OPENBAAR VERSLAG

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2015
Locatie: kazerne Hilversum
Tijd: 10.15 - 11.30 uur
Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter
A.Ph. Hertog
B.J. van Bochove
mw. J.J. Sylvester
mw. A. van den Berg
M.E. Smit
E.J. Roest
A.A. Leuvering
G.M. van den Top
Adviseurs W. Woelders
J.A. van der Zwan
R. Stumpel
D. van Baarle
mw. I.C. de Vries
mw. M. Polder
Afwezig mw. J.N. de Zwart-Bloch
mw. M. de Pater
W. Woelders
R. van Treeck
Ambtelijk secretaris A.C. van Baaren

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

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering. Burgemeester De Zwart en De
Pater zijn verhinderd. Mevrouw Van den Berg sluit als locoburgemeester van Bussum voor het eerst aan.
De kennismaking met de heer Biemolt, kwartiermaker LMO Midden-Nederland, is in het besloten gedeelte al afgedaan.
2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 13 mei 2015 en actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. Hiervan staan enkele actiepunten op de agenda ter behandeling, de overige acties zijn nog in uitvoering.
3. Mededelingen
 Systeemtest 28 mei 2015
De heer Stumpel geeft aan dat in mei een systeemtest is gehouden, en dat de resultaten hiervan goed
zijn. Een belangrijk aandachtspunt is wel de alarmering en opkomst van de politie. De voorzitter geeft
aan dat dit al langer problematisch is en dat er aandacht moet blijven om dit structureel te verbeteren.
 Meldkamer VRGV
De heer Van der Zwan meldt dat het personeel steeds meer onder druk komt te staan. Daarom is een
convenant afgesloten met de veiligheidsregio’s Flevoland en Utrecht, waarmee uitwisseling van personeel mogelijk is gemaakt. Verder is de politie in de meldkamer Naarden aan het inhuizen. Dit leidt ertoe
dat de positie van het operationeel centrum niet houdbaar lijkt. Ambtelijk wordt gekeken of er een andere locatie gevonden kan worden voor het operationeel centrum.
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Meningsvorming
4a. Presentatie Rembrand en pilots brandveilig leven
Door de heer Van der Meer, clusterhoofd risicobeheersing en brandveilig leven, is een korte presentatie gegeven over de tien pilots die de BGV heeft gedraaid op het gebied van brandveilig leven. De rode
lijn is dat deze pilots ondersteunend zijn aan het dekkingsplan en aansluiten bij de bestuurlijke besluitvorming. Meerdere projecten zijn echt vanuit de posten opgezet. Er zijn goede resultaten behaald en
bedrijven, burgers en scholieren reageren enthousiast. Daarom zal onderzocht worden hoe de verdere
uitrol van de pilots kan plaatsvinden, zodat dit structureel onderdeel wordt van het werk van de BGV en
de projectstatus kwijtraakt.
Voor de vuurwerkcampagne van de BGV is veel landelijke belangstelling. De verwachting is dat het
concept wordt gedeeld met de andere veiligheidsregio’s, zodat heel brandweer Nederland hiervan gebruik kan maken.
Het project Rembrand is afgerond. Middels een korte animatiefilm zijn de uitkomsten gedeeld met het
algemeen bestuur. Aangegeven is dat de BGV op enkele punten al goed aansluit bij de constateringen,
maar dit ook nog verder wil doorontwikkelen.
Mevrouw Sylvester vraagt wat de stand van zaken is van het overleg met de woningcorporaties. De
heer Van der Zwan reageert dat dit binnen de brandweer is opgepakt, en dat in het najaar een vervolg
komt.
4b. Kennismaking kwartiermaker LMO Midden-Nederland, Jan Biemolt
Dit agendapunt is in het besloten gedeelte van de vergadering behandeld.
4c. Kwartaalbericht infectieziekten
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van het kwartaalbericht over infectieziektebestrijding en
geeft aan dat dit een goede manier is om op de hoogte te blijven.
Besluitvorming
5a. Programmabegroting 2016 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
De heer Van Bochove licht toe dat de begroting is opgesteld op basis van de eerder vastgestelde kaderbrief. Hij heeft hierop geen verdere toelichting. Mevrouw Van den Berg geeft aan dat de gemeente
Bussum niet kan instemmen met de begroting zoals deze er ligt. Er wordt gepleit voor een andere verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten over de gemeenten. De heer Smit merkt op dat de begroting wordt vastgesteld met kennisneming van alle ontvangen zienswijzen.
De heer Hertog deelt mee dat de behandeling van de begroting in de gemeente Huizen nog moet
plaatsvinden, maar dat de verwachting is dat het CDA tegen zal stemmen. Dit heeft te maken met de
aanname dat de gewenste bezuinigingen niet worden gehaald en de kosten voor de gemeenten dus
verder moeten afnemen. Hij heeft aan de gemeenteraad al meegedeeld dat verdere bezuinigingen direct consequenties heeft op de veiligheid van de maatschappij. Op lange termijn is de verwachting dat
de samenvoeging met de VRU wel een financieel voordeel kan opleveren. De heer Hertog heeft in zijn
gemeente dan ook aangegeven een tegenstem te ervaren als een aanmerking voor zijn eigen functioneren, als vertegenwoordiger van de gemeente in het algemeen bestuur.
Als reactie zegt de heer Van Bochove dat er alleen een politieke oplossing mogelijk is. Het kan namelijk
niet de wens zijn om te bezuinigen als dat effect heeft op de maatschappelijke veiligheid. Op maandag
29 juni is er een overleg met drie portefeuillehouders financiën vanuit drie gemeenten. Dit gesprek zal
niet zozeer ingaan op de inhoud (dat is een aangelegenheid van de eigen colleges) maar meer op de
relatie met de wethouders.
Ten slotte benoemt de heer Van Baarle de wens vanuit de gemeenteraden om relevante prestatie indicatoren op te nemen in de begroting. Dit is iets dat wordt opgepakt, maar waarin de werkgroep met
raadsleden ook een rol krijgt. De verwachting is dat in de volgende begroting al indicatoren zijn opgenomen.
Het algemeen bestuur stelt de programmabegroting 2016, incl. de afschrijvingstabel van de brandweer,
met meerderheid van stemmen vast.
5b. Programma 2016 bevolkingszorg
De heer Van Bochove merkt op dat hij, vanuit financieel perspectief, aan kan sluiten bij de inhoud van
de notitie. Gezien de wijzigingen in het gemeentefonds en de herijking van de BDUR is het verstandig
om het bedrag van € 35.000 vooralsnog ‘vast te houden’ en hier in het najaar een bestemming voor te
vinden. De voorzitter verzoekt de directeur bevolkingszorg om initiatieven uit te werken als bestemming
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van deze middelen.
Het algemeen bestuur verlaagt conform voorstel de begroting van het programma bevolkingszorg 2016
met een bedrag van € 35.000 en besluit in de tweede helft van 2015 op voorstel van de directeur bevolkingszorg waar deze vrijvallende middelen voor worden aangewend.
5c. Jaarstukken 2014 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en notitie weerstandsvermogen
De heer Van Bochove licht toe dat in de vorige ronde is gediscussieerd over het resultaat. Nu zijn de
opvattingen van de accountant en de overige relevante informatie goed opgenomen in de jaarstukken.
Het huidige weerstandsvermogen is ruim onvoldoende. Het voorstel is daarom het positieve resultaat
over 2014 te storten in de algemene reserve en zo het weerstandsvermogen te versterken. Dit is ook
wat de accountant nadrukkelijk heeft aanbevolen.
De heren Roest en Hertog merken op blij te zijn met het stapsgewijs opbouwen van het weerstandsvermogen. Door deze handelswijze wordt geen extra bijdrage van gemeenten gevraagd om het weerstandsvermogen op te bouwen, maar wordt slim omgegaan met de beschikbare middelen en eventuele
overschotten.
De heer Smit geeft aan dat zijn gemeenteraad zou willen dat het resultaat wordt verdeeld over de gemeenten en wordt teruggestort. Dit is opgenomen in de zienswijzen.
Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken 2014 en de notitie weerstandsvermogen vast en besluit het
resultaat van de jaarrekening van € 666.073 toe te voegen aan de algemene reserve.
5d. Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Mevrouw Van den Berg vraagt zich af of de wijziging van de gemeenschappelijke regeling niet kan worden uitgesteld. Per 1 januari 2016 is namelijk sprake van de gemeente Gooise Meren en zal opnieuw
aanpassing nodig zijn binnen zes maanden. De heren Van Bochove en Van der Zwan bepleiten toch
nu te besluiten, en dan te accepteren dat er al snel weer een wijziging komt. Onder meer voor de oprichting van het dagelijks bestuur en gewenste oprichting van het oefencentrum Crailo is een vastgestelde, actuele gemeenschappelijke regeling benodigd. Wel is het voorstel om nu meteen opdracht uit
te zetten om de nieuwe wijziging alvast te agenderen, zodat in 2016 slagvaardig kan worden opgetreden.
De heer Van den Top merkt op dat zijn functie niet op de juiste wijze in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen, als vast lid van het algemeen bestuur. De heer Van der Zwan zegt toe dit na te
gaan en indien nodig aan te passen.
Het algemeen bestuur stemt in met de Gemeenschappelijke Regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en verzoekt om deze ter vaststelling voor te leggen aan de colleges van de gemeenten.
5e. Definitief businessplan oefencentrum Crailo
De heer Hertog geeft aan dat wat hem betreft helder is wat van het algemeen bestuur wordt gevraagd
ter besluitvorming. Wel oppert hij dat het mogelijk beter is om te wachten met de besluitvorming, totdat
er helderheid is vanuit de VRU in het najaar van 2015. Mevrouw Sylvester steunt dit voorstel, ook omdat er vanuit de gemeente Naarden een negatief advies ligt voor het huidige businessplan. De heer
Van Baarle merkt op dat het geen gevolgen heeft voor het proces, wanneer de besluitvorming hierover
wordt aangehouden. Volgens de heer Van Bochove biedt het aanhouden juist mogelijkheden om de
kanttekeningen van de gemeenten goed in kaart te brengen.
De voorzitter deelt mee dat er op 9 november een avond belegd zal worden voor de voorzitters van de
raadscommissies over het onderwerp Crailo, vanaf 19 uur op het oefencentrum zelf. Gevraagd wordt
van de leden van het algemeen bestuur om hierbij waar mogelijk aanwezig te zijn.
Door de heer Roest wordt opgemerkt dat er nog steeds explosieven in de grond liggen en de discussie
blijft voortbestaan. Hij pleit ervoor om dit eerst af te handelen, voordat definitief wordt besloten. De
voorzitter reageert dat sprake lijkt te zijn van een cirkel, waarbij niet helder is of de provincie of de veiligheidsregio eigenlijke verantwoordelijkheid heeft. De heren Van Bochove en Hertog stellen voor om
een gesprek te organiseren met de Gedeputeerde Staten van de provincie. De heer Van der Zwan zegt
toe hiertoe contact te leggen en dit voor te bereiden.
Het algemeen bestuur houdt de besluitvorming over het oefencentrum Crailo aan.
Bij het overzicht van de zienswijzes van de gemeenten inzake de doorontwikkeling van Crailo zijn bij de
zienswijze van de gemeente Wijdemeren de laatste twee zinnen weggevallen, namelijk:
De gemeenteraad van Wijdemeren staat, in beginsel, positief tegenover het businessplan
voor het realiseren van het Oefencentrum Crailo, met dien verstande dat het definitieve businessplan
wordt aangevuld met:
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een ondertekend contract met de VRU voor een structurele afname (10 jaar) garandeert
ter waarde van € 800.000 per jaar;
een goedkeuring van alle benodigde ontheffingen, vergunningen en juridische verklaring
voor opstal en gronden conform geldend bestemmingsplan.

5f. Consultatie LMO
De heer Van der Zwan licht toe dat de veiligheidsregio’s gevraagd is in een ronde van consultatie te
oordelen over enkele documenten die voor verdere inrichting van de LMO zijn opgesteld. Voor deze
reactie wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de VRU. De heer Roest merkt op dat gelukkig landelijk aandacht wordt besteed aan de multi-intake. Hij zal als gemandateerde van het bestuur zorgdragen
voor de verzending van een definitieve reactie aan het Veiligheidsberaad.
5g. Notitie reserves en voorzieningen
De heer Van Bochove is blij met deze heldere notitie, waarmee duidelijkheid en inzicht zijn gecreëerd.
Het algemeen bestuur stelt de notitie reserves en voorzieningen vast.
5h. Interregionale operationele grenzen
De heer Van der Zwan geeft aan dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt met de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Utrecht over het optreden op elkaars grondgebied en het daarmee verschuiven
van de operationele grenzen. Hiermee is het mogelijk om de burger daadwerkelijk de snelste hulp te
bieden.
Het algemeen bestuur stemt in met de uitgangspunten voor interregionale grenzen en mandateert de
Commandant van de brandweer Gooi en Vechtstreek voor het tekenen van convenanten over operationele grenzen met de veiligheidsregio´s Amsterdam-Amstelland en Utrecht en in een later stadium Flevoland.
5i. CAR-UWO: leeftijdsafhankelijke factoren
Het algemeen bestuur besluit:
1. De wijzigingen van de leeftijdsafhankelijke factoren van artikel 9b:22a CAR en 9b:45a CAR zoals opgenomen in de LOGA circulaire van 1 mei 2015 CvA/LOGA 15/07 vast te stellen.
2. De wijziging gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2015
6a. Evaluatie systeemtest 8 november 2014
Het algemeen bestuur neemt kennis van de uitkomsten van de evaluatie van de systeemtest uit 2014.
6b. Notitie taakstellingsanalyse veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
De heer Van Bochove wijst de leden van het algemeen bestuur op deze notitie, waarin helder uiteen is
gezet welke bezuinigingsmaatregelen de veiligheidsregio in de afgelopen jaren heeft genomen. Dit document is een goede onderlegger om mogelijke discussies over bezuinigingen aan te halen.
6c. Rapportage accountant bij jaarrekening
De heer Van Bochove geeft aan dat de accountant bij de jaarrekening twee documenten oplevert: een
accountantsverklaring (bedoeld voor management en bestuur) en een managementletter (bedoeld voor
het management). De voorzitter vraagt hoe het zit met het delen van de managementletter aan de gemeenteraden. De heer Van Baarle geeft aan met een raadslid van gemeente Hilversum hierover gesproken te hebben, maar niet tot consensus te zijn gekomen. In de zojuist vastgestelde gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat ook de managementletter met de gemeenteraden wordt gedeeld, maar
dan wel nadat deze door het algemeen bestuur is behandeld.
Mevrouw De Vries geeft aan dat juridisch wordt onderzocht hoe de artikelen in de wet hierover moeten
worden geïnterpreteerd. Zij benadrukt dat het goede gesprek met de gemeenteraad niet moet gaan
over zaken van het management, wat wel een risico is als de managementletter ook wordt gedeeld. Afgesproken wordt dat de heer Van Baarle en mevrouw De Vries de afhandeling hiervan gezamenlijk op
zich nemen.
6d. Systeemevaluatie NOS incident.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de uitkomsten van de evaluatie op het NOS incident.
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6e. Beantwoording van Kamervragen over het aantal vrijwilligers bij de brandweer
Het algemeen bestuur neemt hiervan kennis.
7. Rondvraag en sluiting
De heer Roest komt nog terug op één zin in de notitie reserves en voorzieningen, waarin staat dat er geen
structureel geld beschikbaar is voor de vervanging van materieel. Hij vraagt zich af of hij zich hier terecht
zorgen over maakt. De heer Van Baarle reageert dat de veiligheid zeker niet in gevaar zal komen, en dat
een benodigde aanschaf desnoods met incidenteel geld zal plaatsvinden.
Mevrouw Van den Berg vraagt zich af wanneer een evaluatie verwacht kan worden van de grote stroomstoring. De heer Van Baarle antwoordt dat de evaluatie op dit moment wordt uitgevoerd, zowel intern als door
de inspectie. De verwachting is dat de uitkomst kort na de zomer komt.
Mevrouw Sylvester geeft aan dat er op 13 juni een lokale veiligheidsdag is gehouden, met medewerking van
onder meer de (jeugd)brandweer, politie, GHOR en het Rode Kruis. Dit was een erg leuke en geslaagde
dag. Zij dankt alle hulpdiensten die hieraan hebben meegewerkt.
Mevrouw Sylvester meldt dat in het onderzoek naar de stroperij inmiddels het OM is aangesloten. Er is
veel kennis over dit dossier opgebouwd binnen de gemeente Naarden.
Mevrouw Polder verzoekt de voorzitter om een presentatie te mogen geven over bevolkingszorg. Er wordt
geprobeerd dit in de vergadering van september te agenderen.
Ten slotte meldt de heer Leuvering dat hij afscheid neemt als lid van het algemeen bestuur, omdat hij
op een andere opdracht wordt geplaatst bij defensie. Hij geeft aan dat de heer Harenaars, zijn opvolger, zich zal melden tijdens een volgende vergadering. De voorzitter bedankt de heer Leuvering voor
zijn inspanningen en wenst hem succes in zijn nieuwe functie.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering.
****
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