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OPENBAAR VERSLAG 
 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 21 mei 2014 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.00-10.45 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 mw. M. de Pater wnd. burgemeester van Muiden 

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

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

 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 

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

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

 R. Stumpel wnd. directeur publieke gezondheid 

 mw. J. Donkers provincie Noord-Holland 

 A. Sanders kwartiermaker bevolkingszorg 

 W. Woelders plv. eenheidschef politie Midden Nederland 

Afwezig H.W.M. Heijman burgemeester van Bussum 

 A.A. Leuvering regionaal militair commandant Noord 

Ambtelijk 
secretaris 

mw. L.D.Ouwerling bestuursadviseur G&V 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de vergadering om 10.00 uur en heet de pers welkom 
De heer Heijman heeft zich afgemeld.  Mevrouw Sylvester schuift iets later aan.  
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 26 maart 2014 en actielijst  
Het verslag wordt vastgesteld.  
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.  
 
3. Mededelingen 

 Nieuw Rood: voortgang implementatie nieuwe organisatie 
De heer Van der Zwan licht de voortgang van de implementatie van de nieuwe organisatie toe.  Het 
plaatsingsproces is in volle gang en loopt nog steeds op schema. Aangezien er onrust ontstaat in de 
organisatie is er met de Plaatsingsadviescommissie overleg gevoerd om het proces op onderdelen waar 
mensen functievolger zijn te versnellen. De planning is de plaatsing voor 1 juli 2014 af te ronden. De heer 
Van der Zwan geeft aan met de nieuwe clusterhoofden een ronde te maken langs alle burgemeesters.  

 Voortgang geschillencommissie Blaricum 
Er wordt gesproken over de voortgang van de geschillencommissie Blaricum. De heer Kozijn 
(afgevaardigde van Blaricum) en de heer Horseling (afgevaardigde van het bestuur) hebben de heer 
Waaijer, waarnemend burgemeester van Oegstgeest, benoemd als voorzitter. Begin juni komt de 
geschillencommissie bij elkaar.   
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oegstgeest
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 Nulmeting meldkamer Gooi en Vechtstreek  
De heer Woelders geeft een toelichting op de nulmeting van de meldkamer  die de komende weken wordt 
uitgevoerd door een team van PricewaterhouseCoopers. Het doel van de nulmeting is het landelijk in kaart 
brengen van de bestuurlijk-juridische, de financiële en de operationele situatie van de afzonderlijke 
meldkamers. De bestuurlijke accordering van de rapportage van de nulmeting zal plaatsvinden in het 
bestuur van 25 juni.  

 Waterveiligheid 
De dijkgraaf, de heer De Bondt, vraagt aandacht voor het lage bewustzijn in Nederland bij de bevolking en 
bestuurders voor waterveiligheidsbeleid en de evacuatieproblematiek.  De voorzitter geeft aan dat dit ook 
in het veiligheidsberaad is besproken. Het streven is dat er voor Prinsjesdag op individueel niveau een 
beeld is wat betekent watersnood in Nederland voor jouw huis. Dit kan bijdragen aan het bewustzijn. De 
heer De Bondt vult aan dat dan ook moet worden gekeken naar hoe ga je mensen opvangen en hoe zit het 
met vluchtwegen. De heer Woelders geeft aan dat zelfredzaamheid en handelingsperspectief van belang 
is. De heer Sanders zal dit namens de veiligheidsdirectie oppakken.  

 
Ter meningsvorming 
 

4a. Presentatie bestuurlijk oefenen door René Stumpel 
De heer Klijnsma geeft een presentatie over bestuurlijk oefenen.  
De heer Stumpel geeft aan dat naar aanleiding van de vele nieuw loco´s er nu een nieuw voorstel t.b.v. 
bestuurlijk oefenen ligt voor 2014. De heer Klijnsma vult aan dat als er wensen zijn, hij dat graag hoort. Het 
voorstel is in juni als aftrap twee avonden te organiseren voor de nieuwe colleges, waarin het leren van 
rampen  centraal staat. Hierna zal aan de gemeenten maatwerk worden aangeboden, waarbij men kan 
kiezen uit 12 onderwerpen, zowel voor gevorderden als beginners. Iedere gemeente kan drie onderwerpen 
kiezen. Het budget voor bestuurlijk oefenen was eerder door het bestuur verlaagd, mede hierom was 
eerder gekozen om per 3 gemeenten samen te gaan oefenen. In het nieuwe voorstel wordt dit los gelaten. 
Dit leidt wel tot een overschrijding van het budget met een aantal duizend euro.  
De heer Hertog geeft aan dat hij vier wethouders heeft en vraagt of die allemaal moeten worden opgeleid. 
De heer Klijnsma geeft aan dat het van belang is dat bv. vakanties kunnen worden gevuld. Het is echter 
ook van belang dat iemand affiniteit heeft met het onderwerp. Ook kunnen de gemeenten elkaar collegiaal 
bij staan. Mevrouw Sylvester geeft aan dat gezien de fusie haar wethouders relatief kort zullen zitten, zij 
stelt voor de gemeente Naarden in de planning naar voren te halen. De heer Van Bochove geeft aan een 
geheel nieuw college te hebben en zou ook graag naar voren worden gehaald in de planning. De heer 
Klijnsma zal een aantal datavoorstellen doen, maar geeft ook aan dat dan agenda technisch wel prioriteit 
dient te worden gegeven aan bestuurlijk oefenen. Mevrouw De Zwart geeft aan e.e.a. in eigen huis te 
hebben georganiseerd.   
Het algemeen bestuur stemt in met  het nieuwe plan voor bestuurlijk oefenen.  
 
Ter besluitvorming 
 

5a. Multidisciplinaire Vakbekwaamheid Leren, Opleiden, Trainen en Oefenen Meerjarenbeleidsplan 

2014-2018  
De heer Stumpel licht toe dat het beleidsplan is opgesteld in samenwerking met Flevoland. De dijkgraaf, de 
heer De Bondt vraagt aandacht voor de participatie en het eventueel mee bekostigen door ketenpartners. 
Het algemeen bestuur stelt het Multidisciplinaire vakbekwaamheid Leren, Opleiden, Trainen en Oefenen 
Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 vast. 
 

5b. Dienstverleningsovereenkomst brandweerkamer  
De heer Hertog licht toe dat hij in landelijke brandweeradviescommissie ervoor heeft gepleit om de 
brandweerkamer kleiner te maken (geen vertegenwoordiger vanuit ieder veiligheidsbestuur).  Hij stelt voor 
om de heer Heijman te vragen om ook dit deel van de portefeuille rechtspositie in te vullen.  
Het algemeen bestuur besluit de dienstverleningsovereenkomst tussen de VNG en het Veiligheidsberaad, 
ter oprichting van een brandweerkamer vast te stellen, de voorzitter en secretaris van het 
Veiligheidsberaad te machtigen om namens het bestuur van de veiligheidsregio de 
dienstverleningsovereenkomst met de VNG te ondertekenen en de heer Heijman te vragen om zitting te 
nemen namens het algemeen bestuur in de brandweerkamer. 
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5c. Flankerend beleid BGV 
Het algemeen bestuur gaat akkoord met het flankerend beleid BGV, de aanpassing van het reglement van 
de commissie VWNW en mandateert de commandant de leden van de commissie VWNW te benoemen. 
 

5d. Vaststelling jaarlijkse fysieke test   
Het functie specifieke testdeel van de PPMO (brandbestrijdingstest en traplooptest) wordt door het 
algemeen bestuur aangewezen als jaarlijkse fysieke test 
Mevrouw De Pater informeert of er vanwege privacy een aantal onderdelen zijn veranderd. De heer Van 
der Zwan antwoordt dat voorheen de fietstest werd gebruikt. Nu is er ook landelijk voor gekozen om een 
test in te voeren die overeenkomt met het brandweerwerk.  
 

5e. Regionale evenementenkalender  
Vanuit diverse gemeenten komen signalen dat de lijst niet compleet is. 
De heer Woelders geeft aan dat er criteria zijn en dat evenementen via de gemeenten worden 
aangeleverd.  
Het algemeen bestuur neemt kennis van de Regionale Evenementenkalender 2014 en stelt vast om de 
aandachtsevenementen (Hilversum Alive, Gondelvaart Loosdrecht, Hilversum On Air en de 
Sinterklaasintocht in Naarden) via het multidisciplinaire traject te laten afhandelen. Het bestuur neemt 
kennis van  het dringende advies om geen evenementenvergunningen te verlenen in het weekeinde van 
23 t/m 27 juni 2014. 
Er wordt tevens afgesproken dat het streven is om voor 2015 de kalender in december vast te stellen. 
 
5f. Stand van zaken herstructurering openbaar meldsysteem en vaststelling tarief 
concessievergoeding OMS  
De heer Van Baarle licht toe dat er richting de abonnees zal worden gecommuniceerd dat zij kunnen 
worden benaderd door een andere aanbieder van OMS dan zij gewend zijn. Hij stelt voor het nieuwe tarief 
vast te stellen. Na de komst van één meldkamer voor Midden Nederland zal men samen met de andere 
regio´s gefaseerd toegroeien naar één tarief.  
Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de herstructurering van het 
OMS, waarbij de concessieovereenkomsten zijn gesloten met 6 aanbieders en een beheerorganisatie met 
de 3 veiligheidsregio’s wordt ingericht en stemt in met het bedrag van de concessievergoeding ad € 1.400,-
- voor de periode 2015 t/m 2017. 

 

5g. Evaluatie Systeemoefening  
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van het evaluatierapport van de systeemoefening VR G&V 
28 november 2013, de conclusies en aanbevelingen en stemt in met de aanbevelingen en de door de 
veiligheidsdirectie voorgestelde duiding en opvolging. Er wordt afgesproken dat er een systeem wordt 
opgezet door de veiligheidsdirectie dat als een medewerker te laat of niet op komt dagen bij bv. een 
oefening er vanuit de voorzitter een brief aan die medewerker zal worden gestuurd met een kopie aan de 
aan degene die in lijn verantwoordelijk is (bv. gemeentesecretaris of veiligheidsdirectielid).  
 
5h. Eventuele besluitvorming n.a.v. bestuursconferentie 8/9 mei 
Dit punt is verplaatst naar het besloten deel.  
 
Ter informatie 
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
6a. Evaluatie busongeval A1 bij Muiden op 2 november 2013 
Mevrouw De Pater geeft aan het te betreuren dat het stuk openbaar is, voordat het naar de 
gemeenteraad van Muiden is gegaan. Er wordt afgesproken dat de gemeente Muiden samen met de 
veiligheidsregio en  Rijkswaterstaat een preparatief verkeerscirculatieplan voor eventuele 
(grootschalige) calamiteiten dan wel stremmingen op de A1 gaat opstellen, waarin onder andere wordt 
gekeken naar de mogelijkheid om bv. toe en afritten af te sluiten. Er zal een werkgroep bij elkaar 
worden gebracht o.l.v. de politie om naar dit soort maatregelen te kijken.  
6b. Reactie Berenschot op brief VBV d.d. 21 maart 2014  
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7. Rondvraag en sluiting 
De heer Hertog geeft aan dat de gemeenteraad van Naarden een motie heeft aangenomen over het 
opnemen van concrete effect- en prestatie-indicatoren in de begroting van de brandweer. Als het bestuur 
hier niet mee instemt dan zal de vertegenwoordiger van Naarden niet met de begroting kunnen 
instemmen. Mevrouw De Pater vult aan dat haar raad mogelijk een motie zal aannemen over het 
opnemen van CAO verplichtingen.  
De heer Van Baarle licht toe dat de raden zijn gevraagd om een zienswijze. Deze zullen worden 
besproken bij definitieve vaststelling van de begroting in het algemeen bestuur van 25 juni.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het openbare deel van de vergadering. 

* * * * 


