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OPENBAAR VERSLAG 
 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 24 september 2014 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 09.30-10.30 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 

 H.W.M. Heijman burgemeester van Bussum 

Adviseurs J.A. van der Zwan regionaal commandant / directeur Veiligheids-
regio 

 D. van Baarle plv. regionaal commandant / directeur bedrijfs-
voering BGV 

 R. Stumpel wnd. directeur publieke gezondheid 

 R. van Treeck provincie Noord-Holland 

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

 W. Woelders plv. eenheidschef politie Midden Nederland 

 A. Sanders kwartiermaker bevolkingszorg 

 I. Lauvenberg vertegenwoordiger Openbaar Ministerie 

 J. de Bondt dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V 

 A.A. Leuvering regionaal militair commandant Noord 

Ambtelijk se-
cretaris 

mw. E.S. Epema bestuursadviseur G&V 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de vergadering om 09.30 uur. De heer Mager, directeur 
brandweerzorg BGV, sluit aan ten behoeve van agendapunt 4a. Mevrouw Sylvester heeft haar stand-
punten met betrekking tot de agendapunten doorgegeven, deze zullen bij de besluitvorming worden mee-
genomen. 
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 25 juni 2014 en actielijst  
Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt.  
 
3. Mededelingen 

 Interregionaal dekkingsplan 
De heer Van der Zwan licht toe dat er momenteel wordt gewerkt aan een interregionaal dek-
kingsplan in samenwerking met veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Gooi en 
Vechtstreek. Dit betreft de repressieve zorg in naburige regio’s. Er wordt met individuele burge-
meesters afgestemd over de vorm en omvang hiervan. Voor de veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek betreft het met name de plaatsen Weesp, Muiden, Laren, Blaricum en Hilversum. 

 SAMIJ + systeemoefening 8 november 
De heer Stumpel deelt met betrekking tot de SAMIJ en de systeemoefening van 8 november 
schriftelijk enkele mededelingen uit. Er wordt gevraagd of ook de loco- burgemeesters worden 
betrokken bij de oefeningen. Dit zullen alleen de loco’s zijn die bij een incident worden betrokken 
in het Regionaal Beleidsteam.  
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Ter meningsvorming 
 

4a.  Variant TS2 / TS Flex 
De heer Mager licht toe dat het Algemeen Bestuur in het overleg van 21 mei 2014 heeft besloten om de 
variant TS2 / TS Flex te omarmen. Op dat moment ontbrak er nog een ‘warme’ risico-inventarisatie & evalu-
atie (RI&E) met betrekking tot variabele voertuigbezetting. Deze RI&E is inmiddels afgerond en de opge-
stelde rapportage ligt ter instemming bij de ondernemingsraad. De algehele conclusie van de RI&E is dat de 
arbozorg in Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in het algemeen van redelijk, tot redelijk goed niveau is. 
Tevens is er naar aanleiding van de verbeterpunten afkomstig uit de RI&E een plan van aanpak opgesteld 
en is er een start gemaakt met de uitvoering hiervan. De RI&E is op dit moment enkel nog toepasbaar op 
TS2, TS4 en TS6. De werkafspraken TS2 / TS Flex worden momenteel uitgewerkt in samenwerking met het 
regionaal middenkader, gezamenlijk met het nieuwe inzetplan. Wanneer deze uitwerking van werkafspraken 
is afgerond, zal er door de betreffende veiligheidskundige getoetst worden of de RI&E ook toepasbaar is op 
de variant TS2/ TS Flex. Naar verwachting zal dit het geval zijn. Het managementteam van brandweer Gooi 
en Vechtstreek geeft aan dat het van belang is dat de organisatie samen met het regionaal middenkader 
voldoende de tijd heeft om de variant TS2/ TS Flex uit te werken en draagvlak te creëren. Het bestuur on-
derschrijft dit en bevestigt daarom dat de verdere besluitvorming over de variant in november zal plaatsvin-
den. Mevrouw De Zwart-Bloch informeert in welke mate de raden meegenomen worden in dit onderwerp. Zij 
merkt dat er verwarring ontstaat over de term RI&E en de toepassing ervan, namelijk op de veiligheid van 
bewoners of op de arbeidsomstandigheden van brandweerpersoneel. Naar aanleiding hiervan wordt afge-
sproken dat de raden volledig geïnformeerd worden wanneer ook de minister van Veiligheid & Justitie con-
cretere uitspraken heeft gedaan over de toepassing van variabele voertuigbezetting. Daarnaast zal er na 
afloop van het overleg een persbericht worden verstuurd over onder andere dit onderwerp, welke ook via de 
griffiers naar de raden wordt verstuurd.  

 

4b. Stand van zaken samengaan meldkamers en LMO 
De heer Van der Zwan licht toe dat de rapportage van de nulmeting inmiddels is opgeleverd. Een multidisci-
plinaire werkgroep zal de uitkomsten bekijken en voorbereiden ter voorlegging aan de veiligheidsdirectie en 
het bestuur. Vanavond is er een gezamenlijk overleg met de veiligheidsregio’s Utrecht en Flevoland met 
betrekking tot het aanstellen van een regionale kwartiermaker. Daarnaast wordt er gewerkt aan een tech-
nische koppeling met de meldkamer in Utrecht voor de overbruggingsperiode naar kamp Zeist. Deze 
technische koppeling is van groot belang voor de kwaliteit van de prestaties van de meldkamer in deze 
periode.  

 
Ter besluitvorming 
 
5a. Stuurgroep meldkamer Midden-Nederland 
Het bestuur stemt in met het instellen van een stuurgroep meldkamers Midden-Nederland. Deze groep zal 
sturing geven op de voorbereidingen op de LMO en op de meldkamerontwikkelingen in Midden- Nederland 
tot aan de ingebruikname van de LMO. Afgesproken wordt dat de heren Roest en Smit als afgevaardigden 
van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zitting zullen nemen in deze stuurgroep. 

 
5b. Uitvoeringsregeling vergoeding kazernering vrijwillige brandweer Gooi en Vechtstreek 2014 
Het bestuur stemt in met de uitvoeringsregeling vergoeding voor kazernering van vrijwillige brandweer Gooi 
en Vechtstreek.  
 
5c.  Benoemingsvoorstel bezwarencommissie 
Het bestuur stemt in met de benoeming van de heer Horseling als lid namens de werkgever van de bezwa-
rencommissie personele aangelegenheden.  
 
5d. Mandaatverlening vertegenwoordiging werkgever in GO 
Het bestuur stemt in met het voorstel om de heer Heijman mandaat te verlenen om op te treden als verte-
genwoordiger van de werkgever in het Georganiseerd Overleg.  
 
5e. Vergaderschema 2015 
Het bestuur stemt in met het voorgestelde vergaderschema voor 2015. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het 
niet langer de voorkeur heeft dat de overleggen van het Algemeen Bestuur van de regio en het DVC op 
dezelfde dag plaatsvinden als het overleg van het bestuur. 
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5f. Halfjaarrapportage GHOR 
Het bestuur stemt in met de halfjaarrapportage GHOR van de eerste helft van 2014. 
 
5g. Invulling sleutelfunctie RVE manager GGD/ directeur Publieke Gezondheid 
Het bestuur stemt in met de voordracht van de heer Stumpel als kandidaat in het Algemeen Bestuur van de 
regio voor de sleutelfunctie RVE manager GGD/ Directeur Publieke Gezondheid.  
 
Ter informatie 
 
6a. Evaluatie opkomsttijden Blaricum, conform afspraak gemaakt n.a.v. uitname 2e TAS  
Bij de bespreking van de aanvraag van aanvullende dienstverlening in het overleg van het bestuur op 12 
februari 2014 is afgesproken om in de daaropvolgende zes maanden de in de praktijk gerealiseerde op-
komsttijden bij incidenten te gaan monitoren. Deze cijfers liggen nu voor. Het bestuur concludeert dat de 
cijfers in lijn zijn met de eerder, door het bestuur, vastgestelde uitgangspunten. Afgesproken wordt dat me-
vrouw De Zwart-Bloch de cijfers communiceert naar de raad van Blaricum. 
 
6b. Ingekomen brief VBV: Verzoek om onderzoek naar veiligheid persoonlijke beschermings-
middelen 
De heer Van der Zwan licht toe dat de VBV elke veiligheidsregio heeft geattendeerd op mogelijke gevaren 
met betrekking tot ademluchttoestellen. Inmiddels zijn er ook Kamervragen gesteld over dit onderwerp 
en heeft kamerlid Kooiman informatie opgevraagd bij elke veiligheidsregio. Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek gebruikt de betreffende ademluchttoestellen en snelkoppelingen niet en heeft dit ook ge-
communiceerd naar de heer Kooiman.  
 
7. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het openbare deel van de vergadering. 
 

* * * * 


