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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27 januari 2016 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 10.00 - 11.00 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 mw. Van Vliet-Kuiper wnd. burgemeester van Gooise Meren 

 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 

 E.J. Roest burgemeester van Laren 

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

 mw. A. Heijstee-Bolt loco burgemeester van Weesp 

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

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

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

 D. van Baarle plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV 

 W. Woelders politie Midden Nederland 

 mw. I.C. de Vries gemeentesecretaris 

 mw. M. Polder directeur bevolkingszorg 

 G. Broekman provincie Noord-Holland 

Afwezig A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 R. Stumpel  directeur publieke gezondheid  

Ambtelijk secretaris L.D.Ouwerling bestuursadviseur G&V 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering.  
De heer Hertog en de heer Van Bochove zijn verhinderd. De heer Van Bochove wordt vervangen door 
mevrouw Heijstee-Bolt. 
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 16 december 2015 en actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 Stand van zaken ontwikkelingen landelijke meldkamerorganisatie 
De heer Roest geeft aan dat de vorige minister 10 landelijke meldkamers wilde onder één regime met een 
multi intake. Langzamerhand wordt duidelijk dat het tijdspad niet wordt gehaald, net als de gestelde doe-
len. De minister heeft de kamer hierover geïnformeerd. Het proces wordt nu belegd bij de regio. De project-
leider voor Midden Nederland neemt ons hierin goed mee. De heer Van der Zwan vult aan dat de eerdere 
bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen voor de projectfase van tafel is. De heer Woelders geeft aan dat er 
nog een notitie volgt met daarin de financiële en lokale speelruimte. De discussie zit met name op het fi-
nanciële gedeelte. Er komt wel een pilot voor multi intake.  
De heer Roest meldt dat hij in gesprek is met de meldkamerorganisatie. Hij zal binnenkort een werkbezoek 
afleggen en gevoelens ophalen.  
De voorzitter concludeert dat de huidige bezetting van de meldkamer kwetsbaar blijft, maar op dit moment 
goed loopt.   

 

 Terugkoppeling gesprek VBV 
De voorzitter koppelt het gesprek dat hij heeft gehad met de VBV terug. Er is afgesproken dat de vrijwil-
ligers van Hilversum nog eens verder in gesprek gaan met de VBV.  

 

 

 



 

2/3 

Meningsvorming 

 

4. Toelichting quickscan repressieve brandweerzorg door Inspectie V&J  
Mevrouw Meijer (directeur toezicht) en de heer Foederer (senior inspecteur) van de Inspectie V&J lichten 
het onderzoek toe. Mevrouw Meijer geeft aan dat de inspectie al een tijd het voornemen heeft om een 
overzicht te maken van de kwaliteit van de brandweer in Nederland. Dat onderzoek staat telkens in de 
kinderschoenen, maar er beweegt van alles binnen brandweer Nederland. Het doel is de repressieve 
brandweerzorg op een goed niveau te houden.  
Er zijn enkele actuele signalen ontvangen vanuit de politiek en de VBV over de brandweerzorg in de veilig-
heidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarom is besloten nader te gaan kijken hoe het zit. Zo’n onderzoek vindt 
plaats bij drie regio’s waaronder Gooi en Vechtstreek. Het grote algemene onderzoek is stopgezet. Er is 
een compact plan van aanpak voor opgesteld.  
Mevrouw Meijer geeft aan dat we met zijn allen ons bevinden in een politiek krachtenveld, daar moeten we 
ons niet door laten beïnvloeden, maar kunnen ons ook niet voor afsluiten. Uiteindelijk richten we ons op de 
veiligheid van de burger.  
De heer Foederer benadrukt dat de Inspectie een onafhankelijk en objectief onderzoek zal doen. O.a. het 
onderzoek in veiligheidsregio Zeeland (omslag brandweerzorg) en in onze regio (al ervaringen met varia-
bele voertuigbezetting) moet leiden tot beter begrip van de materie. Het doel is altijd veiligheid voor de 
burger met respect voor elkaars rollen en positie.  
De heer Smit geeft aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de feiten, effecten en meetgegevens. Het 
verschil van opvatting over cultuur en de motivatie van vrijwilligers is echter niet te vangen in een getal. De 
heer Roest geeft aan dat de inschatting van veiligheidsrisico´s ook lastig te objectiveren is.  
Mevrouw Meijer geeft aan dat er landelijk grote veranderingen zijn waar te nemen, door het centraliseren 
van de brandweer en door de afname van het aantal vrijwilligers. De voorzitter benadrukt dat dat door el-
kaar heen loopt.  
De heer Foederer geeft aan dat er documenten zullen worden bestudeerd en enkele verdiepende inter-
views worden gepland. Hiervan wordt een feitenrelaas gemaakt, die als basis zal worden gebruikt voor de 
analyse en conclusies. Hierbij zal o.a.  worden gekeken naar het veiligheidsniveau, het landelijk kader 
Uitruk op Maat, de mate van opleiding en geoefendheid, de RI&E en de ARBO regels.  
Het streven is het onderzoek nog voor de zomer af te ronden.  
De voorzitter licht toe dat de dramatische dekkingscijfers de aanleiding waren voor een ander regionaal 
inzetsysteem. De motivatie van vrijwilligers hangt echter samen met dat ze ook mee op uitruk willen. Ze 
richten zich meer op de eigen post.  Zonder vrijwilligers wordt het echter onbetaalbaar. Daarom is begrip 
voor beide kanten noodzakelijk.  
Mevrouw Meijer geeft aan te kijken of cultuur en feitelijkheid aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Als dat 
niet op korte termijn kan, dan wordt dat misschien landelijk opgepakt.  
Afgesproken wordt dat zodra er meer bekend is over de planning (streven is afronding voor de zomer) en 
uitvoering van het onderzoek er contact op wordt genomen met de regio.  
 

Besluitvorming 

5a. Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  
De heer Van der Zwan geeft aan dat reacties zijn ontvangen van vijf van de zeven gemeenten. Veel op-
merkingen gaan over de brandweer, maar die discussies staan los van het beleidsplan. In de bijlage is een 
overzicht opgenomen van de ontvangen reacties, de beoordeling ervan door de veiligheidsdirectie en het 
voorstel om dit wel/niet te verwerken in het beleidsplan.  
Ook zijn er vanuit de gemeenten vragen gesteld over de bijlagen, die bij het beleidsplan horen. De als bij-
lagen aangemerkte documenten zijn door het algemeen bestuur eerder vastgestelde beleidsdocumenten, 
die al eerder aan de raden zijn toegestuurd. Tevens is er drie keer een poging gedaan om een themabij-
eenkomst voor raadsleden over het beleidsplan te organiseren, die door te weinig aanmeldingen niet door 
zijn gegaan. Wel is er in diverse commissies een toelichting gegeven door leden van de veiligheidsdirectie.  
Omdat nog niet in alle gemeenten het gesprek tussen de raad en de burgemeester over het beleidsplan 
heeft plaatsgevonden en omdat het algemeen bestuur groot belang hecht aan het oordeel van alle raden, 
is besloten de definitieve vaststelling op te schorten. Op 16 maart zal het algemeen bestuur, op basis van 
de reacties uit alle gemeenten, het beleidsplan definitief vaststellen. 

 
5c. Bestuurlijke consultatie: Programmaplan Geo en projectplan informatieveiligheid  
De heer Roest licht toe dat het voorstel is om in dit geval geen koploper te zijn en in steken op een 
gezamenlijke aanpak op het niveau van Midden Nederland.  
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De heer Van Baarle vult aan dat dat geen wettelijke consequenties heeft. We kunnen ook later aanha-
ken. De heer Woelders geeft aan dat het bestuur van Flevoland op dezelfde lijn zit.  
Het algemeen bestuur besluit nu niet in te stemmen met het projectplan Informatieveiligheid en het 
programmaplan Geo, maar dit in 2017/2018 gezamenlijk op te pakken op het niveau Midden Neder-
land. 
 
5d. Instemming visitatie veiligheidsregio op 26 en 27 oktober 2016  
De heer Van der Zwan licht toe dat de visitatie door collega´s uit andere regio´s zal worden uitgevoerd. 
Het doel is van elkaar te leren door het functioneren van de veiligheidsregio door te lichten. Uit andere 
regio´s komt dat het veel tijd kost, maar ook veel oplevert.  
Het algemeen bestuur stemt in met de deelname aan de visitatie op 26 en 27 oktober 2016. 

 

Ter informatie 

 

Het algemeen bestuur neemt kennis van: 

6a. Evaluatie systeemtest 2015  

6b. Staat van de infectieziekten Gooi en Vechtstreek  

6c. Bestuursrapportage voorbereiding zorg- en ketenpartners GHOR  

 

7. Rondvraag en sluiting 

De heer Benschop licht toe dat er een brief is ontvangen van de minister van V&J met het verzoek aan de 
veiligheidsregio om de financiële ondersteuning van de reddingsbrigades van het ministerie over te nemen. 
Er werd gevraagd om een reactie voor 1 januari. Op landelijk niveau wordt nog gewerkt aan een visie. Het 
algemeen bestuur vraagt zich af wat de verhouding is met de KNRM. De veiligheidsdirectie stelt voor om 
de minister een procedureel antwoord te sturen, namelijk dat we het nog nader aan het onderzoeken zijn 
en er op een later moment zal worden geantwoord. Deze reactie zal nog worden afgestemd met burge-
meesters De Zwart-Bloch, Hertog en Van Vliet-Kuiper. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


