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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 11 november 2015 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.45 - 11.45 uur 

 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

 mw. Van Vliet-Kuiper burgemeester van Bussum 

 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 

 E.J. Roest burgemeester van Laren 

 mw. H. Timmerman locoburgemeester van Muiden 

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

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

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

Adviseurs J.A. van der Zwan commandant / directeur Veiligheidsregio 

 D. van Baarle plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV 

 W. Woelders plv. eenheidschef politie Midden Nederland 

 mw. I.C. de Vries gemeentesecretaris 

 mw. M. Polder directeur bevolkingszorg 

 mw. L.Tober programmamanager GHOR  

 M. Mager directeur brandweerzorg BGV 

Afwezig mw. J.J. Sylvester burgemeester van Naarden 

 P.J.T.M. Hagenaars regionaal militair commandant Noord 

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

Ambtelijk secretaris L.D.Ouwerling bestuursadviseur G&V 

 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering. Burgemeester Sylvester, kolonel 
Hagenaars en de heer Van Treeck zijn verhinderd.  
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 23 september 2015 en actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt niet behandeld. 
 
3. Mededelingen 

 Terugkoppeling werkgroep doorontwikkeling bestuurlijke verhoudingen 5 oktober 2015 
De heer Van Bochove geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst met de werkgroep raadleden van 5 
oktober. Er is gesproken over het ontwerpbeleidsplan, de dienstverleningsovereenkomst, het zomerroos-
ter en de rol van de raden en oefencentrum Crailo. Hoewel het algemeen bestuur had besloten de werk-
groep slapend te houden, wordt het overleg door de raadsleden zeer gewaardeerd en is zijn voorstel 
toch af en toe bijeen te komen.  

 Voortgang overleg ontwerpbeleidsplan raden 
Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat de deadline van 1 december voor overleg van het beleids-
plan met de raad niet haalbaar is. Het algemeen bestuur besluit daarom de deadline te verschuiven naar 
11 januari, zodat definitieve vaststelling van het beleidsplan kan plaatsvinden in de bestuursvergadering 
van 27 januari.  

 Inwerkingtreding wijziging gemeenschappelijke regeling 2015 
Zeven colleges hebben na toetsing in de raad ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling 2015. Daarmee is deze wijziging vastgesteld. Er vindt nog bekendmaking plaats in de Staatcou-
rant.  
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 Vuurwerkcampagne 
De heer Van Der Zwan meldt dat de jaarlijkse vuurwerkcampagne weer van start is gegaan. In de ko-
mende weken wordt volop vuurwerkvoorlichting gegeven aan de groepen 8. Onze regionale campagne 
is dusdanig succesvol dat deze vanaf dit jaar onderdeel zal zijn van een landelijke campagne ́ 4 Vuurwerk 
Veilig´. De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en loopt tot het 
einde van 2017.   
 
Meningsvorming 
 

4a. Presentatie bevolkingszorg  
Mevrouw Polder, directeur bevolkingszorg, geeft een presentatie over bevolkingszorg.  Het doel van haar 
presentatie is meer bekendheid te krijgen voor bevolkingszorg en het bestuur mee te nemen in een te-
rugblik ten aanzien van de vluchtelingen.  
Het nieuwe logo van bevolkingszorg is oranje voor de oranje kolom, de verschillende cirkels staan voor 
diversiteit en verschillende kwaliteiten van mensen en ook voor samenwerking met elkaar. De middelste 
cirkel komt samen bij de O van Bevolkingszorg, waar we met z’n allen aan werken. Ook presenteert zij 
de ontwikkelde strategiekaart. De missie van bevolkingszorg is zorg voor bevolking kunnen laten bieden, 
voor, tijdens en na een ramp of crisis. De visie luidt onze klanten worden ontzorgd door onze medewer-
kers die betrokken en deskundig zijn met betrouwbare producten en diensten en met een flexibele (net-
werk) organisatie. 
Mevrouw Polder geeft aan dat er nog een evaluatie zal worden uitgevoerd naar de crisisorganisatie bij 
de crisisopvang van de vluchtelingen. Het vraagstuk van de crisisopvang heeft bevolkingszorg ook veel 
gebracht, waaronder flexibiliteit en improvisatievermogen, samenwerking en meer bekendheid voor be-
volkingszorg en de processen.  
De heer Van der Zwan geeft aan dat op dit moment bevolkingszorg hard nodig is. In het dagelijks bestuur 
is gesproken over het heroverwegen van het genomen besluit tot bezuiniging m.b.t. bevolkingszorg. Me-
vrouw Van Vliet-Kuiper ondersteunt dit.  
De heer Hertog geeft aan dat als gevolg van de herindeling naar Gooise Meren, de overige gemeenten 
meer moeten gaan betalen voor bevolkingszorg. De heer Van Baarle geeft aan dat dat klopt. De vaste-
voet in de verdeelsleutel van bevolkingszorg wordt met ingang vanaf 2017 verdeeld over minder ge-
meenten.  
 

Besluitvorming 

 

5a. Wet Markt en Overheid 
Het algemeen bestuur besluit de inventarisatie Wet Markt en Overheid vast te stellen. 

 

5b. Consultatie meldkamer: gezags- prestatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio's LMO  
De heer Van der Zwan meldt dat vanuit de veiligheidsregio´s in Midden Nederland één gezamenlijke 
reactie wordt opgesteld. Het voorstel is ook om burgemeester Roest te mandateren voor eventuele 
aanpassingen. Hij uit ook zijn zorgen voor de naderende financiële overdracht en geeft daarbij aan nog 
steeds het financiële uitgangspunt van het model van een gezamenlijke meldkamer bij de Stichtse brug 
te hanteren.  
Het algemeen bestuur neemt kennis van het verzoek vanuit het Veiligheidsberaad en stemt in met de 
reactie. Het bestuur mandateert burgemeester Roest om eventuele aanpassingen in de reactie na 11 
november verder af te handelen.  

 

5c. Bestuurlijke consultatie doorontwikkeling Veiligheidsberaad en IFV  
De heer Hertog geeft aan dat de vier bestuurlijke adviescommissies gaan verdwijnen, waardoor meer 
besluitvorming zal plaatsvinden in het veiligheidsberaad. Goede regionale afstemming is dan ook van 
belang. De heer Van Bochove licht m.b.t. het gevraagde werkbudget toe dat we hopen dit binnen de 
begroting te kunnen opvangen.  
Het algemeen bestuur besluit positief te reageren op de voorstellen voor de doorontwikkeling van het 
Veiligheidsberaad en de verdere professionalisering van het IFV en in te stemmen met het gevraagde 
werkbudget voor het Veiligheidsberaad, waardoor 0,56% van de BDuR wordt gealloceerd voor het Vei-
ligheidsberaad. 
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5d. Consultatie IFV jaarplan 2016  
Het algemeen bestuur besluit om geen zienswijze in te dienen bij het IFV over het jaarplan 2016. 

 

5e. Bevoegdheid MKA centralisten opschaling GRIP 1 in kader GGB  
Mevrouw Tober laat door middel van een kort filmpje zien wat het bijstand model Grootschalige Ge-
neeskundige Bijstand inhoudt. Dit model bestaat uit drie onderdelen, namelijk opschaling ambulance-
zorg, noodhulpteams voor de verzorging van lichtgewonde slachteroffers en coördinatie en logistiek. 
De GHOR zal hiervoor nieuwe convenanten afsluiten met het Rode Kruis en de RAV Gooi en Vecht-
streek. Het algemeen bestuur besluit dat centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg met ingang 
van 1 januari 2016 bevoegd zijn om op te schalen naar GRIP 1 bij incidenten met tien of meer slachtof-
fers, conform landelijke vastgestelde planvorming.   

 

5f. Wijziging gemeenschappelijke regeling i.v.m. Gooise Meren  
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de 
veiligheidsregio en deze voor vaststelling door te geleiden naar de colleges. 
 
Hamerstukken 
 

5g. LOGA brief arbeidsvoorwaarden garantiebanen 
Het algemeen bestuur besluit de wijziging van de CAR zoals opgenomen in bijlage 1 bij de LOGA circu-
laire van 7 september 2015 CvA/LOGA 15/12 vast te stellen. De wijziging gaat in met terugwerkende 
kracht per 1 september 2015. 

 

5h. Hoofdstuk 3 CAR-UWO 
Onder voorbehoud van bekrachtiging van het in het LOBA gesloten akkoord door de Brandweerkamer, 
besluit het algemeen bestuur: 
 De wijzigingen van de CAR zoals opgenomen in de bijlage bij de LOGA circulaire van 5 juni 2015 

(CvA/LOGA 15/09) vast te stellen. 
 Artikel 3:13 toelage beschikbaarheidsdienst, buiten toepassing verklaren voor het crisispiket van de 

brandweer. In plaats daarvan geldt  voor het crisispiket van de brandweer hoofdstuk 20 en de rege-
ling vergoeding piketdienst beroepspersoneel. 

 Het overgangsrecht en de toelichting hoofdstuk 3 zoals opgenomen in de LOGA circulaire van 7 juli 
2015 (LOGA/ECWGO 15/11) vast te stellen,  

 De concept uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 arbeidsvoorwaardenregeling BGV vast te stellen (bij-
lage 2). 

 De bezoldigingsregeling en de regeling flexibele beloning in te trekken. 
De wijzigingen gaan in per 1 januari 2016. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

De dijkgraaf, de heer Van den Top licht toe dat hij de afgelopen maanden helaas niet altijd kon aansluiten 
bij het algemeen bestuur i.v.m. een gelijktijdig ander overleg. Voor 2016 is dit anders gepland, waardoor hij 
wel vaker aanwezig kan zijn.  
 
Het volgende agendapunt uit het besloten overleg wordt op verzoek van het bestuur ook opgenomen in het 
openbare verslag. 
 
Stand van zaken crisisnoodopvang vluchtelingen  
Voor dit agendapunt sluiten ook wethouder Den Dunnen (gemeente Eemnes), de heer Böhm (projectlei-
der), de heer Aerden (communicatieadviseur) en de heer Meuwese (programmadirecteur Regio) aan.   
 
Het persbericht wordt besproken. Mevrouw Van Vliet-Kuiper worstelt met de omschrijving van de werkwijze 
m.b.t. de statushouders. Statushouders zijn een lokale zaak, dus kan alleen afstemming in de regio plaats-
vinden. De voorzitter wijst erop dat in eerdere communicatie de statushouders ook zijn meegenomen.  
Het bestuur besluit de tekst in het persbericht te handhaven. 
De heer Roest geeft aan dat nu het asielzoekerscentrum waarschijnlijk in Laren wordt gevestigd hij om 
hulp vraagt van de andere gemeenten inzake statushouders. Laren heeft een zeer gering aantal vrijko-
mende sociale huurwoningen. Mevrouw Van Vliet-Kuiper benadrukt de onderlinge solidariteit op dit punt. 
Ook de andere burgemeesters geven aan dat zij uit solidariteit het contingent Larense statushouders zullen 
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absorberen. Het AZC wordt bovendien een regionaal centrum, waarbij de kosten die niet worden gedekt 
door het COA, door de regiogemeenten gezamenlijk worden gedragen. De heer Roest geeft aan dat hij zijn 
fractievoorzitters eerst zelf wil inlichten over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek door het COA 
en de provincie Noord Holland. 
Mevrouw Polder licht toe dat zij heeft gesproken met de controller van het COA. Er worden gesprekken 
gevoerd tussen het Rijk en de VNG om de dagvergoeding van 40 euro te verhogen. 
Er wordt gesproken over de woordvoering. De heer Aerden stelt een lijn voor met één  woordvoerder, de 
voorzitter met een regionale boodschap. Dit is een tussenstand, er volgt nog een haalbaarheidsonderzoek. 
De heer Böhm benadrukt dat deze grond van Crailo zich bevindt op het grondgebied van Laren en Hilver-
sum, en dat de vluchtelingen qua oriëntatie zich zullen richten op Bussum. In Hilversum zal een belronde 
worden gemaakt naar alle locaties, die zijn afgevallen. De overige gemeenten wordt aangeraden dit ook te 
doen. De voorzitter en de heer Roest maken nog praktische afspraken inzake communicatie.  
 
De raadsinformatiebrief wordt besproken. De heer Smit geeft aan dat hij wil delen met zijn raad welke loca-
ties in zijn gemeente definitief zijn afgevallen. De heer Böhm benadrukt dat als het COA hier om vraagt er 
een nieuwe zoektocht wordt gestart met nieuwe locaties. De voorzitter meldt dat hij aan zijn eigen raad ook 
de afgevallen locaties in zijn gemeente zal melden. Op verzoek van mevrouw Van Vliet-Kuiper wordt de zin 
over het gezamenlijk halen van de taakstelling statushouders uit de raadsinformatiebrief gehaald. Het alge-
meen bestuur stemt in met de raadsinformatiebrief.  
 
Tot slot wordt het projectplan besproken. De heer Van Bochove meldt dat de eerste rekeningen binnen ko-
men. Hij benadrukt dat voordat we meer vluchtelingen gaan opvangen op Crailo, het COA de locatie (ook 
financieel) moet overnemen. Hij stelt voor om per  1 januari de overgang te maken naar de Regio en per 
die datum een financiële knip te maken. De heer Meuwese geeft aan dat er nu sprake is van een meng-
vorm. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de veiligheidsregio, terwijl ambtelijk invulling wordt gege-
ven vanuit de Regio en de gemeenten. Hij ondersteunt dan ook het voorstel om per 1 januari de bestuur-
lijke en financiële verantwoordelijkheid bij de Regio te beleggen. De verbinding naar de veiligheidsdirectie 
wordt geborgd door de directeur bevolkingszorg. De heer Van Der Zwan geeft aan dat te ondersteunen, 
maar wil nog wel goed naar de structuur kijken, zodat de borging van de veiligheidsregio goed geregeld is 
bij eventuele escalatie op OOV gebied.  
Besloten wordt dat het voorstel hierop wordt aangepast en voor vaststelling terug komt in het bestuur van 
december. Gelijktijdig zal een opdracht aan de colleges worden voorgelegd.  
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


