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Openbaar verslag algemeen bestuur 

  24 mei 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) 
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) 
M. Barendse   (politie Midden Nederland) 
P. Benschop   (veiligheidsbureau) 
L. Ouwerling  (bestuursadviseur VRGV, verslag) 

 ___________________________________________________________________________________  
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. De heer van den Top, dijkgraaf, is 
helaas verhinderd.  
 
Algemeen 
2a. Vaststellen openbaar en besloten verslag vergadering d.d. 1 mei 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2b. Bijwerken actiepuntenlijst 
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst. Het actiepunt mogelijkheden verkennen aanpassen 
gemeenschappelijke regeling, verdeelsleutel en stemverhoudingen, wordt van de actielijst gehaald 
i.v.m. de verwachte ontwikkelingen inzake schaalgrootte (gemeentelijk en regionaal).  
De heer Van Bochove licht toe dat de samenwerking tussen veiligheidsregio Flevoland en de Lelystad 
Airport inzake een oefenterrein niet door gaat. De veiligheidsregio Flevoland gaat nu actief en op korte 
termijn op zoek naar een andere locatie voor een oefenterrein in de directe omgeving van Lelystad 
Airport.  
 
3. Mededelingen  

 Voortgang dossier tussentijdse samenvoeging meldkamers Naarden en Lelystad 
De heer Van der Zwan meldt dat één van de aanleidingen voor een mogelijke tussentijdse samenvoe-
ging van de meldkamer personele problemen zijn bij met name de witte kolom. Ook de invulling van 
de Caco functie is een aandachtspunt. Er is een businesscase gemaakt. Er is in juni een gesprek ge-
pland met beide voorzitters om de mogelijke scenario’s van samenvoeging, virtueel samenvoegen en 
niets doen, door te nemen. Samenvoeging lijkt in tijd lastig te worden. De second best oplossing is vir-
tueel samenvoegen.  
Mevrouw Barendse vult aan dat de politie de mogelijkheid aan het onderzoeken is of de operationele 
opening van de meldkamer naar voren kan worden gehaald naar het voorjaar 2020. Ook moet worden 
bekeken of en hoe we de komende 3 jaar nog verantwoord door komen met de meldkamers.  
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor het bestuur van 28 juni. 

 Gezamenlijk bestuur veiligheidsregio Flevoland 4 juli  
Het algemeen bestuur geeft aan te willen spreken over de toekomst op basis van een startnotitie. 
Daarnaast denkt men aan onderwerpen als de drieslag, meldkamer en IRCC. Alleen burgemeester De 
Zwart-Bloch is verhinderd. De vergadering vindt plaats in de Korporaal van Oudheusden kazerne. 

 Brief portefeuillehoudersoverleg wethouders financiën  
De heer Van Bochove meldt dat er een brief is ontvangen van het portefeuillehoudersoverleg wethou-
ders financiën inzake de programmabegroting. Deze brief is echter pas op 22 mei ontvangen, ruim na-
dat het bestuur op 1 mei haar besluit heeft genomen m.b.t. de ontwerpbegroting. Besloten wordt de 
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brief van een korte reactie te voorzien, o.a. dat de gevraagde externe quickscan op hun verzoek al is 
uitgevoerd. De quickscan zal als bijlage bij deze brief worden gevoegd.  
 
Besluitvormend 
 
4. Plan van aanpak aanbevelingen visitatie  
De heer Stumpel licht toe dat eind vorig jaar de visitatie is uitgevoerd. De aanbevelingen zijn uitge-
breid geanalyseerd. Het was eerst de bedoeling om deze uit te werken in een separaat verbeterplan. 
Er is echter veel overlap met het beleidsplan. Het voorstel is dan ook de aanbevelingen te verwerken 
in het beleidsplan. De voorzitter verzoekt dit ook op te nemen in een raadsinformatiebrief.  
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het integreren van de uitwerking van de aanbevelingen 
in het (geactualiseerde) beleidsplan. 
 
5. Aanpassing Beleidskader Risicocommunicatie  
Mevrouw Polder geeft aan dat het oude plan toe was aan actualisatie. In de veiligheidsregio Flevoland 
is het beleidskader al vastgesteld door het bestuur.  
Het algemeen bestuur besluit om het Beleidskader Risicocommunicatie vast te stellen. 
 
Informerend 
 
6. Reparatie FLO overgangsrecht Brandweerkamer 
De heer Ter Heegde licht toe dat hij al eerder in het algemeen bestuur melding heeft gemaakt van de 
onderhandelingen over een reparatie van het FLO overgangsrecht. Een eerder concept akkoord is 
door de achterban van de bonden verworpen. De onderhandelingen gingen ook gepaard met acties. 
Inmiddels ligt er een principeakkoord dat op hoofdlijnen is uitgewerkt.  Het pakket is iets verzwaard. 
De meerkosten voor de regio zijn zo’n 2 miljoen over een looptijd van 27 jaar. Het akkoord ligt nu weer 
voor bij de bonden. Er zijn complimenten voor de onderhandelingsdelegatie. Het bestuur is akkoord 
met deze afspraken.  
Er is ook sprake van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren. Brandweerpersoneel is straks 
geen ambtenaar meer. De ambtenarenstatus blijft alleen gelden voor politie en defensie. Dit heeft ook 
gevolgen voor de vrijwilligers, die krijgen alleen vergoeding, maar hebben geen arbeidsovereenkomst. 
Er zullen collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten. Er is een verkenningsgroep ingesteld 
om te onderzoeken hoe de onderhandelingen kunnen worden ingericht. De VNG heeft Berenschot in-
geschakeld om dit te gaan onderzoeken. Deze wet gaat in per 1 januari 2020.  
 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
7. Beoordeling archief  Veiligheidsregio G&V 2016 door de Provincie Noord-Holland  
8. Staat van de Infectieziekten Gooi en Vechtstreek, 1e kwartaal 2017  
9. Ingekomen brief VBV d.d. 5 mei 2017, zienswijze jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 

2018  
Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan dat zij een aantal vragen heeft ontvangen in haar raad over onder 
meer deze brief. Een groot aantal punten die worden genoemd zijn al achterhaald door het besluit dat 
het algemeen bestuur op 1 mei heeft genomen. Het algemeen bestuur besluit een korte reactie te stu-
ren.  
 
10. Communicatie 

Het bestuur besluit een raadsinformatiebrief te versturen over de uitwerking aanbevelingen visitatie en 
het beleidskader risicocommunicatie.  
 
11. Rondvraag en sluiting 

De heer Van der Zwan licht toe dat er een gesprek is geweest met de provincie over de kosten verhoging 
voor de huur van Crailo. Er komt volgende week controle van de omgevingsdienst. We hebben echter 
nog geen vergunning. Dat kan mogelijk betekenen, dat we eerder van het terrein af moeten. De voorzitter 
informeert naar het alternatief. De heer Van der Zwan geeft aan dat er dan moet worden uitgeweken naar 
commerciële centra. Ook de optie van oefenen op de Korporaal van Oudheusden kazerne wordt onder-
zocht. Hopelijk kunnen we tot het einde van het jaar op Crailo blijven.  
 
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 


