OPENBAAR VERSLAG

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 11 februari 2015
Locatie: kazerne Hilversum
Tijd: 10.45 - 12.00 uur
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Ambtelijk secretaris

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

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

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering. De heren Heijman en Smit en
mevrouw De Pater zijn verhinderd.
2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 17 december 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
 Voortgang werkkostenregeling
De heer Van der Zwan geeft aan dat er overleg is gevoerd met de Belastingdienst en het Ministerie van
Financiën over de extra kosten. Afgesproken is dat de huidige netto vaste (€ 136) en variabele kostenvergoedingen (€ 2 per activiteit) voor de brandweervrijwilligers voorlopig als gerichte vrijstelling vanaf 1
januari 2015 mogen worden geadministreerd. Er vindt nog overleg plaats over een structurele manier
van hiermee omgaan, dit is een landelijke discussie.
 Terugkoppeling bijeenkomsten tijdelijke werkgroep verbinding gemeenteraden
In verband met de afwezigheid van de heer Heijman (als voorzitter van de tijdelijke werkgroep) geeft de
heer Van der Zwan een toelichting op de stand van zaken. Inmiddels zijn er vier bijeenkomsten geweest en deze middag staat de vijfde ingepland. De sfeer is nog steeds constructief en er zijn goede
discussies gevoerd over de rol van de gemeenteraden en de wijze waarop zij invulling kunnen geven
aan sturing op maatschappelijke waarde van de veiligheidsregio. In maart zullen alle uitkomsten in de
integraliteit worden besproken, waarna een document met aanbevelingen zal worden opgesteld voor
het algemeen bestuur. Er is in ieder geval sprake van een goede beweging bij de gemeenteraden.
Op 24 januari 2015 was een themabijeenkomst georganiseerd over het regionaal risicoprofiel. De heer
Van der Zwan geeft aan zeer tevreden te zijn over de opkomst en het verloop van de bijeenkomst. Bij
de raadsleden werd ook enthousiasme geproefd, wat de kans op een vervolg groter maakt. Het thema
van de verbinding met gemeenteraden zal worden geagendeerd voor de bestuursdag in mei.
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 Omgang met woningcorporaties
Mevrouw Sylvester is in haar gemeente in gesprek met de woningcorporaties over thema’s als het aantal inbraken en het aantal geplaatste rookmelders. Haar ervaring is dat deze organisaties zeer terughoudend zijn, terwijl wel afspraken nodig zijn met gemeenten. De heer Van der Zwan noemt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland als voorbeeld, waar convenanten met de woningcorporaties zijn afgesloten. Hij stelt voor dit onderwerp in gezamenlijkheid op te pakken. De heer Woelders voegt hieraan
toe dat het ook belangrijk is om het bureau Regionale Veiligheidsstrategie te betrekken. De heer Van
Bochove vindt het ook van belang om alle gemeenten hiervan bewust te maken.
De heer Van der Zwan zal het punt van de rookmelders i.h.k.v. brandveilig leven oppakken.
 Terugkoppeling gemeenten op kaderbrief begroting 2016
De heer Van Bochove deelt mee dat nog niet van alle gemeenten een reactie is ontvangen op de kaderbrief voor de begroting 2016 van de veiligheidsregio. De reacties konden uiterlijk op 1 februari worden gemaild. Uitgangspunt is dat geen reactie betekent dat men akkoord gaat met de inhoud. Vanuit
Naarden is het verzoek ontvangen om de cijfers voor de prijsontwikkeling op te nemen over de maand
december, hierdoor komt de prijsstijging uit op 0,5% (in de kaderbrief was hiervoor 1,25% opgenomen).
De loonindexering is 1,35%. Vanuit Hilversum is expliciet benoemd dat een bezuiniging op bevolkingszorg moet worden gerealiseerd. De heer Veldhuisen zegt toe dit te onderzoeken. Meerdere gemeenten
hebben aangegeven dat het SMART opstellen van de begroting sterk gewenst is. Deze opmerkingen
zullen bij het opstellen van de ontwerp begroting 2016 zorgvuldig worden gewogen en de consequenties zullen in beeld worden gebracht.
Ter meningsvorming
4a. Presentatie waterveiligheid in de regio Gooi en Vechtstreek door de heer Van den Top
De onlangs aangestelde dijkgraaf, de heer Van den Top, geeft een presentatie over het thema water,
gerelateerd aan de in het regionaal risicoprofiel onderscheiden risico’s. Specifiek wordt ingezoomd op
de risico’s van overstroming, chemische bedrijven en extreme neerslag. Wat betreft overstroming, is de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek risicogebied voor met name de Lekdijk en het Noordzee complex.
Ter voorkoming van incidenten wordt nauw samengewerkt tussen de waterschappen. De kans is mede
daardoor zeer klein, maar wel wordt onderkend dat ook evacuatie in dit geval een moeilijk proces zou
zijn. Er zijn meer dan alleen BRZO bedrijven die mogelijk watervervuiling kunnen veroorzaken. De heer
Van der Zwan geeft aan dat deze bedrijven in beeld zijn, en dat het overzicht in de toekomst meer dynamisch zal worden. Zware regenval is een scenario dat – ook gezien de klimatologische ontwikkelingen – in de toekomst vaker voor zal komen. De bestrijding is niet mogelijk en zeker te kostbaar door
het rioleringssysteem aan te passen. De gemeente Muiden is samen met het waterschap hier actief
mee bezig, maar ook voor de andere gemeenten is dit interessant.
De heer Van den Top benadrukt het belang om alle protocollen en afspraken in de praktijk te oefenen
en te toetsen. Afgesproken wordt om de bestuurlijke oefening in 2016 te richten op het thema water. De
heer Stumpel zal hiertoe actie ondernemen. De voorzitter bedankt de heer Van den Top voor zijn heldere verhaal en de vernieuwde bewustwording voor deze risico’s.
4b. Presentatie bevolkingszorg op orde 2.0 door de heer Sanders
In de positie van kwartiermaker is de heer Sanders in de afgelopen twee jaar bezig geweest met de
hervorming en verdere professionalisering van bevolkingszorg. Dit mede naar aanleiding van een door
de commissie Bruinooge opgestelde evaluatie en diens aanbevelingen. Dit heeft geleid tot een jonge,
maar professionele organisatie voor de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland, die voldoende is opgeleid en momenteel wordt getraind. Door de nieuwe indeling in vier processen (acute bevolkingszorg, herstelzorg, crisiscommunicatie en informatie & ondersteuning) is het overzichtelijker geworden. De heer Sanders bedankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen.
De heer Van Bochove vraagt zich af hoe het is gesteld met de piketregeling voor de ambtenaren rampenbestrijding, die kennelijk is afgeschaft. De voorzitter benadrukt dat hiervoor een goede afweging is
gemaakt en dat het bestuur hiermee in november 2014 heeft ingestemd. De huidige situatie zal worden
getest in de praktijk en later worden geëvalueerd. Met de overhandiging van een bos bloemen wordt
ook de heer Sanders door de voorzitter bedankt voor de bewezen diensten.
Ter besluitvorming
5a. Convenant en coördinatieplan dijkringen 14, 15 en 44
Het algemeen bestuur stelt het convenant en coördinatieplan voor de dijkringen vast. Namens het algemeen bestuur en de veiligheidsdirectie bezoeken de heren Hertog, Smit en Stumpel een masterclass over
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dit thema.
5b. Beleidsplan GHOR 2015-2016
Het algemeen bestuur stelt het beleidsplan van de GHOR vast.
5c. Concernjaarplan brandweer Gooi en Vechtstreek 2015
Het algemeen bestuur stelt het concernjaarplan van de brandweer vast.
Ter informatie
6a. Verkeerscirculatieplan Muiden
De heer Woelders licht toe dat het plan er ligt en dat ook Rijkswaterstaat hierin mee wil gaan. Mevrouw De
Zwart geeft aan dat in de toekomst mogelijk de bereikbaarheid van de gemeente Blaricum onderwerp van
aandacht kan zijn.
6b. Bestuursrapportage ketenpartners
Het algemeen bestuur neemt kennis van de bestuursrapportage.
6c. Uitfaseren waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS)
Het algemeen bestuur neemt kennis van de voorstellen met betrekking tot de uitfasering van het WAS.
6d. Treinontsporing Hilversum, rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid
Mevrouw Sylvester vraagt zich af of er zicht is op concrete aanbevelingen naar aanleiding van dit incident.
Volgens de heer Van der Zwan is er landelijk veel aandacht voor, met name in overleg met de NS en Prorail over het nog verder terugdringen van chloortreinen. Mevrouw Donkers voegt hieraan toe dat in het bestuurlijk overleg veiligheid en crisisbeheersing (BOCV) aan dit onderwerp aandacht wordt besteed, vooral
omdat men nu steeds tegen muren aanloopt. Doel is om dit onderwerp als casus in te brengen. Ze geeft
ook aan dat met name in de communicatie burgemeesters niet alleen hoeven te staan, maar dat de eerstverantwoordelijken (NS en Prorail) beschikbaar moeten zijn.
6e. Brief opkomst onverwachte alarmerings- en opkomstoefening
Het algemeen bestuur neemt kennis van het feit dat de brief is verstuurd aan alle functionarissen. Monitoring hierop ligt bij de leden van de veiligheidsdirectie.
6f. Nieuw voorblad algemeen bestuur
De heer Van der Zwan geeft aan dat met nieuwe voorbladen zal worden gewerkt per april 2015, met het
doel om de overwegingen voor besluitvorming transparanter te maken.
7. Rondvraag en sluiting
De heer Roest stelt de vraag hoe moet worden omgegaan met de veranderingen in de zorg, met name
de scheiding van wonen en zorg en de verminderd zelfredzamen. Dit is een belangrijk thema, waarbij
behoefte bestaat aan een briefing: wat verandert er nu echt en wat betekent dit voor de uitvoering van
de taken van de veiligheidsregio? Mevrouw De Zwart en de heer Stumpel herkennen de vraag en geven
aan dat hiervoor landelijke aandacht is. Ook de proactieve aansluiting met de WMO-loketten is hierbij
betrokken.
Mevrouw Sylvester geeft aan in Naarden te kampen met illegale stroperij van reeën, iets dat ook in de
gemeente Wijdemeren speelt. De samenwerking met onder meer politie verloopt nog niet naar wens. In
overleg met de heer Woelders zal worden gezocht naar de juiste contactpersonen.
De voorzitter neemt met een korte speech en een presentje afscheid van mevrouw Donkers, die met
pensioen gaat, en van de heer Sanders, die in een andere functie aan de slag zal gaan.
Het volgende agendapunt uit het besloten overleg wordt op verzoek van het bestuur ook opgenomen in
het openbare verslag.
4. Inrichting dagelijks bestuur veiligheidsregio
De heer Van der Zwan licht toe dat in de afgelopen periode is nagedacht over de werking van de agendacommissie. Een constructie die in de praktijk niet naar wens blijkt te werken. Om die reden is een voorstel
geagendeerd over de samenstelling van een dagelijks bestuur. In dit voorstel zijn de heren Broertjes en
Hertog en mevrouw De Zwart naar voren geschoven als leden van het dagelijks bestuur. Onderkend wordt
dat de portefeuille financiën dan niet is vertegenwoordigd. Om de balans tussen het dagelijks en algemeen
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bestuur te behouden is voor deze oplossing gekozen, in samenspraak met de heer Van Bochove. Indien
noodzakelijk, kan hij wel gevraagd worden aan te sluiten bij een vergadering van het dagelijks bestuur. Er
wordt ingestemd met het voorstel.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
****
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