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Openbaar verslag algemeen bestuur 

  28 juni 2017  
  
 ___________________________________________________________________________________  
 
Aanwezig: P.I. Broertjes  (burgemeester Hilversum) 

A.Ph. Hertog  (burgemeester Huizen) 
J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum) 
E.J. Roest   (burgemeester van Laren) 
B.J. van Bochove   (wnd. burgemeester van Weesp) 
H.M.W. ter Heegde (burgemeester van Gooise Meren) 
F. Ossel   (wnd. burgemeester Wijdemeren) 
P.J.T.M. Hagenaars  (regionaal militair commandant Noord) 
J.W. Kradolfer  (reserve luitenant-kolonel) 
 

Adviseurs: J.A. van der Zwan  (commandant BGV/directeur VRGV)  

D. van Baarle  (plv. commandant BGV/ directeur bedrijfsvoering BGV) 
  R. Stumpel   (directeur publieke gezondheid) 

M. Polder   (directeur bevolkingszorg) 
Y. Hondema   (politie Midden Nederland) 
R. van Treeck  (provincie) 
P. Benschop   (veiligheidsbureau) 
L. Ouwerling  (bestuursadviseur VRGV, verslag) 
 

Afwezig: G.M. van den Top  (dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V) 

 ___________________________________________________________________________________  
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. De dijkgraaf heeft zich afgemeld.  
De heer Ossel wordt verwelkomd in het algemeen bestuur. 
 
De brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een nieuwe OR voor een periode van 4 jaar. De voorzitter 
(Robin Macco) en secretaris (Hanneke Oosterbaan) stellen zich voor. Zij geven aan graag aan de 
voorkant te worden meegenomen in de lopende zaken.  De heer Van der Zwan is de gesprekspartner 
voor de OR. Er zijn ook goede afspraken gemaakt met alle leidinggevenden. Dossiers die worden ge-
volgd zijn o.a. de meldkamer, interregionale samenwerking, ontvlechting Crailo en doorontwikkeling 
repressie. De OR van de brandweer heeft 9 leden, 2 vrijwilligers, 2 leden vanuit de 24 uurs dienst en  
5 uit de categorie overig. Afgesproken wordt om voortaan het agendapunt berichten uit de OR (indien 
er berichten zijn) op te nemen op de agenda.  
 
Agendapunt 7, tussentijdse samenvoeging meldkamers, is verplaatst naar de besloten agenda. 
 
Algemeen 
2a. Vaststellen openbaar en besloten verslag vergadering d.d. 24 mei 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2b. Bijwerken actiepuntenlijst 
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst.  
 
3. Mededelingen  
 Stand van zaken repressieve organisatie BGV 
De heer Hertog meldt dat het proces zich bevindt in de uitwerking van scenario’s. Er zijn allerlei mo-
dellen besproken met medewerkers. Namens het bestuur heeft hij een aantal kaders aan het project 
meegegeven, namelijk kostenneutraal, project Rembrandt moet worden mee genomen, uitruk op maat 
en het rapport van de inspectie zijn maatgevend.  De evaluatie van de proeven wordt ook meegeno-
men. In september zullen de  eerste contouren duidelijk zijn, eind dit jaar wordt besluitvorming ver-
wacht in het algemeen bestuur.  
 Principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht 2017 
De heer Ter Heegde geeft aan dat uit de ledenraadpleging van de vakbonden over het Principeak-
koord reparatie FLO-overgangsrecht 2017 blijkt dat er een ruime tot zeer ruime meerderheid is voor 
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het akkoord. Het bestuur van de VNG zal in de vergadering van 6 juli een besluit nemen over bekrach-
tiging van het akkoord. 

 Externe inhuur 
De voorzitter geeft aan dat er n.a.v. de uitzending van Één Vandaag raadsvragen zijn gesteld in Hui-
zen en Hilversum m.b.t. de externe inhuur. Hij stelt voor te gaan kijken naar meer standaardisatie aan 
de hand van de Wet normering topinkomens (WNT). De heer Kradolfer geeft aan dat de richtlijn in 
Amsterdam is dat de raad een maximaal tarief vast stelt, maar vanuit het college kan er toestemming 
worden gegeven om af te wijken. Hij adviseert ook te kijken naar de duur en de inzet, zo zijn korte op-
drachten vaak duurder. De normering vanuit de WNT is ongeveer 165 euro per uur.  
De heer Van Bochove stelt voor dat er een notitie met beleid wordt opgesteld over de normering van 
externe inhuur. Indien men hiervan wil afwijken, dient er afstemming plaats te vinden met het dagelijks 
bestuur.  

 Coulanceregeling 
De voorzitter deelt mee dat het college in Hilversum niet kon instemmen met de wijziging van de be-
groting i.v.m. de coulanceregeling. Er wordt nog geprobeerd dit te wijzigen. De heer Van Bochove is 
verbaasd aangezien het voorstel voor de coulanceregeling is gedaan door de wethouder van Finan-
ciën van de gemeente Hilversum. Alle gemeenten moeten instemmen met het voorstel.  
 
Besluitvormend 
4. Jaarstukken 2016 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

De heer Van Bochove meldt dat de jaarstukken voor zienswijzen zijn voorgelegd aan de gemeenten.  
Hij meldt dat de verwachting is dat een aantal risico’s in de loop van 2017 zal afnemen. De jaarreke-
ning verandert echter niet meer, die balans is opgemaakt op 31 december. Een aantal risico’s bestaan 
inmiddels niet meer, maar de jaarrekening kan niet worden gewijzigd. Bij de burap zal worden aange-
geven welke risico’s zijn verdwenen, zoals bijvoorbeeld IFV en fiscaal regime. In de raadsinformatie-
brief wordt dit nog verduidelijkt. Dit betekent dat er wel een vordering ontstaat, maar dat slechts de 
helft wordt geïnd.  
Het algemeen bestuur besluit om: 
 De jaarstukken 2016 vast te stellen 
 Het negatief resultaat vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming: 

o een bedrag te reserveren voor het programma C&R van € 79.779 ter versterking van het 
Veiligheidsbureau; 

o een bedrag van € 974.773  te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het 
negatief resultaat. 

o een extra bijdrage ad € 465.098  te vragen aan de gemeenten als gevolg van de spelre-
gels ter aanvulling van de algemene reserve, waarmee onze ratio weerstandsvermogen 
weer op 1 komt. In de bestuursrapportage 2017 zullen de risico’s wederom beoordeeld 
worden, waarbij er in 2017 ontwikkelingen zijn die tot gevolg hebben dat een aantal ri-
sico’s, die per 31-12-2016 bestonden, verdwenen zijn. Hiermee zal in storting door de ge-
meenten, ten behoeve van de aanvulling van de algemene reserve, rekening worden ge-
houden. De tekst in de raadsinformatiebrief wordt op dit onderdeel nog aangevuld.   

o reeds verwerkt in de jaarrekening: in te stemmen met de vrijval van de reserve perso-
neelsverzekeringen (€ 122.978) en reserve bevolkingszorg (69.212) als gevolg van de 
spelregels verbonden partijen. 

 Het overzicht zienswijzen te versturen naar de raden als antwoord op de ingediende zienswijzen. 
 
5. Programmabegroting 2018 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

De heer Van Bochove geeft aan dat we al diverse malen uitvoerig hebben gesproken over de pro-
grammabegroting 2018. De zienswijzen van de gemeenten zijn inmiddels bekend. Hij stelt voor con-
form het voorstel te besluiten. 
De heer Ossel geeft aan dat de raad van Wijdemeren heeft besloten in te stemmen, maar wel een 
aantal scenario’s nader uitgezocht wil hebben. Dit geldt ook voor de gemeente Gooise Meren.  
De heer Roest geeft aan dat schaalvergroting één van de scenario’s is. Dit wordt momenteel al uitge-
werkt. De heer Van Bochove vult aan dat het bestuur op 1 mei heeft besloten dat we uitgaan van een 
tekort en dat we als bestuur de opdracht hebben kritisch te blijven kijken naar de begroting. Er worden 
twee zaken nader onderzocht, namelijk schaalvergroting en oefenen. Het besluit van 1 mei zal nog-
maals worden opgenomen in de raadsinformatiebrief. Het algemeen bestuur heeft op 1 mei jl. beslo-
ten om geen van de in het rapport van de stuurgroep genoemde maatregelen financieel op te nemen 
als besparing in de begroting 2018. Wel wordt een nadere verkenning geïnitieerd naar schaalvergro-
ting en gezamenlijke oefenfaciliteiten in Flevoland. Hierover zal halfjaarlijks worden gerapporteerd. 
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Vanaf 2019 wordt bij de jaarlijkse begrotingscyclus bezien of de eerder voorgestelde ingrepen alsnog 
van nut kunnen zijn. 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. De programmabegroting 2018 vast te stellen, incl. de voorgestelde verhoging van in totaal € 

1.474.500 
2. Op de zienswijzen van de raden te reageren zoals in de bijlage is voorgesteld door de veiligheids-

regio, d.w.z.  

 De bijdrage van veiligheidsregio’s aan landelijke ontwikkelingen opnieuw aan de orde te stel-
len. (Nb. Is opgepakt door een recent schrijven vanuit het AB naar het veiligheidsberaad 
waarin met klem is verzocht om de verdeelsleutel te heroverwegen.) Ook is het veiligheidsbe-
raad verzocht om richting het (nieuwe) kabinet aan te sturen op een verhoging van de Brede 
Doeluitkering Rijksuitgaven (BDuR) om extra kosten als gevolg van (opgelegd) nieuw beleid te 
kunnen dekken. 

 Samenwerking en schaalvergroting door fuseren met buurregio’s is een reële optie die nader 
onderzocht gaat worden. Afgesproken is dat er halfjaarlijks een tussentijdse update gegeven 
gaat worden over de voortgang. 

 

6. Actualisatie beleidsplan veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2017-2020  

De heer Van der Zwan licht toe dat de vorige versie is besproken tijdens de bestuursconferentie. Naar 
aanleiding van deze bespreking is de tekst en de lay out aangepast.  
De tekst over schaalvergroting wordt nog aangepast naar aanleiding van de gezamenlijke bijeenkomst 
met het bestuur van Flevoland op 4 juli. Mevrouw Hondema verzoekt de tekst over de meldkamer nog 
iets aan te passen.  
Het algemeen bestuur besluit onder voorbehoud van 4 juli het geactualiseerde Beleidsplan 2017-2020 
van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. Het stuk zal ter kennisneming aan de ra-
den worden gestuurd, mogelijke input zal in de actualisatie van volgend jaar worden meegenomen.  
 

7. Tussentijdse samenvoeging meldkamers Naarden en Lelystad (nazending) 

Dit agendapunt is verplaatst naar besloten agenda 

 

8. Aanpassingen terrorismegevolgbestrijding  

Kolonel Hagenaars geeft aan dat defensie graag wil aansluiten bij deze oefening. Dit wordt nog onder-
ling afgestemd met de politie. De heer Van Bochove verzoekt om afstemming met de expertisegroep 
vakbekwaamheid, die in mei ook een bijeenkomst heeft georganiseerd voor de bestuurders m.b.t. ter-
rorismegevolgbestrijding.  
De voorzitter vraagt om de datum van de bestuurlijke oefening zo snel mogelijk bekend te maken.   
Het algemeen bestuur besluit om: 
 Kennis te nemen van het aangepaste Incidentbestrijdingsplan terrorismegevolgbestrijding Midden-

Nederland. 
 In te stemmen met het geactualiseerde Protocol IBP terrorismegevolgbestrijding Midden-Neder-

land. 
 De voorzitter en secretaris mandaat te verlenen voor ondertekening van het geactualiseerde pro-

tocol.  
 In te stemmen met het aanbieden van een extra bestuurlijke oefening in de tweede helft van 2017. 
 

Voorstel hamerstukken algemeen bestuur 
9. Regionaal Evenementenbeleid  

Het algemeen bestuur besluit om het Regionaal Evenementenbeleid vast te stellen en de (inter)Regio-
nale Handreiking Evenementenveiligheid 2013 in te trekken. 
 

10. Bestuurlijk portefeuillehouder bevolkingszorg 

Het algemeen bestuur besluit Burgemeester Ter Heegde te benoemen als bestuurlijk portefeuillehou-
der Bevolkingszorg. 
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11. Afhandeling automatische brandmeldingen door gemeenschappelijke meldkamer  

Het algemeen bestuur besluit: 
 het VEBON protocol “Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC” met ingang van 1 juli 

2017 toe te passen 
 de Gemeenschappelijke Meldkamer, bij automatisch brandmeldingen van een Particuliere Alarm-

centrale, alleen direct de brandweer te laten alarmeren wanneer het met een hoge mate van ze-
kerheid een echte brandmelding betreft; hierbij is het verificatieprotocol (zie bijlage, tabel 1) maat-
gevend. 

 

12. Brancherichtlijn OGS Brandweer 

Het algemeen bestuur besluit om: 
1. Met terugwerkende kracht per 1 juni 2017 in te stemmen met de nieuwe brancherichtlijn Optische 

en Geluidssignalen Brandweer 
2. In lijn met de brancherichtlijn prioriteit 2 in de plaats te laten komen van prioriteit 3. 
 
Informerend 
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
13. Evaluatie en vervolg ronde gemeenteraden 
14. Managementrespons op rapportages accountant bij jaarrekening 2016  
15. Archiefinspectierapport 2016 en jaarverslag Streekarchief Gooi en Vechtstreek  

 
16. Communicatie 

Het bestuur besluit na 4 juli een raadsinformatiebrief te versturen.  
Mevrouw Mooij licht toe dat er de afgelopen 2 maanden ongeveer 60 artikelen zijn verschenen in de 
media over de BGV, focus was met name het begrotingsproces en het onderwerp externe inhuur. Het 
aantal volgers op social media blijft stijgen. Opvallend is de berichtgeving over natuurbranden.  

 
17. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 


