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OPENBAAR VERSLAG 
 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2014 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.00-11.30 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 

 H.W.M. Heijman burgemeester van Bussum 

 J. de Bondt dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V 

 A.A. Leuvering regionaal militair commandant Noord 

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 

 R. van Treeck provincie Noord-Holland 

 A. Sanders kwartiermaker bevolkingszorg 

Afwezig W. Woelders plv. eenheidschef politie Midden Nederland 

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 kolonel Leuvering, 
Regionaal Militair Commandant Noord, welkom. De heer Leuvering stelt zich voor en nodigt het bestuur 
uit voor een oefening op 11 september. 
Agendapunt 5k, accordering nulmeting meldkamer, wordt van de agenda gehaald. De rapportage is nog 
niet gereed. 
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 21 mei 2014 en actielijst  
Het verslag wordt vastgesteld.  
Op verzoek van mevrouw De Pater wordt het preparatief verkeerscirculatieplan voor de gemeente 
Muiden aan de actielijst toegevoegd. 
 
3. Mededelingen 

 Nieuw Rood: voortgang implementatie nieuwe organisatie 
De heer Van der Zwan licht de voortgang van de implementatie van de nieuwe organisatie toe.  De aftrap 
van de nieuwe organisatie is op 1 juli, dan vindt een bijeenkomst plaats voor alle leidinggevenden. Na de 
zomer vindt er een bijeenkomst plaats voor alle medewerkers. Het plaatsingsproces is inmiddels afgerond. 
Er zijn vier bezwaren binnen gekomen.  

 Voortgang geschillencommissie Blaricum 
Er wordt gesproken over de voortgang van de geschillencommissie Blaricum. De heer Van Vegten zal de 
gemeente Blaricum vertegenwoordigen. De heer Van der Zwan is de vertegenwoordiger van het algemeen 
bestuur. Vanmiddag is er een openbare hoorzitting, waar beide partijen worden gehoord door de 
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geschillencommissie. Het bestuur zal de geschillencommissie tevens vragen om uitstel van een besluit 
over hun advies, aangezien de eerstvolgende vergadering van het bestuur pas op 24 september is.  

 Bestuurlijke netwerkbijeenkomst crisisbeheersing en rampenbestrijding 8 oktober 
Op 8 oktober is er een bestuurlijke netwerkbijeenkomst gepland. Doel van de bijeenkomst is nader kennis 
maken met andere bestuurlijke partners. Het programma duurt een dagdeel. De bijeenkomst zal in de 
regio plaats vinden. De heer De Bondt biedt ondersteuning aan vanuit het waterschap.  

 Website veiligheidsregio 
Er is vanaf vandaag een nieuwe website voor de veiligheidsregio in de lucht.  

 
Ter meningsvorming 
 

4a.  Gezamenlijk veiligheidsbureau 
De heer Van der Zwan doet het voorstel om een business case light op te stellen, zodat er in het najaar 
keuzes kunnen worden gemaakt. Het is nu te prematuur om een besluit te nemen. In de business case 
wordt zowel de samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht als Flevoland verkend.  
De voorzitter geeft aan dat we dit ook mee moeten nemen in de gesprekken met de bestuurders uit 
Flevoland. De heer Smit zal dit afstemmen met de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland. Ook 
ambtelijk zal afstemming worden gezocht. De business case light is ook een wens van de 
gemeentesecretarissen.  

 

4b. Rol van de raad 
De heer Van der Zwan licht toe dat het van belang is om n.a.v. de commissie Hoekstra te gaan bekijken op 
welke manier de gemeenteraden meer kunnen worden betrokken bij brandweer en veiligheidsregio. Hij 
stelt voor een om een tijdelijke werkgroep in te stellen die in maximaal 2 bijeenkomsten gaat kijken hoe dat 
kan worden ingevuld.  
Mevrouw De Pater wil waken voor het inrichten van een nieuw circuit, dat zou de afstand alleen groter 
maken. De verantwoordelijkheden in de Wet veiligheidsregio moeten het uitgangspunt zijn. De verbinding 
moet vooral worden gezocht in de betrokkenheid van raadsleden en vrijwilligers. De heer Hertog vindt dat 
vooraf duidelijk moet zijn dat de werkgroep een tijdelijk karakter heeft. Hij stelt voor dat vanuit iedere raad 
één vertegenwoordiger zitting neemt in de werkgroep. De heer Smit ondersteunt dit voorstel. De voorzitter 
geeft aan dat het van belang is vooraf verwachtingen uit te spreken. Mevrouw De Zwart-Bloch vult aan dat 
dit ook bij andere verbonden partijen speelt.  De heer Hertog vraagt zich af hoe andere regio´s dit 
oppakken. De heer Van Treeck geeft aan dat dat per regio verschilt, het hangt af van de bestuursstijl.  
Het bestuur besluit een tijdelijke werkgroep op te richten met een vertegenwoordiger van alle raden die in 
één of twee bijeenkomsten naar de rol en betrokkenheid van de gemeenteraden bij de brandweer en de 
veiligheidsregio gaat kijken.  

 
Ter besluitvorming 
 
5a. Jaarrapport 2013 (bijlagen) 
De heer Van Baarle licht toe dat het bestuur eerder heeft besloten tot het instellen van twee voorzieningen, 
namelijk voor de frictiekosten van de reorganisatie en voor de uitvoering van de taakstelling 
bluswatervoorziening. Het nadelig saldo kan grotendeels worden gedekt met de opheffing van de reserve 
OCMNL.  
Er ligt een positief advies van de accountant. De heer Roest vraagt de accountant, de heer Hofsteenge, naar 
zijn mening over de reservepositie van de regio. De heer Hofsteenge geeft aan dat de reserve niet groot is, 
er kunnen enkele tegenvallers worden opgevangen. Mocht de veiligheidsregio echter besluiten tot zaken die 
risico met zich mee brengen, dan kan men aan de ondergrens komen. Maar aangezien het een 
gemeenschappelijk regeling betreft moeten de tekorten worden aangevuld door de gemeenten. 
Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan dat dit het resultaat is van het eigen besluit van het bestuur om positieve 
saldo terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.  Het bestuur kan zelf de reservepositie bepalen.  
De heer Hofsteenge geeft aan dat er geen absolute hoogte aan te geven is, het hangt samen met de risico´s. 
De heer Heijman vindt wel de veiligheidsregio een reserve moet hebben om risico´s op te kunnen vangen. 
Hij wil zorgen voor een solide reserve. De heer Van Bochove geeft aan dat dit eerder hoort bij de bespreking 
van een begroting. Het bestuur besluit de discussie over de gewenste grootte van de reserve een keer 
separaat te voeren.  
De heer Roest informeert of ICT een primair proces is. De heer Van Baarle geeft aan dat ICT binnen 
bedrijfsvoering een kritisch proces is. Tevens informeert de heer Roest naar wat wordt verstaan onder moreel 
gevoelde verplichtingen. De heer Hofsteenge geeft aan dat dat afspraken betreft die terug leiden naar de 
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regiovorming. Hiertoe kent de BGV nog een verplichting. Zijn advies is om deze op korte termijn af te 
wikkelen.  
De heer Bochove geeft aan dat gestelde reactietermijn voor de raden in de aanbiedingsbrief niet haalbaar is 
vanwege het zomerreces. Het bestuur besluit de reactietermijn te stellen op 1 oktober.  
De heer Van Baarle wil volgend jaar de jaarrekening eerder vaststellen (april), zodat deze in juni definitief 
kan worden afgerond.  
Het algemeen bestuur besluit: 

 Het nadelig saldo brandweer van € 326.843 over 2013 ten laste te brengen van de Algemene 
reserve. 

 De reserve Operationeel Centrum Stichtse Brug/Midden Nederland van € 290.573 te laten 
vervallen en over te hevelen naar de Algemene reserve.  

 Het voordelig saldo gemeentelijke bevolkingszorg van € 165.797 terug te betalen aan de 
deelnemende gemeenten. 

 In te stemmen met de concept brief aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De 
reactietermijn van de raden wordt gesteld op 1 oktober 
 

5b. Vaststelling Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 (bijlagen) 
De heer Hertog geeft naar aanleiding van de zienswijzen van diverse raden aan dat er in de 
agendacommissie uitgebreid is gesproken over  effect- en prestatie-indicatoren. Eén van de doelstellingen 
van Nieuw Rood is inzicht geven in de prestaties van de brandweer, namelijk de dekkingscijfers. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor het beleid. De agendacommissie wil dan ook ontraden om op de vraag in te gaan. 
De heer Heijman geeft aan dat er sprake is van een gecoördineerde actie, ook in Bussum is deze vraag aan 
de orde geweest. De raden willen meer grip op gemeenschappelijke regelingen in het algemeen. Hij wil dit 
signaal wel serieus nemen. Mevrouw Sylvester geeft aan dat de raad van Naarden als eerste de vraag heeft 
gesteld. Het ligt inderdaad breder dan de veiligheidsregio. De instelling van de raad is wie betaalt, bepaalt 
en wat levert dit dan op. De raad wil aan de hand van kengetallen zien dat het beter is geworden.  
De heer Smit stelt voor dit mee te nemen in de werkgroep met raadsleden. Dergelijke vragen kunnen veel 
energie kosten. De eigen burgemeester zit in het bestuur van de veiligheidsregio, die kan uitleg geven. 
De heer Hertog geeft aan dat er wantrouwen schuilt achter deze vraag. Mevrouw De Pater wijst op dat 
tegenvallers in de CAO in de eigen begroting moeten worden opgelost, dit leidt ertoe dat de looncomponent 
steeds groter wordt t.o.v. andere onderdelen. Mevrouw Sylvester geeft aan dat de raad inderdaad ook wil 
kunnen controleren en dat zij vaak de cijfers missen. Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan dat het 
dekkingsplan nu juist kwantitatief is. De vraag is wat verwachten de raden. De heer Van der Zwan geeft aan 
dat er voor volgend jaar wensen in gemeentelijke jaarplannen met lokale cijfers  worden opgenomen. De 
heer Roest geeft aan de raden wel te willen bedienen, maar dat dit breder is dan de veiligheidsregio. De 
heer Van Baarle vult aan dat een verdieping van de vraag noodzakelijk is, de regio wil wel leveren, maar dan 
is vraag waar exact de behoefte ligt.  De heer Smit geeft aan dat het hier gaat om een wettelijke verplichte 
gemeenschappelijke regeling. De onvrede van de raad  is begrijpelijk. Zij moeten betalen, maar gaan er niet 
over.  
De voorzitter besluit dit mee te nemen in de werkgroep m.b.t. rol van de raad.  
Mevrouw Sylvester kan niet instemmen met de voorliggende programmabegroting en meerjarenraming.  
De heer Heijman maakt een voorbehoud voor de meerjarenraming in verband met de motie van de raad 
van Bussum. 
Het bestuur besluit in meerderheid: 

 De bijgaande programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 definitief vast te stellen; 
 De gemeentebesturen te berichten dat de begroting 2015 definitief is; 
 Conform artikel 32, lid 6, van de gemeenschappelijke regeling de begroting 2015 te zenden aan 

gedeputeerde staten van Noord-Holland. 
 
5c.  Variabele voertuigbezetting, voorstel variant TS2 en TS flex 
De heer Van der Zwan geeft aan dat er een draagvlakonderzoek is uitgevoerd onder de posten. Het 
overgrote deel stemt in met de variant TS2 en TS flex. De posten ´s Gravenland en Nederhorst den Berg 
kunnen zich hier echter niet in vinden. Post Blaricum heeft aangegeven dat zij pas een afweging kunnen 
maken als het inzetplan en de RIE zijn afgerond. 
Er is gekeken naar het uitgangspunt dat de TS 2 en de TS 4 binnen 5 minuten ten opzichte van elkaar ter 
plaatse moeten zijn. In Weesp is dat in ruim 91% van de uitrukken het geval, in Bussum in ruim 85 % van 
de uitrukken. 
De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) zal in augustus worden afgerond. Er is contact met de 
arbeidsinspectie hierover. Uit de RIE komen bijna geen punten. Brandweer Nederland brengt ook 
binnenkort een landelijk advies uit over variabele voertuigbezetting. De variant van Gooi en Vechtstreek 
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past hierbinnen.  Hij stelt voor om het totale pakket in september nogmaals voor te leggen en nu alleen een 
voorgenomen besluit te nemen.  
De heer Smit is het hiermee eens en stelt voor om samen met de heer Van der Zwan langs de posten ´s 
Gravenland en Nederhorst den Berg te gaan.  
Het bestuur besluit voorlopig om 

 het concept van variabele voertuigbezetting TS2 + TS4, waartoe in januari 2013 is besloten, op 
twee onderdelen aan te passen: 

 de inzet vanuit de posten Huizen en Weesp 24 uur per dag en 7 dagen per week te baseren op 
directe uitruk (met in de avond/nacht/weekend-situatie inzet van 24-uursdienst medewerkers en 
gekazerneerde vrijwilligers). Dit is identiek aan de inzet vanuit de andere TS2-steunpunten in 
Bussum en Loosdrecht 

 de TS4 te vervangen door een zogenaamde TS-flex, waarbij de TS met minimaal 4 en maximaal 6 
personen uitrukt. 

 de lopende uitrol binnen het project Nieuw Rood hierop aan te passen 
 de structurele meerkosten in 2015 te dekken uit de reserve, voor de dekking van de structurele 

meerkosten vanaf 2016 vanuit bedrijfsvoering volgt nog een apart voorstel. 
In september zal samen met de RIE een definitief besluit worden genomen.  
 
5d. Instroomeis MBO3 verlagen naar MBO2 
Mevrouw De Pater geeft aan dat zij ook graag zou zien dat er flexibel wordt omgegaan met de 
instroommogelijkheden/momenten. De heer Van der Zwan licht toe dat in de nieuwe organisatie het van 
belang is dat afdelingen meer gaan meedenken, naar hoe kan ik helpen.  
Het bestuur besluit de Instroomeis Manschap A te verlagen van MBO 3 naar MBO-2 niveau (diploma of 
middels een assessment aantoonbaar over het niveau beschikken).  
 
5e. Doorontwikkeling veiligheidsregio 
Het bestuur stemt in met het voorgestelde proces om te komen tot een visie op de doorontwikkeling van de 
veiligheidsregio. 
 
5f. Convenant uitval drinkwater 
Het veiligheidsbestuur stemt in met het convenant uitval drinkwater, inclusief de bijbehorende actielijst. 
 
5g. Regeling calamiteitenzender RTV Noord Holland 
Het bestuur stemt in  met de vernieuwde afspraken die zijn gemaakt met RTV NH als calamiteitenzender.  
 
5h. Mandaatregeling BGV  
De heer Van der Zwan geeft aan dat in de nadere uitwerking van de nieuwe organisatie ook de nieuwe 
overlegvormen, zoals het middenkader, worden meegenomen en zal worden bekeken hoe om te gaan met 
aanstellingen.  
Het algemeen bestuur besluit: 

 Het organisatiebesluit BGV 2009 in te trekken en het organisatiebesluit BGV 2014 vast te stellen. 
 De mandaatregeling BGV 2010 in te trekken en de mandaatregeling BGV 2014 vast te stellen. 
 Het op 20 mei 2010 vastgestelde mandaatregister BGV in te trekken en het mandaatregister BGV 

2014 vast te stellen. 
 Het op 20 mei 2010 vastgestelde plaatsvervangingregister van de Regionaal Commandant van de 

BGV in te trekken en het plaatsvervangingregister van de Commandant van de BGV 2014 vast te 
stellen. 

 De benaming Regionaal Commandant in de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen in 
Commandant. 

 De Commandant mandaat te verlenen om de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV in 
overeenstemming te brengen met het Organisatieplan BGV 2014 ( m.n. functionele benamingen 
en bevoegdheden). 

 
5i. Keuring officieren brandweer 
De heer Van der Zwan licht toe dat de test wordt gerelateerd aan het werk van een officier en zal de leden 
van het bestuur uitnodigen voor een testdag.  
Het algemeen bestuur besluit: 

 In te stemmen met de invoering per 1 juli 2014 van een aanstellings- en periodieke keuring voor  
officieren conform de in hoofdstuk 3 van de notitie opgenomen matrix. 

 In te stemmen met de in hoofdstuk 4 van de notitie voorgestelde frequentie van de keuring. 
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 In te stemmen met overeenkomstige toepassing van het rechtspositioneel kader van de reguliere 
PPMO 

 
5j. Motie Naarden: borgen publieke verantwoording bij regionalisering 
Mevrouw Sylvester licht toe dat het de motie vooruitloopt op nieuwe wetgeving. De heer Smit geeft aan dat 
de regio sowieso mee werkt, maar dat bureaucratie moet worden voorkomen.  Het bestuur neemt kennis 
van de motie van de raad van Naarden en stemt in met het verlenen van medewerking aan onderzoeken 
van rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en in samenwerking, mits 
eventuele externe kosten ervan door de gemeenten worden gedragen 
 
Ter informatie 
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
6a. Voortgang besluitvorming samenvoegen meldkamers van Utrecht en Gooi en Vechtstreek  
6b. Brief VBV beoordeling rapport ´variabele voertuigbezetting en de eerste vijf minuten´en 
reactie  
6c. Reactie vrijwilligers Hilversum, op rapport VBV herstel van vertrouwen  
6d. Samenwerking ICT met VRU en Flevoland  
 
7. Rondvraag en sluiting 
De heer Smit informeert naar wanneer de succesvolle pilot van de first responder definitief wordt gemaakt. 
De heer Van der Zwan zal dit samen met de heer Ton oppakken.  
 
Burgemeester Sylvester wil graag afstemming over de mogelijkheden om met behoud van een uitkering ook 
vrijwilliger te zijn bij de brandweer. De heer Van der Zwan is daar vanuit zijn landelijke portefeuille mee bezig. 
 
Burgemeester De Zwart-Bloch licht de voordracht toe van de kandidaat, de heer Stumpel, voor de 
sleutelfunctie RVE manager GGD / directeur Publieke Gezondheid. Er komt in september nog een formeel 
voorstel.  
 
Mevrouw Ouwerling geeft aan de komende maanden met zwangerschaps- en bevallingsverlof te zijn. Haar 
functie zal worden waargenomen door mevrouw Epema.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het openbare deel van de vergadering. 

* * * * 


