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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 maart 2015 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.15 - 12.00 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

 mw. J.N. de Zwart-Bloch burgemeester van Blaricum 

 mw. J.J. Sylvester burgemeester van Naarden 

 H.W.M. Heijman burgemeester van Bussum 

Adviseurs W. Woelders plv. eenheidschef politie Midden Nederland 

 J.A. van der Zwan commandant / directeur Veiligheidsregio 

 R. Stumpel directeur publieke gezondheid 

 R. van Treeck plv. kabinetschef, provincie Noord-Holland 

 D. van Baarle plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV 

 mw. I. de Vries gemeentesecretaris 

 mw. M. Polder directeur bevolkingszorg 

 G.M. van den Top dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V 

Afwezig E.J. Roest burgemeester van Laren 

 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 

 mw. M. de Pater wnd. burgemeester van Muiden 

 A.A. Leuvering regionaal militair commandant Noord 

Ambtelijk secretaris mw.L.D. Ouwerling bestuursadviseur G&V 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering. Burgemeesters Roest, Smit en 
De Pater zijn verhinderd. De accountant, de heer Hofsteenge, sluit ook aan bij de vergadering.  
 
De heer Van den Top bedankt de burgemeesters voor de facilitering van de stemgang voor de water-
schappen. 
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 11 februari 2015  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De heer Van der Zwan licht toe dat er gesprekken zijn geweest met corporaties over brandveilig en 
inbraakveilig wonen. Mevrouw Sylvester zou graag zien dat dat nog voor de zomer leidt tot een convenant 
met de corporaties. De heer Van der Zwan verwacht dat de planning ook afhankelijk is  van andere 
partijen.  
De heer Van der Zwan geeft aan dat de chloortrein de komende periode niet door onze regio zal rijden.  
De heer Hertog stelt voor om de toezegging om te onderzoeken of een bezuiniging op bevolkingszorg 
mogelijk is op te nemen op de actielijst.  
De heer Van den Top informeert naar de ervaringen m.b.t. de masterclass dijkringen. De heer Hertog 
vond de bijeenkomst geen toegevoegde waarde hebben, hij kreeg het gevoel dat opnieuw het wiel werd 
uitgevonden. Hij zal zijn bevindingen ook terugkoppelen in de eerstvolgende stuurgroep.  
Mevrouw Sylvester geeft aan dat er inmiddels teams zijn gevormd i.v.m. de illegale stroperijen en bedankt 
haar collega´s voor het meedenken.  
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3. Mededelingen 

 Plan van aanpak beleidsplan veiligheidsregio 2015-2018 
De heer Van der Zwan geeft aan dat over dit onderwerp een mail is verstuurd aan alle burgemeesters.  
Op zaterdag 18 april wordt een themabijeenkomst georganiseerd voor raadsleden over het beleidsplan 
veiligheidsregio 2015-2018. Burgemeester Hertog zal de visie 2020 toelichten. Burgemeester Heijman 
is bereid om dagvoorzitter te zijn. 

 Terugkoppeling bijeenkomsten tijdelijke werkgroep verbinding gemeenteraden 
De heer Heijman geeft aan dat de werkgroep feestelijk is afgesloten. Er ligt een goed rapport met bruik-
bare aanbevelingen. Het is van belang om de raden aan het begin van een proces mee te nemen. Tij-
dens de bestuursconferentie op 13 mei zal het rapport worden toegelicht door enkele raadsleden uit de 
werkgroep. De deelnemers zullen de bevindingen ook zelf terugkoppelen naar de gemeenteraden. De 
werkgroep zal worden opgeheven, maar als er iets zich voor doet, kan deze weer bij elkaar worden ge-
roepen.  

 Evaluatie mediapark 
De heer Van der Zwan licht toe dat Ira Helsloot bezig is met een evaluatie van het incident op het Me-
diapark op donderdag 29 januari jl. Naar verwachting wordt de evaluatie begin mei opgeleverd.  
 Convenant veilige publieke taak 
De veiligheidsdirectie heeft besloten aan te sluiten bij het convenant Veilige Publieke Taak. 
 
Ter meningsvorming 
 

4a. Programma bestuursconferentie 13 mei 2015  
Er wordt besloten de bestuursvergadering van 20 mei niet door te laten gaan en deel van de agenda op 
13 mei te behandelen. 
De heer Heijman geeft aan de visie 2020, doorontwikkeling veiligheidsregio, op de agenda te missen. 
De heer Van der Zwan licht toe dat die bij het onderdeel beleidsplan zal terugkomen. Daar kan de voor-
zitter ook zijn gesprekken met de voorzitters van Flevoland en Utrecht terugkoppelen.  
De reguliere vergadering van het bestuur van juni wordt wat verlengd.  
 

Ter besluitvorming 
 

5a. Ontwerp programmabegroting 2016 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

Burgemeester Van Bochove geeft aan dat de begroting in overstemming is met de kaderbrief. De heer 
Hertog verzoekt om de hele begroting door te lichten om te bezien of er een aanvullende bezuiniging 
mogelijk is.  
De heer Heijman geeft aan tegen de begroting te stemmen i.v.m. de motie van Bussum n.a.v. het aan-
passen van de verdeelsleutel. Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan dat er ieder jaar discussie is over de 
termijnen. Die zijn voor de gemeenten niet haalbaar. De heer Van Baarle geeft aan dat door de aan-
passing van de Wet gemeenschappelijke regelingen er dit jaar al een langere termijn is. Er is echter 
ook een deadline vanuit de provincie. De stukken zijn al toegelicht aan de financiële ambtenaren. Vol-
gend  jaar wordt geprobeerd de maart vergadering naar voren te halen. 
De heer Van Bochove herkent het probleem met de routing naar de raden. Zijn voorstel is de kaderbrief 
een maand eerder op te stellen en de ontwerpbegroting dan in het eerste deel van maart in het bestuur 
te behandelen. De heer Van Baarle vult aan dat de jaarrekening ook naar voren is gehaald, van juni 
naar maart. 
Het bestuur besluit de Ontwerp Programmabegroting 2016, incl. de afschrijvingstabel van de brand-
weer vast te stellen en de Ontwerp Programmabegroting incl. de afschrijvingstabel door te sturen naar 
de gemeenteraden om hun zienswijzen op te halen. 
 

5b. Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2014 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

Burgemeester Van Bochove geeft een toelichting op de jaarstukken. Er zit een eenmalige meevaller in. 
Dit betreft incidentele gelden. Het voorstel is, conform wat de accountant eerder heeft aangegeven en 
wat vorig jaar is besproken in het bestuur, dit te gebruiken voor het weerstandvermogen. We moeten 
verstandig met deze meevaller omgaan en risico’s afdichten. De heer Hertog heeft een technisch punt, 
moet de extra storting t.b.v. de reorganisatie niet als apart besluitpunt worden opgenomen. Het gaat om 
een groot bedrag, veel meer dan begroot. De heer Van Bochove geeft aan dat dat in veel gemeenten 
dat de werkwijze is. In de veiligheidsregio hanteert men echter een andere werkwijze, er is namelijk 
een voorziening getroffen, de directeur Veiligheidsregio kan daar aanvullende stortingen in doen. De 
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accountant geeft aan dat er geen apart besluit meer nodig is. Het bestuur heeft al besloten tot een reor-
ganisatie en het treffen van een voorziening. Dit is een waarderingskwestie van een balanspost. Ook 
de dijkgraaf geeft aan dat er nu iets politieks van wordt gemaakt. Het is een verbonden besluit. Me-
vrouw De Zwart-Bloch vraagt of hier ad hoc een besluit over moet worden genomen. De heer Van Bo-
chove stelt voor om voor nu de huidige werkwijze te handhaven en voor dit punt een apart voorstel te 
maken.  
Het algemeen bestuur besluit de jaarstukken 2014 vast te stellen, de notitie weerstandsvermogen vast 
te stellen en het resultaat van de  jaarrekening van € 666.073 toe te voegen aan de Algemene Re-
serve. 
 

5c. Jaarverslag GHOR 2014  

Het algemeen bestuur stemt in met het jaarverslag GHOR 2014.   
 
5d. Regionale evenementenkalender 2015   

Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan dat zij de jaarlijkse kermis in Blaricum mist in het overzicht. De heer 
Van Bochove vult aan dat er een watersportevenement gaat plaatsvinden in Weesp op 30 en 31 mei, 
waarbij de marine zich ook zal manifesteren in uniform. I.v.m. de terreurdreiging is een harde voor-
waarde vanuit Defensie dat de veiligheidsregio zich ook met dit evenement zal bezig houden. Dit speelt 
pas sinds kort.  
Het algemeen bestuur neemt kennis van de Regionale Evenementenkalender 2015 en stelt vast de vol-
gende aandachtsevenementen via het multidisciplinair traject te laten afhandelen: 

1. Hilversum Hilversum Alive  
2. Loosdrecht Gondelvaart   
3. Sinterklaasintocht Naarden  

De evenementenkalender zal ruim worden verspreid.  

 

5e. Regionaal risicoprofiel 2014 

De heer Benschop geeft een presentatie over het regionaal risicoprofiel.  
Mevrouw Sylvester geeft aan het incidenttype luchtvaartongelukken te missen. Zij vraagt zich af hoe te 
voorkomen dat de lijst onderhandelbaar wordt, welke criteria liggen aan de weging ten grondslag. Dit 
moet beter beargumenteerd worden weergegeven. De heer Benschop licht toe dat de weging een lan-
delijke methodiek betreft, die niet alleen kijkt naar slachtoffers, maar ook naar bijvoorbeeld milieu, eco-
nomische en culturele schade. Het gevoel geeft misschien iets anders aan, maar daarom scoort een 
heidebrand hoger dan bv. een chloortrein. De heer Van Bochove mist ook de argumentatie waarom bv. 
luchtvaartongevallen niet zijn opgenomen. De heer Heijman geeft aan dat dat ook moet worden aange-
geven dat we wel zijn voorbereid op dit type ongevallen. Mevrouw De Zwart-Bloch wil meer focus aan-
brengen. De heer Benschop geeft aan dat de weging plaats vindt in het beleidsplan. De methodiek 
wordt gebruikt om te objectiveren. De heer Heijman vult aan dat enkele suggesties worden gehono-
reerd, een aantal ook niet. Dat moet helder terug komen in de communicatie, het is een middenweg 
tussen focus en wensen. De heer Stumpel benadrukt dat in het regionaal crisisplan er een goede basis 
ligt. We moeten ook kijken naar de vraag of incidentbestrijdingsplannen in de praktijk wel worden ge-
bruikt. Ook in het oefenen moeten we keuzes maken. De heer Benschop vult aan dat in het beleidsplan 
ook het voorkomen van risico’s terug komt. De dijkgraaf is blij dat overstromingen uit rivieren is opgeno-
men. Overstromingen uit zee zijn vanwege de evacuatieproblematiek echter ook belangrijk. Hij stelt 
voor beide varianten op te nemen. 
De heer Benschop geeft aan dat er een raadsinformatiebrief komt met een persbericht.  
Het Algemeen Bestuur besluit het rapport en bijlagen regionaal risicoprofiel 2014 vast te stellen inclu-
sief de vijftien prioritaire incidenttypen en het regionaal risicoprofiel ter informatie aan te bieden aan de 
gemeenteraden, het Hoogheemraadschap, de politie en het Openbaar Ministerie. 
 

Hamerstukken 

 

5f. Regeling mobiele telefonie BGV  en gedragscode  

Het algemeen bestuur stelt de aangepaste regeling verstrekking en gebruik mobiele telefoons en de 
bijbehorende gedragscode vast. 
 

5g. Module procesmanager BGV  

Het algemeen bestuur stelt de beschrijving van de Module Procesmanager vast. 
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5h. Wijzigingen CAR-UWO maart 2015   

Het algemeen bestuur besluit: 
1. De wijzigingen van de bedragen van artikel 18:1:5 UWO zoals opgenomen in de LOGA circulaire 

van 26 januari 2015 CvA/LOGA 15/02 vast te stellen. 
2. De wijzigingen zoals genoemd in de bijlage bij de LOGA circulaire van 17 februari 2015 

CvA/LOGA 15/04 vast te stellen. 
 
Ter informatie 

 

6a. Protocol toezicht veiligheidsregio´s commissarissen van de Koning en Inspectie Veiligheid en 

Justitie  

Het algemeen bestuur neemt kennis van het protocol toezicht veiligheidsregio´s.  
  
7. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Sylvester geeft aan gesproken te hebben met een brandweerman over allerlei innovaties. De heer 
Van der Zwan geeft aan dat er heel veel ideeën zijn. Dit zit echter nog in de onderzoeksfase. Hij stelt voor 
dit onderwerp later dit jaar te agenderen.  
 
Mevrouw Sylvester wil de rol van slachtofferhulp bij bv. de ramp met MH17 onder de aandacht brengen van 
haar collega´s. De heer Stumpel sluit hier bij aan.  
 
De heer Hertog heeft in een uitgave van de veiligheidsregio´s een interview gelezen met burgemeester Van 
Zanen over dat men in Utrecht gaat werken met vaste mensen voor piketten. Dit kost wel wat geld, maar is 
een stuk professioneler. De heer Van der Zwan geeft aan dit wordt meegenomen in het project om te komen 
tot één warme crisisorganisatie voor Midden Nederland. Het project is inmiddels opgestart.  
 
De heer Woelders geeft aan dat de heer Biemolt, de nieuwe kwartiermaker meldkamer Midden Nederland 
in juni met een businessplan komt. Uit de presentatie in het veiligheidsberaad bleek dat er nieuwbouw komt, 
die naar verwachting pas in 2019 wordt opgeleverd. De presentatie zal worden rondgestuurd. De voorzitter 
benadrukt dat wachten tot 2019 gevaarlijk is. Mevrouw Sylvester wil dit ook niet accepteren en landelijk gaan 
aankaarten. Er wordt gesproken over mogelijke manieren om dit aan te kaarten, bv. een brief aan de minister, 
een brief aan de Tweede Kamer, een gesprek met de landelijke kwartiermaker of  een gesprek met de 
minister. De voorzitter zal hier naar gaan kijken.  
 
De heer Stumpel verwijst naar de berichtgeving over het gebruik van naalden met lijm. De GGD heeft beslo-
ten tot nader orde dat merk naalden niet meer te gebruiken.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 
* * * * 


