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Openbaar verslag algemeen bestuur 

  1 mei 2017  
  
 ___________________________________________________________________________________  
 
Aanwezig: P.I. Broertjes  (burgemeester Hilversum, voorzitter) 

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) 
M.E. Smit   (burgemeester van Wijdemeren) 
 

Adviseurs: J.A. van der Zwan  (commandant BGV/directeur VRGV)  
D. van Baarle  (plv. commandant BGV/ directeur bedrijfsvoering BGV) 

  R. Stumpel   (directeur publieke gezondheid) 
P. van der Pol   (coördinator bevolkingszorg) 
M. Barendse   (politie Midden Nederland) 
L. Ouwerling  (bestuursadviseur VRGV, verslag) 

 ___________________________________________________________________________________  
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
De voorzitter verwelkomt Miriam Barendse, eenheidschef politie Midden Nederland in het algemeen 
bestuur van de veiligheidsregio. Zij zal, voorlopig samen met Yvonne Hondema, Willem Woelders ver-
vangen binnen de veiligheidsregio. Willem Woelders zal wel het traject m.b.t. de meldkamer afmaken.  
 
Algemeen 
2a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 15 maart 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Burgemeester Roest meldt naar aanleiding van het verslag dat de gemeente Laren waarschijnlijk een 
groot deel van het ingediende bedrag terug krijgt m.b.t. de opvang van vluchtelingen. Dat geldt waar-
schijnlijk ook voor de Regio.  
 
2b. Bijwerken actiepuntenlijst 
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst.  
 
3. Mededelingen  

 Samenwerkingsovereenkomst meldkamer Midden Nederland 

Het algemeen bestuur heeft in het vorig overleg besloten om de portefeuillehouder meldkamer en de 
voorzitter te mandateren voor afhandeling van de samenwerkingsovereenkomst Meldkamer Midden 
Nederland. De heer Roest geeft aan dat het ambtelijk advies is om de samenwerkingsovereenkomst 
te tekenen. Hij heeft hierover ook gesproken met de projectleider, de heer Biemolt. Er was wat ondui-
delijkheid over de streefdatum van de oplevering. Die is echter niet gewijzigd t.o.v. de business case.  

 Overlijden oud brandweercommandant 
De heer Van der Zwan deelt mede dat oud brandweercommandant de heer Hageman dit weekend is 
overleden.  
 
Besluitvormend 
4. Begrotingswijziging i.v.m. geschil gemeente Huizen inzake begroting 2017, herziene bijdrage 

2017 per gemeente 

De heer Van Bochove geeft een toelichting op het voorstel. Op 15 maart is er een hoorzitting geweest 
bij de provincie i.h.k.v. het beroep van de gemeente Huizen tegen het besluit van het algemeen be-
stuur tot een ingroeimodel in de begroting 2017. De provincie heeft verzocht om het onderling op te 
lossen. De gemeente Huizen is bereid haar beroep in te trekken als de onderlinge afspraken tussen 
de wethouders financiën over een verrekening tussen de gemeenten worden vastgelegd in een for-
mele begrotingswijziging. De voorzitter informeert waarom dit nog langs de raden moet voor ziens-
wijze. De heer Van Bochove licht toe dat dit vast ligt in de gemeenschappelijke regeling.  
De heer Ter Heegde geeft aan dat het hem niet helder was dat dit een begrotingswijziging betrof. De 
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situatie was niet duidelijk, hij kan daarom ook geen ultiem fiat geven. Hij stelt voor het stuk voor ver-
zending naar de raden te verduidelijken.  
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de herziene bijdrage per gemeente programmabegro-
ting 2017. Het voorstel zal met een aparte aanbiedingsbrief worden aangeboden aan de raden voor een 
zienswijze.  
 
5. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 
 
 
 


