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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2016 

Locatie: Gemeentehuis Wijdemeren 

Tijd: 15.30 - 17.00 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 

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

 E.J. Roest burgemeester van Laren 

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

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

 D. van Baarle plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV 

 P. van der Pol coördinator bevolkingszorg 

 R. Stumpel  directeur publieke gezondheid  

 W. Woelders politie Midden Nederland 

 R. van Treeck provincie 

 P. Benschop veiligheidsbureau 

Afwezig mw. A. van Vliet-Kuiper wnd. burgemeester van Gooise Meren 

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

 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.  
Mevrouw Van Vliet-Kuiper, dijkgraaf Van den Top, mevrouw De Vries en de heer Hagenaars zijn verhin-
derd. De gemeente Gooise Meren heeft wel schriftelijk input aangeleverd.  
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 25 mei 2016 en actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De heer Van der Zwan geeft aan dat dat het algemeen bestuur op 25 mei heeft ingestemd met het 
programma Geo en het projectplan Informatieveiligheid en aan de veiligheidsdirectie heeft gevraagd te 
bekijken hoe het capaciteitsprobleem kan worden opgelost. De veiligheidsdirectie is aan het bekijken hoe 
dit kan worden geïmplementeerd en welke capaciteit er voor nodig is, ook om relatie tot de kwaliteit. In 
het najaar komt de veiligheidsdirectie met een voorstel inzake de formatieve consequenties.   
 
De heer Van der Zwan deelt mede dat er op15 september landelijk een innovatiedag brandveilig leven 
op Crailo wordt georganiseerd, met als insteek de problematiek rond vergrijzing en brandveiligheid. Di-
verse bedrijven demonstreren innovaties op het gebied van brandveiligheid in de woonomgeving. De 
burgemeesters en raadsleden zullen op een later moment met een apart programma ook voor een deel 
van deze dag worden uitgenodigd. De eerdere datum van 5 oktober komt hiermee te vervallen. De heer 
Van der Zwan zal een studie m.b.t. vergrijzing en brandveiligheid rond sturen.   

 

3. Mededelingen 
 Doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gooi en Vechtstreek, proef 2 versterking van de 

TS2 posten (juli/augustus/september)  
De eerste proef is afgerond. Er vindt een tussentijdse evaluatie plaats. De resultaten zullen echter pas 
na het einde van alle proeven worden gedeeld. De proeven vragen veel van de flexibiliteit van mede-
werkers. Gisteren is de tweede proef gestart. Deze proef draait om de versterking van de TS2 posten. 
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In deze proef wordt de bezetting van de TS2 gegarandeerd door inzet van de 24-uursdienst. Het re-
pressieve dagdienstpersoneel en de vrijwilligers zijn dan beschikbaar voor de bemensing van de TS 
Flex. De heer Van Baarle ziet als voordeel van de proeven dat medewerkers meer gaan openstaan 
voor verandering en dat bv. kantoormedewerkers, die ook repressief zijn, meer verbinding krijgen met 
de posten.  
Het bestuur complimenteert de betrokken medewerkers voor hun inzet bij de proeven.   

 Ervaringen visitatie Groningen door de heer Stumpel 
De heer Stumpel deelt zijn ervaringen met de visitatie van de Veiligheidsregio Groningen eind mei. Op 
26 en 27 oktober vindt onze visitatie plaats. De visitatiecommissie heeft eerst uitgebreid de zelfevalua-
tie bestudeerd en geïnventariseerd welke vragen er daardoor lagen. Op de tweede dag heeft men in 
tweetallen gesproken met een brede vertegenwoordiging van de veiligheidsregio Groningen. Hij maakt 
het vergelijk met een soort snelkookpan. Je licht een andere regio door als een kritische vriend. Op het 
einde worden een aantal adviezen gegeven aan de veiligheidsregio. Als visitatiecommissie neem je zelf 
ook zaken mee terug naar de eigen regio.  

 Terugkoppeling brandweerkamer 
Mevrouw Harder geeft een terugkoppeling van de onderhandelingen met de vakbonden inzake de her-
ziening van het FLO overgangsrecht brandweer. Burgemeester Van Vliet zit namens onze regio in de 
brandweerkamer. Het FLO is niet meer houdbaar door een aantal met name fiscale redenen. Er is een ver-
schil van mening over de uittrede leeftijd. De bonden willen netto garanties hebben en ook willen zij dat de 
werkgever  het dichten van het AOW gat voor zijn rekening neemt. De werkgevers zijn in de onderhande-
lingen al opgeschoven. De wens van de werkgever is toch langer doorwerken, bv. niet repressief. Dit sluit 
ook aan bij de landelijke ontwikkelingen. In mei leek er bijna een akkoord te zijn, maar na een ledenraad-
pleging bleek er toch geen mandaat te zijn voor de bonden. Die kwamen begin juni met een nieuw voor-
stel. Door mobilisatie van de bonden, arriveerde de onderhandelingsdelegatie van de werkgever iets te 
laat. De bonden zijn opgestapt en hebben een ultimatum gesteld. Er zijn nu landelijk acties, met name bij 
de G4. 11 juli is er weer een brandweerkamer. De voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de 
werkgever heeft zich terug getrokken. Eventuele acties in onze regio gaan in overleg. 
De heer Hertog geeft aan dat dit onderwerp aanstaande vrijdag ook op de agenda staat van de BAC 
brandweer. Hij vraagt welk standpunt we nu innemen. Mevrouw Harder geeft aan dat er een goed bod ligt 
vanuit werkgeverszijde. De heer Van der Zwan vult aan dat vanuit de commandanten van de G4 het ad-
vies is weer snel aan de onderhandelingstafel te komen. Het bod van de werkgevers biedt voldoende 
ruimte om dicht bij elkaar te komen.  

 Werkgroep raadsleden 
De heer Van Bochove licht toe dat er volgende week een overleg is van de werkgroep raadsleden. De In-
spectie van Veiligheid en Justitie zal een toelichting geven op de quickscan die zij uitvoeren om vast te 
kunnen stellen of de repressieve brandweerzorg in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verantwoord 
en passend binnen de huidige wet- en regelgeving plaatsvindt. Bovendien zal worden gesproken over hoe 
zien we de rol van de werkgroep in de toekomst? Wat kunnen de betrokken raadsleden met de kennis die 
zij opdoen in de werkgroep.  

 Samenwerking regio´s Midden Nederland 
De heer Van der Zwan geeft aan dat het rietkappenteam ook bij de VRU gaat optreden. 
Ook is er vorige week een positieve bijeenkomst geweest met de veiligheidsdirectie Flevoland. De meeste 
energie zal worden gestoken in het ontwikkelen van een gezamenlijke warme crisisorganisatie.  

 Evenementenkalender 2016 
De heer Van der Pol licht de uitgedeelde evenementenkalender 2016 kort toe. Er zijn in 2016 geen samen-
vallende aandachtsevenementen, die door het samenvallen bijzondere risico’s opleveren. Afgesproken is 
volgend jaar de evenementenkalender in januari in het bestuur te bespreken. Dit betekent een extra in-
spanning van de veiligheidsdirectie en het veiligheidsbureau.  
De heer Van der Pol benadrukt dat vroeg verspreiden vaak ook betekent dat de kalender niet compleet is.  
De heer Woelders benadrukt dat als er sprake is van samenvallende c-evenementen de kalender zeker 
bestuurlijk zal moeten worden besproken om bv. te spreken over de verdeling van capaciteit.  
Er worden nog een tweetal wijzigingen doorgegeven, zo gaat het Rondje 35 niet door en is het Dudokcon-
cert op 14 juli.  

 

Besluitvorming 
4. Programmabegroting 2017 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

Burgemeester Van Bochove geeft aan dat de concept programmabegroting al eerder in het algemeen be-
stuur is besproken. De zienswijzen van de gemeenten zijn nu binnen. 
De heer Hertog geeft aan dat de gemeenteraad van Huizen niet akkoord is met het voorstel tot de opgeno-
men risico’s in het weerstandsvermogen en dan specifiek wat betreft vakbekwaam blijven en worden en 
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arbeidshygiëne. De heer Van Bochove vult aan de reactie van de veiligheidsregio op het risico arbeidshygi-
ene te mager te vinden. Het verzoek is dit verder aan te scherpen. De heer Van der Zwan licht toe dat er 
feitelijk nog niets is bewezen betreffende arbeidshygiëne , maar dat zeker onderkend moet worden, dat het 
werk gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. We zijn nu wel bezig met preventieve maatregelen. Er is 
echter ook een cultuuraspect. Medewerkers moeten ook zelf maatregelen nemen. Hij doet het aanbod dit 
onderwerp uit te komen leggen bij de raden, aangezien het nog niet goed op papier te zetten is.  
De voorzitter geeft aan dat ook de tekst m.b.t. de prestatie indicatoren verder moet worden aangescherpt.  
Mevrouw De Zwart-Bloch informeert naar de stand van zaken rondom de verdeelsleutel m.b.t. bevolkings-
zorg. De heer Van Bochove heeft hierover gesproken met de portefeuilleouders. De gezamenlijke conclu-
sie was om het zo te laten als het is.  
 
Het algemeen bestuur besluit: 
 in meerderheid (Huizen en Gooise Meren zijn tegen) om de programmabegroting 2017 met een in-

groeimodel vast te stellen. Dit besluit zal nog op de juridische haalbaarheid worden getoetst.  
 Op de overige zienswijzen van de raden te reageren zoals in de bijlage is voorgesteld door de veilig-

heidsregio 
 Opdracht te geven tot het opstellen van een businessplan, betreffende opleiden en oefenen.  Nu dui-

delijk is dat Crailo niet verzelfstandigd wordt, zal de veiligheidsregio een verkenning uitvoeren van de 
mogelijkheden om een oefencentrum te continueren als onderdeel van de veiligheidsregio. Deze ver-
kenning dient te resulteren in het opstellen van een businessplan dat op de eerstvolgende vergadering 
van het AB (te weten, 5 oktober 2016) behandeld zal worden. De financiële consequenties zullen, voor 
zover te zijnertijd bekend, ook in de kaderbrief 2018 worden opgenomen.  

 naar de vastgestelde verdeelsleutel in de gemeenschappelijke regeling te gaan kijken evenals naar de 
stemhoudingen binnen het algemeen bestuur.  

 

5. Jaarstukken 2015 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

Het algemeen bestuur besluit: 
 De jaarstukken 2015 vast te stellen 
 Met een meerderheid (de burgemeesters van Gooise Meren en Huizen zijn tegen) het positieve resul-

taat van € 408k te reserveren voor: 
o het programma C&R van € 126k; 
o het programma bevolkingszorg van € 117k; 
o het restant ad € 166k te storten in de algemene reserve  

 Het algemeen bestuur besluit de omvang van de algemene reserve vast te stellen conform de advie-
zen van de accountant.  

 Op de zienswijzen van de raden te reageren zoals is voorgesteld door de veiligheidsregio.  
 

Ter informatie 
6. Beslisnotitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer  

Burgemeester Roest licht toe dat op 16 juni de business case Kamp van Zeist is besproken in de stuur-
groep Meldkamer Midden Nederland. Deze was nog niet rijp voor besluitvorming. Dit is dan ook over de 
zomer heen getild. In de business case zaten nog te veel onzekerheden. Ook de verdeelsystematiek was 
nog onderwerp van discussie. De stuurgroep heeft zich wel uitgesproken voor de locatie Kamp Zeist. 
De heer Roest geeft aan dat hij nog wel frictiekosten verwacht.  
De heer Woelders vult aan dat de business case verder wordt uitgewerkt. De politie moet de meldkamer 
straks neer gaan zetten. Blauw en wit zijn al afgeroomd. Er moet nog geld worden gevonden voor de 
bouw. Er is extra versterking gezet op het financiële dossier. Die zullen ook de huidige kosten op een rij 
gaan zetten. Technische mensen zijn bv. nooit in rekening gebracht. Het gaat voor de verschillende par-
tijen zeker niet goedkoper worden. In het najaar ligt er een concreter plaatje.  
Voor de huidige meldkamer zal de politie zorgen dat het onderhoud technisch goed blijft lopen. Er zal een 
slag worden gemaakt om te komen tot één beheersysteem.  

 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
7. Aanpak invoering kwaliteitszorg veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek   
8. Jaarverslag Streekarchief Gooi en Vechtstreek  
9. Archiefinspectierapport 2015 
10. Afronding traject Interregionale Operationele Grenzen brandweer  
De bestuurlijk portefeuillehouder, de heer Roest wil graag een afspraak met het streekarchief over de digi-
taliseringskant van het archief.  
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11. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter informeert of de quickscan, die de Inspectie van Veiligheid en Justitie uitvoert om vast te kun-
nen stellen of de repressieve brandweerzorg in de VRGV verantwoord en passend binnen de huidige wet- 
en regelgeving plaatsvindt, nog voor de zomer wordt afgerond. De heer Van Baarle licht toe dat er vol-
gende week afrondende gesprekken zijn gepland met de Inspectie. Volgende week zal ook de Inspectie 
een toelichting geven bij de werkgroep raadsleden.  
Ook is er nog niet bekend wanneer de Staat van de Rampenbestrijding precies wordt uitgebracht. Boven-
dien vindt in oktober de visitatie plaats. De voorzitter verzoekt de veiligheidsdirectie om na te denken over 
de communicatie over deze publicaties en de samenhang er tussen.  
 
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


