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OPENBAAR VERSLAG 
 
 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 12 februari 2014 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.30-11.45 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 mw. M. de Pater wnd. burgemeester van Muiden 

     H.W.M. Heijman burgemeester van Bussum 

 B. Horseling burgemeester van Weesp 

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

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

 D. van Baarle plv. regionaal commandant / directeur 
middelen BGV 

 R. Stumpel plv. directeur publieke gezondheid 

 mw. J. Donkers provincie Noord-Holland 

 G.J. Bosland Berenschot, programmaleider Nieuw Rood 

Afwezig M.C. Smit burgemeester van Wijdemeren 

 E.J. Roest burgemeester van Laren 

 mw. J.J. Sylvester wnd. burgemeester van Naarden 

 J. de Bondt dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V 

Ambtelijk 
secretaris 

mw. L.D.Ouwerling bestuursadviseur G&V 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de vergadering om 10.30 uur en heet de vele toehoorders 
welkom.  
Burgemeester Roest, Smit en Sylvester zijn verhinderd. Tevens hebben de dijkgraaf de heer De Bondt, 
de heer Woelders en de heer Sanders zich afgemeld.   
 
De heer Van Vliet biedt namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers een petitie aan waarin zij hun 
zorg uiten over het verlies kwaliteit brandweerzorg in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 
Hij licht dat een aantal leden hebben aangegeven ongerust te zijn over hoe zij worden gehoord in de 
regio. De tekst van de petitie is afkomstig van de medewerkers zelf. De petitie is ondertekend door 
middel van IP adressen. De voorzitter neemt de petitie in ontvangst en geeft aan graag in overleg te 
gaan met de vrijwilligers. Hij wil dan echter wel de namen ontvangen. De heer Van Vliet geeft aan dat 
er vrees is voor represailles. De voorzitter kan zich hierbij niets voorstellen. Als bestuur handelen wij zo 
transparant mogelijk. Er wordt getracht iedereen mee te nemen in het proces, maar verandering kan 
pijn doen. De heer Van Vliet zegt toe de namen aan te leveren bij de voorzitter. De voorzitter bedankt 
de heer Van Vliet voor de petitie en zegt toe deze te bespreken.  
 
5a. Aanvraag aanvullende dienstverlening gemeente Blaricum 
De voorzitter besluit gezien de vele toehoorders te beginnen met agendapunt 5a, de aanvraag aanvullende 
dienstverlening gemeente Blaricum. De heer Van Vegten (VVD) zal namens de raad van Blaricum de 
aanvraag toelichten.  
De heer Van Vegten geeft aan dat de raad van Blaricum niet tegen regionale samenwerking is. De raad 
van Blaricum hecht veel belang aan de brandweer. Twee jaar geleden heeft het bestuur besloten tot 
uitname van de tweede TAS in Blaricum. D.m.v. stille diplomatie heeft de raad hoop gehouden in een 
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goede afloop, echter in december ontvingen zij het bericht dat de uitname geëffectueerd zou worden. 
Blaricum wordt door deze uitname onevenredig hard geraakt.  
Het verzoek tot aanvullende dienstverlening is gebaseerd  op basis van de nieuwe wet Veiligheidsregio, 
waarin de rol van de raad groter zou moeten worden. In het risicoprofiel zijn de rieten kappen niet 
meegenomen, terwijl dit een groot risico is. Het voorstel is dan ook het busje van het rietenkapteam te 
vervangen door een TAS, betaald door de gemeenteraad van Blaricum. De raad is van mening, dat 
ondanks het negatieve advies van de brandweer,  de TAS noodzakelijk is voor het garanderen van de 
veiligheid van de inzet van de manschappen. 
Daarnaast loopt het aantal vrijwilligers harder terug dan landelijk het beeld is. Dit is een slecht teken. 
Vrijwilligers zijn hard nodig, bevlogen en hebben hart voor de zaak.  De brandweer in Blaricum heeft 
daarnaast ook een belangrijke sociale rol.  
De gemeenteraad van Blaricum verzoekt  het algemeen bestuur om het besluit tot uitname terug te 
draaien. De gemeente Blaricum zal zelf de kosten dragen. 
 
De voorzitter bedankt de heer Van Vegten en de raad van Blaricum voor haar inbreng.  
Het oogmerk van de verandering is het bouwen aan een regionale brandweer en professionalisering. 
Hier is een dekkingsplan onder gelegd en daaruit blijkt dat de tweede TAS niet nodig is voor de 
veiligheid. Het is van belang om de brandweer zo efficiënt mogelijk in te richten. Er wordt dus kritisch 
gekeken naar de voertuigen en kazernes. Het gevraagde pluspakket levert echter geen bijdrage aan de 
veiligheid.  
De heer Van Vegten geeft aan dat de reactie van de post Huizen op uitrukken niet acceptabel is. Dat 
lijkt op papier beter, maar is niet de realiteit. De voorzitter wijst op de feitelijke opkomstcijfers van de 
TS2 in Bussum en Weesp, die zijn enorm verbeterd. In de regio laten we ons leiden door kwaliteit, 
professionaliteit en efficiency. 
De heer Van der Zwan geeft aan het spijtig te vinden dat de situatie zo escaleert. Op deze manier zijn 
er alleen maar verliezers. Hij benadrukt dat de gevraagde wijze van invullen van het pluspakket geen 
bijdrage levert aan de veiligheid. Bij rieten kappen kan dan gedacht worden aan meer preventie. De 
winst zit in het snel detecteren. Veiligheid staat uiteraard voorop en ook de werkvloer wordt 
meegenomen. Hij benadrukt dat variabele voertuigbezetting nu niet ter discussie staat. 
De voorzitter geeft aan dat het ook draait om vertrouwen. Het bestuur heeft vertrouwen in het 
dekkingsplan. Hij stelt voor om de  komende zes maanden de in de praktijk gerealiseerde 
opkomsttijden bij incidenten te gaan monitoren. Mocht er naar aanleiding van de cijfers aanleiding toe 
zijn, dan kan er in opnieuw in gesprek worden gegaan. We moeten in de transitie naar een regionale 
brandweer een slag maken. Hij wil nu gaan leven naar de gezamenlijke afspraken en na een half jaar 
kijken naar de cijfers. De positie van de vrijwilliger is in beweging. Hij vraagt om het vertrouwen van de 
raad van Blaricum.  
De heer Van Vegten geeft aan de uitkomst met de  raad te zullen bespreken. 
De heer Heijman geef aan dat hieruit niet afgeleid moet worden dat het bestuur afbreuk wil doen aan 
het grote belang voor de vrijwilligers voor de brandweer. 
Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan dat er een bijzondere situatie is, normaal zou zij in het bestuur het 
woord voeren namens Blaricum. Het besluit tot uitname heeft veel teweeg gebracht. Zij verkeert in een 
lastige positie, het is gebruikelijk om als bestuur gezamenlijk besluiten te nemen, maar zij ondersteunt  
in dit geval het standpunt van de gemeente Blaricum. 
De voorzitter concludeert dat de overige leden van het algemeen bestuur niet instemmen met de 
aanvraag tot aanvullende dienstverlening van de gemeente Blaricum. Er zal in de praktijk nadrukkelijk 
worden gemonitord.  
Hij bedankt de vele toehoorders voor hun getoonde interesse en aanwezigheid.  
 
2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 18 december 2013 en actielijst  
Het verslag wordt vastgesteld.  
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.  
Mevrouw De Pater informeert naar de evaluatie van het busongeval op de A1. De heer Van der Zwan 
geeft aan dat de evaluatie zo goed als klaar is en zo snel mogelijk aan haar zal worden voorgelegd, 
waarna deze in het bestuur kan worden behandeld.  
 
3. Mededelingen 
 Nieuw Rood: voortgang implementatie nieuwe organisatie 
De heer Van der Zwan licht de voortgang van de implementatie van de nieuwe organisatie toe. Begin 
januari hebben alle medewerkers van de brandweer een statusbrief ontvangen. Er vinden 
belangstellingsgesprekken voor de nieuwe leidinggevende functies plaats. De heer Mager zal de 
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functie van directeur brandweerzorg gaan invullen.  In maart en april volgen de 
belangstellingsgesprekken voor de overige functies. De invulling van de postcoördinatoren verloopt in 
overleg met het (vrijwillig) middenkader en de posten.  
 Ontsporing trein Hilversum: onderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de ontsporing van een trein in Hilversum 
zal zich waarschijnlijk niet richten op het optreden van de Veiligheidsregio, maar alleen kijken naar hoe 
de trein kon ontsporen. De voorzitter geeft aan dat dit ook effect kan hebben op het traject van de 
chloortreinen.  
 
Ter meningsvorming 
 
4a. Opvolging burgemeester Horseling in agendacommissie en als portefeuillehouder 
bevolkingszorg  
De heer Heijman zal na het vertrek van burgemeester Horseling per 1 april 2014 deel gaan nemen in 
de agendacommissie en de portefeuille bevolkingszorg oppakken.  
 
Ter besluitvorming 
 
5b. Kaderbrief 2015 
De heer Van Baarle licht toe dat de kaderbrief is besproken en akkoord gevonden door de financiële 
ambtenaren van de gemeenten en de agendacommissie. De te volgen  procedure is krap.  
De heer Heijman geeft aan dat hij de motie van Bussum mist in de kaderbrief. De heer Van Baarle 
geeft aan dat dat is besproken met de ambtenaren en de agendacommissie. Om het proces zuiver te 
houden is dit niet opgenomen en is er middels een separate brief gereageerd naar Bussum en Weesp. 
De heer Hertog geeft aan dat bij de tweedaagse in mei het huidige kostenniveau van de brandweer aan 
de orde zal  komen. Er zal hierover een zinsnede worden opgenomen in de kaderbrief. 
Het algemeen bestuur stemt in met de kaderbrief 2015. 
 
5c. Beleids- en uitvoeringsplan risicocommunicatie 
Mevrouw De Pater vraagt aandacht voor het opstellen van handelingsperspectief voor burgers (wat te 
doen bij bv. een ramp met een trein met gevaarlijke stoffen). 
De voorzitter geeft aan dat Hilversum al zoiets heeft opgesteld. De heer Van der Zwan zal de wens 
doorgeven aan bevolkingszorg. Mevrouw Donkers geeft aan dat op pagina 8 van het beleidplan staat 
dat de provincie verantwoordelijk is voor het actueel houden van het risicobeeld in de regio (de 
landelijke risicokaart). Dit is echter ook een verantwoordelijkheid  van de colleges van B&W. Het 
bestuur beaamt dit. Dit wordt nog aangepast.  
Het algemeen bestuur stemt in met het beleidskader 2014-2015 en het uitvoeringsplan 
risicocommunicatie voor 2014. 
 
5d. Geactualiseerd Regionaal Crisisplan Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Mevrouw De Zwart-Bloch informeert of er ook met GRIP RIJK geoefend kan worden. De heer Hertog 
geeft aan dat op landelijk niveau is en dus lastig wordt. Niet alle burgemeesters hebben de oefendata 
voor 2014 ontvangen. De heer Stumpel geeft aan dat dit wel is rondgestuurd, maar zal dit nogmaals 
doen.  
Het algemeen bestuur stelt het aangepast Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio´s Flevoland en Gooi 
en Vechtstreek versie 1.1. vast.  
 
Ter informatie 
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
6a.Bestuursrapportage kwaliteit voorbereiding zorginstellingen Gooi en Vechtstreek op rampen 
en crisis 
6b. Factsheet bestuurders slachtofferinformatiesystematiek 
6c. Brief politie onderzoek en plan van aanpak naar samengaan meldkamers Naarden en Utrecht 
d.d. 6 januari 2014 
6d. Brief aan Veiligheidsregio Utrecht verzoek medewerking onderzoek integratie meldkamer 
Gooi en Vechtstreek bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht d.d. 13 januari 2014. Er is 
een positief antwoord vanuit de Veiligheidsregio Utrecht onderweg. Het doel is het onderzoek voor de 
zomer af te ronden. Voor de aangekondigde nulmeting is met de veiligheidsregio´s Flevoland en 
Utrecht afgesproken daarin gezamenlijk op te trekken en dat daarbij het uitgangspunt OCMNL is.  
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6e. Brief gemeente Naarden, motie trap af met samenwerkingsverbanden d.d. 9 januari 2014. De 
heer Van Baarle licht toe, dat in afstemming met de agendacommissie er al een antwoord is verstuurd.  
 
7. Rondvraag en sluiting 
Er wordt kort gesproken over de bestuurstweedaagse op 8 en 9 mei. Op 9 mei zal alleen de ochtend 
worden benut. De voorkeur gaat uit naar dezelfde locatie als vorig jaar. In de agendacommissie zal 
e.e.a. worden voorbereid.  
 
De heer Van der Zwan geeft aan dat er op 26 februari een aftrap van de publieksvoorlichting voor 
Nieuw Rood plaats vindt en deelt een overzicht uit welke communicatiemiddelen zullen worden ingezet. 
Onder het thema ´Uw brandweer verandert´ worden inwoners attent gemaakt op de veranderingen bij 
de brandweer en wat ze er in de praktijk van gaan merken.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het openbare deel van de vergadering. 

* * * * 


