OPENBAAR VERSLAG

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 12 november 2014
Locatie: kazerne Hilversum
Tijd: 10.00 - 11.00 uur
Aanwezig

Adviseurs

Afwezig
Ambtelijk secretaris

P.I. Broertjes, voorzitter
A.Ph. Hertog
mw. M. de Pater
B.J. van Bochove
mw. J.N. de Zwart-Bloch
M.E. Smit
E.J. Roest
H.W.M. Heijman
A.A. Leuvering
G.M. van den Top
W. Woelders
J.A. van der Zwan
M. Mager
R. Stumpel
A. Sanders
mw. J. Donkers
mw. J.J. Sylvester
D. van Baarle
A.C. van Baaren

burgemeester van Hilversum
burgemeester van Huizen
wnd. burgemeester van Muiden
wnd. burgemeester van Weesp
burgemeester van Blaricum
burgemeester van Wijdemeren
burgemeester van Laren
burgemeester van Bussum
regionaal militair commandant Noord
dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V
plv. eenheidschef politie Midden Nederland
commandant / directeur Veiligheidsregio
directeur brandweerzorg
directeur publieke gezondheid
kwartiermaker bevolkingszorg
provincie Noord-Holland
wnd. burgemeester van Naarden
plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV
bestuursadviseur G&V

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de vergadering om 10.00 uur. Mevrouw Sylvester kan niet
aanwezig zijn. De heer Van den Top, de nieuwe dijkgraaf, wordt welkom geheten.
2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 24 september 2014 en actielijst
Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt. De heer Van der Zwan licht het actiepunt
toe met betrekking tot het als vrijwilliger aanstellen van uitkeringsgerechtigden. Op dit moment loopt
hiervoor een pilot.
3. Mededelingen
 Bestuurlijke netwerkdag
De heer Van der Zwan licht toe dat de netwerkdag van 2014 is geannuleerd, maar dat de wens
is om toch in 2015 opnieuw een netwerkdag te organiseren. Hij zal samen met de heer Smit
zorgdragen voor onderwerpen, ook van buiten de regio. De heer Broertjes geeft aan dat vroegtijdige bekendmaking gewenst is. De netwerkdag staat gepland voor 14 oktober 2015.
 SAMIJ + systeemoefening 8 november
De personen die aanwezig zijn geweest bij de oefening geven aan de SAMIJ oefening als leuk
en spannend te hebben ervaren. Door de heer Leuvering wordt opgemerkt dat defensie voor
het eerst op deze schaal een bijdrage levert in de regio Gooi en Vechtstreek, maar dat hierop
positief wordt teruggekeken en er ook leerpunten te onderkennen zijn. De heer Van der Zwan
is tevreden over de koppeling met de systeemoefening, waardoor het ‘papieren imago’ meteen
is verdwenen. De heer Hertog geeft wel aan dat de locatie en vergaderlocatie als onvoldoende
zijn ervaren. Hierop licht de heer Van der Zwan toe dat er samen met de regio’s Flevoland en
Utrecht aan een nieuw concept wordt gewerkt. De evaluatie van de oefening komt in een volgende vergadering van het bestuur terug.
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Tijdelijke werkgroep gemeenteraden
De heer Heijman geeft aan dat er een eerste bijeenkomst is geweest, die als positief werd ervaren, mede doordat geen piketpalen zijn geslagen en er in een open sfeer de verbinding
van gemeenteraden met de veiligheidsregio besproken is. Het is belangrijk om deze sfeer
en het enthousiasme vast te houden. Lastig blijft het dilemma van enerzijds beperkte verantwoordelijkheden en bevoegdheden, anderzijds de wens om meer invloed te hebben op
de veiligheidsregio. De heer Van der Zwan geeft aan dat de stand van zaken op dit onderwerp regelmatig terug zal komen in de vergaderingen van het bestuur.
Wervingscampagne vrijwilligers
De heer Van der Zwan geeft aan dat er 35 aanmeldingen zijn ontvangen naar aanleiding van
de laatste wervingscampagne voor vrijwilligers. De speciaal uitgevoerde acties in onder meer
de gemeente Naarden hebben resultaat opgeleverd. Hierover zal op verzoek van de heer Broertjes ook een nieuwsbericht worden verstuurd vanuit de veiligheidsregio.

4. Nieuw Rood: terugkoppeling
De heer Van der Zwan licht toe dat het project Nieuw Rood per 1 januari 2015 is afgerond. De nieuwe
brandweerorganisatie is volledig ingericht en het komende jaar is bedoeld voor verdere implementatie en
het definitief afsluiten van de oude organisatie. Er is geworven op mensen met verbindende kwaliteiten en
het is goed om te constateren dat dit effect heeft en daadwerkelijk leidt tot een betere verbinding met de
posten. In de te verzenden raadsinformatiebrief zullen de nieuwe clusterhoofden en postcoördinatoren worden benoemd.
Ter besluitvorming
5a. Variant TS2/TS Flex
De heer Hertog licht vanuit bestuurlijk perspectief toe dat er diverse ontwikkelingen spelen op dit moment,
die moeten leiden tot een advies aan de minister. De brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een eigen inzetsysteem TS2/TS Flex uitgewerkt, dat op twee punten afwijkt van de huidige landelijke lijn met betrekking tot
variabele inzet van voertuigen, die is uitgewerkt in het rapport ‘Uitruk op Maat’. Het betreft het vast inzetten
van een bevelvoerder op het eerst opgekomen voertuig (de TS2) en het meten van de opkomsttijden op
basis van de laatst opgekomen voertuig (de TS Flex). Zowel in de bestuurlijke adviescommissie brandweer
als in het veiligheidsberaad moet echter nog over dit onderwerp worden besloten. In dat kader is een schriftelijk advies verstuurd als input van de vergadering van het veiligheidsberaad. Tevens geeft de heer Hertog
aan dat de focus minder op de uitruktijden moet komen te liggen, maar meer op het rendement van optreden.
Dit is conform het project RemBrand, dat medio volgend jaar gereed zal zijn. De heer Mager vult aan dat de
regio druk doende is om conform de landelijke leidraad invulling te geven aan de wijze van uitrukken.
Ter aanvulling hierop licht de heer Mager toe dat de actiepunten die in de vorige vergadering waren benoemd, zijn uitgevoerd. Er is een ‘warme’ risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) uitgevoerd, waarvan de
uitkomsten door de ondernemingsraad zijn besproken en akkoord bevonden. Tevens is nagegaan of er in
de werkafspraken aanpassingen noodzakelijk zijn. Hieruit is enkel een aanbeveling voortgekomen om de
span of control van bevelvoerders te onderzoeken. Dit is inmiddels opgepakt door het clusterhoofd Vakbekwaamheid. Het huidige concept inzetsysteem TS2/TS Flex voldoet aan de basisbrandweereenheid die in
de wet wordt genoemd, met enkel de twee genoemde aandachtspunten voor de toekomst.
Naar aanleiding van de ontvangen brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) geven de bestuurders aan dat het belangrijk is de VBV te betrekken en met hen in gesprek te gaan. Hun belang en dat
van de vrijwilligers is geen punt van discussie. De bestuurders voelen zich dan ook niet aangesproken door
de inhoud van de brief.
Besloten wordt om het inzetsysteem TS2/TS Flex vast te stellen, zodat verdere implementatie kan worden
vormgegeven. Nadrukkelijk wordt hierbij aangegeven dat de landelijke ontwikkelingen gevolgd worden en
mogelijk nog tot wijzigingen kunnen leiden in de toekomst. De huidige leidraad wordt meegenomen in de
uitwerking. Over dit besluit zal brede communicatie plaatsvinden.

5b. Concept regionaal risicoprofiel
De heer Van der Zwan licht toe dat er iedere vier jaar een nieuw risicoprofiel wordt opgesteld, dat nu voor
voorlopige besluitvorming voorligt en daarna ter consultatie naar de gemeenteraden zal gaan. Mevrouw De
Pater merkt op dat er vaak verwarring bestaat over de termen ‘risicoprofiel’ en ‘brandrisicoprofiel’. Hierop
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geeft de heer Mager aan dat er indirecte verbinding is tussen beide, maar dat het goed is om in de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden het verschil toe te lichten.
De heer Van Bochove mist een drietal risico’s, namelijk de aanvliegroute naar Schiphol en de aanwezigheid van explosieven in met name De Vecht. De reactie vanuit de heer van der Zwan is dat het eerstgenoemde risico niet als ‘zwaar genoeg’ is aangemerkt en dat het tweede risico moet worden beoordeeld.
Daarnaast merkt de heer Van den Top op dat – hoewel water als prioritair risico is aangemerkt door het
veiligheidsberaad – er enkele andere risico’s ook niet zijn benoemd. Gedacht wordt aan het risico van
hoogwater vanuit zee (bij doorbraak van de sluizen in IJmuiden), het risico van extreem weer (met name
regenval) en de voorbereiding op de uitval van drinkwatervoorziening. Deze risico’s zijn inderdaad niet opgenomen in het huidige risicoprofiel en zullen nog moeten worden beoordeeld. Ten slotte vraagt de heer
Hertog aandacht voor het feit dat onze regio – naast een klein deel overstromingsgebied – vooral ook
opvanggebied is bij hoogwater in andere regio’s. Ook dit risico moet een plaats krijgen in het risicoprofiel.
Het bestuur besluit om het concept risicoprofiel voorlopig vast te stellen en ter consultatie naar de gemeenteraden te versturen. De genoemde inhoudelijke wensen en wijzigingen zullen verwerkt worden en in de
aanbiedingsbrief zal expliciet aandacht besteed worden aan het verschil met het brandrisicoprofiel en de
reden waarom het risico van de aanvliegroute Schiphol niet is meegenomen in het regionaal risicoprofiel.
5c. Samenwerking Industriële Veiligheid
Het bestuur stemt in met de aangepaste samenwerkingsovereenkomst.
5d. Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid
Het bestuur stemt in met het aangepaste handhavingsbeleid.
5e. Functiebeschrijving calamiteitencoördinator
Het bestuur stemt in met de voorliggende functiebeschrijving.
5f. Convenant civiel-militaire samenwerking
Het bestuur stemt in met de inhoud van het convenant.
5g. Wijzigingen CAR-UWO
Het bestuur stemt in met de voorgestelde wijzigingen.

Ter informatie
6a. Analyse Leren van Leeuwarden
Het bestuur heeft kennisgenomen van de inhoud van de analyse. Gevraagd wordt door mevrouw De Zwart
om de duidelijke mening ten opzichte van vrije instroom nader te specificeren.
6b. Reactie veiligheidsberaad op ontwikkeling LMO
Het bestuur heeft kennisgenomen van de reactie vanuit het veiligheidsberaad .
6c. Zienswijze concept jaarplan en begroting 2015 van IFV
Het bestuur heeft kennisgenomen van het concept jaarplan en de begroting 2015 van het IFV. Hierop is
reeds een reactie verstuurd.
7. Rondvraag en sluiting
Bij de rondvraag licht de heer Stumpel toe dat de voorbereiding op ebola veel aandacht krijgt, ook in onze
regio. Het risico voor de regio wordt als zeer laag beoordeeld, maar voorbereidende maatregelen worden
waar mogelijk getroffen en de ontwikkelingen worden nauw gevolgd.
Mevrouw De Zwart verzoekt om in de toekomst eerst het besloten deel van de vergadering af te werken,
zodat de pers kan worden uitgenodigd bij het openbare gedeelte en eventueel geïnformeerd kan worden
over relevante uitkomsten van de besloten vergadering. Dit voorstel wordt positief ontvangen; besloten wordt
tot nadere aankondiging deze wijziging in de volgorde van de vergadering toe te passen, met ingang van
december 2014.
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De heer Broertjes vraagt de dijkgraaf om tijdens een volgende vergadering een korte toelichting te geven op
het werk van het hoogheemraadschap Amstel en Gooi en Vechtstreek en zijn visie te delen. De heer Van
den Top is hiertoe zeker bereid.
De heer Woelders meldt dat de politie organisatie dusdanig is bemenst, dat hij in het vervolg naar alle waarschijnlijkheid altijd aanwezig kan zijn. Zijn vervanger wordt mevrouw Hondema, die binnenkort zal kennismaken. De heer Van der Pas zal per 1 april 2015 uit dienst treden bij de politie.
Ten slotte vertoont de heer Hertog een korte film over alternatieve inzet van vrijwilligers in verschillende
wijken in Amsterdam. Kern van de boodschap is dat veel werkloze (allochtone) jongeren goed ingezet kunnen worden als vrijwilligers voor preventietaken van brandveilig leven. De vrijwilliger van de toekomst is een
bestuurlijk aandachtspunt. De heer Van der Zwan vult aan dat de organisatie positief is ten opzichte van dit
onderwerp en dat er in de toekomst voorstellen zullen worden gedaan om hieraan verdere invulling te geven.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het openbare deel van de vergadering.
****
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