 
van de gemeente Wijdemeren inzake Crailo. De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.  
 
3. Mededelingen 

 Stand van zaken LMO/meldkamer 
Op 5 augustus heeft minister Van der Steur een werkbezoek gebracht aan de meldkamer Gooi en Vecht-
streek. Dit was zijn eerste bezoek aan een meldkamer. Op 17 september is er nogmaals een gesprek ge-
weest met het ministerie en de LMO. Uitkomst hiervan was dat het niet wenselijk en haalbaar is de meld-
kamer tussentijds samen te voegen met Utrecht. Zowel landelijk als regionaal wordt er gezorgd voor sterke 
verbinding tussen going concern en het transitieproces.  
Vorige week is ook de stuurgroep Landelijke meldkamer Organisatie bijeen geweest. Er wordt ook onder-
zocht of een gezamenlijk crisiscentrum mogelijk is, hoewel dit voor Flevoland qua aanrijtijden geen optie 
lijkt te zijn. Mevrouw Sylvester informeert naar de plannen met het politiebureau incl. meldkamer in Naar-
den. De heer Woelders geeft aan dat daar voorlopig het basisteam nog gevestigd is. 
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 Visitatie in de veiligheidsregio 
De heer Van der Zwan licht toe dat iedere veiligheidsregio eens per vijf jaar wordt bezocht voor een visita-
tie. De visitatie wordt uitgevoerd door ‘collega’s’. Er wordt aan gedacht dit in de toekomst met de drie re-
gio´s in Midden Nederland te gaan doen. Voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is de visitatie ge-
pland voor oktober 2016. Burgemeester De Zwart-Bloch begeleidt de visitatie bestuurlijk. De heer Stumpel 
zal vanuit onze veiligheidsregio de visitatie bij andere regio´s gaan uitvoeren.  

 Annulering bestuurlijke netwerkdag 
Het bestuur ondersteunt het idee om in de toekomst een gezamenlijke bestuurlijke netwerkbijeenkomst op 
het niveau van Midden-Nederland te organiseren.  
 
Meningsvorming 
 

4a. Presentatie bevolkingszorg door Monique Polder 

Deze presentatie is uitgesteld tot het volgend bestuur op 11 november 2015. 
 

Besluitvorming 

 
Portefeuillehouder bevolkingszorg en HRM  
Sinds het vertrek van de heer Heijman is er geen portefeuillehouder meer voor bevolkingszorg en HRM. 
Burgemeester Van Vliet-Kuiper wordt aangewezen als nieuwe portefeuillehouder.  

 
5a. Concept Beleidsplan 2016-2019  
De heer Van Schoten licht het proces van het ontwerpbeleidsplan toe. Voorafgaand aan definitieve vast-
stelling moet de burgemeester overleggen met de gemeenteraad over het plan. Dit proces willen we ver-
eenvoudigen door op 9 november een bijeenkomst te beleggen met alle commissies. We willen raadsle-
den de kans bieden om integraal van gedachten te wisselen. Daarnaast staat het iedere gemeente vrij om 
het alsnog te agenderen. Voor 1 december wordt de opbrengst verzameld, zodat het algemeen bestuur in 
december een definitief besluit kan nemen. 
Mevrouw Sylvester geeft aan dat op pagina 12 al wordt gesproken over Gooise Meren, dat is op dit mo-
ment formeel nog niet het geval.  Wethouder Smit vraagt naar het verschil met het vorige beleidsplan. De 
heer Van Schoten geeft aan dat het beleidsplan voor het eerst echt multidisciplinair is opgezet.  
De gedachte erachter is dat hiermee ook echt samenhangend gestuurd kan worden. 
De voorzitter geeft aan dat er ook moet worden nagedacht hoe we dit gaan uitvoeren. De heer Van Scho-
ten licht toe dat dat voor de volgende veiligheidsdirectie geagendeerd staat. Het beleidsplan moet een 
sturende werking gaan krijgen op basis van de P&C cyclus.  
Mevrouw Van Vliet-Kuiper zou graag een jaarplaning willen. Vier jaar is lang, er kunnen altijd andere priori-
teiten komen. De heer Van Schoten geeft aan dat in de bestuursrapportages  zal worden teruggekoppeld, 
zodat jaarlijks kan worden geëvalueerd en bijgesteld.  
Mevrouw Sylvester geeft aan dat er ook verbinding moet zijn met de lokale veiligheidsplannen. Hoe gaan 
we dit actief communiceren. De heer Van der Zwan geeft aan dat het multidisciplinair is opgezet. Voor het 
koppelvlak wordt ook de werkgroep verbinding gemeenteraden betrokken. Mevrouw De Vries wil hier ook 
extra aandacht voor in het uitvoeringsplan. Het is voor medewerkers niet zo vanzelfsprekend. Zij zal de 
lokale ambtenaren hier nader over inlichten, zodat zij beter kunnen aansluiten. 
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het concept beleidsplan 2016-2019 en dit concept door te 
geleiden naar de gemeenteraden op de wijze zoals voorgesteld onder vervolgaanpak.  
 

5b. Verhuizing Regionaal Crisiscentrum Gooi en Vechtstreek  
Het algemeen bestuur besluit akkoord te gaan met de verhuizing van het RCC naar het politiebureau Hil-
versum en  aan de voorzitter van de veiligheidsdirectie de opdracht te geven om deze verhuizing te realise-
ren. 
Zodra het nieuwe RCC operationeel is, worden de burgemeesters uitgenodigd om te komen kijken. 

 

5c. Bestuursrapportage veiligheidsregio januari tot en met mei 2015  
Het algemeen bestuur besluit de bestuursrapportage januari tot en met mei 2015 vast te stellen.  

 

5d. Informatievoorziening raden i.h.k.v. de jaarrekening van de Veiligheidsregio  
Het algemeen bestuur besluit de jaarlijkse managementletter niet aan de raden te verstrekken. 
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Hamerstuk 

 
5e. Vergaderschema algemeen bestuur veiligheidsregio 2016  
Het algemeen bestuur stelt het vergaderschema 2016 voor het algemeen bestuur vast. 
 
5f. Voorstel pensioenakkoord 
Het algemeen bestuur besluit het pensioenakkoord en de salarismaatregelen 2015-2016 zoals over-
eengekomen in het LOGA (Ledenbrief 13 juli 2015, CVA/LOGA 15/11) te bekrachtigen. 
 
5g. Wijzigingen CAR-UWO juli 2015   
Het algemeen bestuur besluit de arbeidsvoorwaardenregeling BGV te wijzigen conform de wijziging 
van de CAR-UWO zoals opgenomen in bijlage 2 bij de LOGA brief d.d. 23 juni 2015, CvA/LOGA 15/10. 
De wijziging gaat in per 1 juli 2015. 

 

Ter informatie 

 

Het algemeen bestuur neemt kennis van 
6a. Evaluatierapport stroomstoring GRIP 4 d.d. 27 maart 2014  
6b. Brief bezorgdheid personeelstekort brandweer Gooi en Vechtstreek  
6c. Kwartaalbericht infectieziekten 2015 kwartaal 2  
6d. Rapport archiefinspectie 2013-2014  
6e. Piket ARB en adviseur crisiscommunicatie in het GBT  

 

7. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Van Vliet-Kuiper licht toe dat zij een goed overleg heeft gehad met de portefeuillehouder bevol-
kingszorg van de veiligheidsregio Flevoland.  
 
Wethouder Smit informeert naar de stand van zaken van de evaluatie van de systeemoefening.  De heer 
Stumpel geeft aan ermee bezig te zijn.  
 
In het kader van het afscheid van de burgemeesters van Naarden, Bussum en Muiden zal de heer Van der 
Zwan in december een informeel afscheid organiseren.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


