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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 maart 2016 

Locatie: kazerne Hilversum 

Tijd: 11.00 - 12.00 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

 mw. A.M. Kennis wethouder van Blaricum 

 T. Smit wethouder van Laren 

 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 

 mw. I.C. de Vries gemeentesecretaris 

 mw. M. Polder directeur bevolkingszorg 

 R. Stumpel  directeur publieke gezondheid  

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

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

 W. Woelders politie Midden Nederland 

 R. van Treeck provincie 

Ambtelijk secretaris L.D.Ouwerling bestuursadviseur G&V 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering.  
Mevrouw Van Vliet-Kuiper, mevrouw De Zwart-Bloch en de heer Roest zijn verhinderd. De heer Roest 
wordt vervangen door wethouder Smit. Mevrouw De Zwart-Bloch wordt vervangen door wethouder Kennis.  
Daarnaast zijn afmeldingen ontvangen van de politie, defensie en de provincie. 
De accountant, de heer Vriesen, is ook aanwezig. 
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 27 januari 2016 en actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De heer Van der Zwan kondigt aan dat op 5 oktober in combinatie met de bestuurlijke netwerkdag een 
innovatiemiddag/avond zal worden georganiseerd voor het bestuur, de netwerkpartners en de raadsle-
den.   
 

3. Mededelingen 
 Stand van zaken ontwikkelingen landelijke meldkamerorganisatie 

De heer Van der Zwan schetst de actuele stand van zaken. Hij licht toe dat er vrijdag in het veiligheidsbe-
raad een beslisnotitie voorligt over de heroriëntatie vorming landelijke meldkamer. Deze zal vervolgens ook 
aan de besturen worden voorgelegd. Hij geeft aan dat het ministerie haar taakstelling op dit dossier nog 
steeds wil behalen, maar het niet duidelijk is wat dat betekent per regio. Ook is de businesscase voor de 
locatie Kamp Zeist veranderd, voorheen werd aangegeven dat de grond gratis zou zijn en dat er goede 
infrastructuur aanwezig was. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Waardoor de locatie veel duurder uitvalt dan 
gedacht. Mogelijk zal er dus opnieuw naar de locatie worden gekeken.  
Het voorliggende stuk heeft teveel open einden, getracht wordt gezamenlijk met Midden Nederland één 
reactie op te stellen.  
Wethouder Smit verbaast zich over het feit dat regio´s de samenvoeging van de meldkamers moeten gaan 
realiseren en dat het ministerie dan de bezuiniging al heeft ingeboekt.  
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 Terugkoppeling werkgroep raadsleden 
De heer Van Bochove geeft aan dat de bijeenkomsten goed verlopen. Afgesproken is de volgende bijeen-
komst ook uitgebreid stil te staan bij de GHOR en bevolkingszorg. Wethouder Smit vraagt zich af of de 
werkgroep ook een rol kan krijgen m.b.t. het beleidsplan. De heer Van Baarle geeft aan dat ervoor is geko-
zen dit geen formeel adviesorgaan te laten zijn. De heer Van Bochove wil de werkgroep niet institutionali-
seren, maar continueren hoe het nu loopt.  

 

Meningsvorming 

 

4a. Presentatie warme crisisorganisatie door John van der Zwan 
De heer Van der Zwan geeft een presentatie over het project interregionale crisisorganisatie Midden Ne-
derland. Aanleiding voor dit project is de kwetsbaarheid van de crisisorganisatie en de wens om toe te 
groeien naar een veiligheidsregio Midden Nederland. De drie veiligheidsdirecties hebben de opdracht ge-
geven tot een onderzoek of de bestaande regionale crisisorganisaties (op termijn) tot 1 interregionale cri-
sisorganisatie kunnen worden samengevoegd. Het project is inmiddels gestart. Het doel van de presentatie 
is het bestuur mee te nemen in het proces en eventuele wensen al aan de voorkant op te halen.  
Eind deze maand is er een eerste bijeenkomst gepland om te komen tot een gezamenlijke visie.  
Wethouder Smit signaleert dat door een mogelijke keuze voor een tweelagenmodel het risico bestaat dat 
de burgemeester zich meer met operationele zaken moet bezighouden, terwijl  het doel is dat de burge-
meester zich meer kan richten op de duiding en impact.  
De heer Hertog geeft aan dat we dat moeten onderzoeken. De heer Van der Zwan vult aan dat Menno van 
Duin ook gevraagd is om mee te denken in dit traject.  
De voorzitter geeft aan voorstander te zijn van een klein en professioneel crisisteam.  
De heer Van den Top geeft aan dat in de komende oefencyclus het drielagenmodel nog wordt gehanteerd. 
Zijn ervaring is niet dat dat niet werkt. Hij wijst ook op het belang om de crisisorganisatie aangesloten te 
houden op de ketenpartners.  
De heer Van der Zwan geeft aan het bestuur op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen in dit 
traject dat een langere doorlooptijd heeft.  
 
4b. Concept programma bestuursconferentie 25 mei 2016 
De voorzitter geeft aan dat hij ook het onderwerp doorontwikkeling veiligheidsregio op de agenda terug zou 
willen zien. Dit onderwerp zal meegenomen worden bij het programmaonderdeel uitwerking beleidsplan.  
De heer Van den Top geeft aan op 25 mei in de ochtend gastheer te zijn voor het BOVC. Hij zal in de mid-
dag wel aansluiten bij de bestuursconferentie.  
 

Besluitvorming 

 

5a. Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  
Het algemeen bestuur neemt kennis van de reacties op het ontwerpbeleidsplan en stemt in met de voor-
gestelde beoordeling daarvan. Het bestuur besluit in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het 
beleidsplan en het beleidsplan 2016-2019 definitief vast te stellen.  
De heer Van den Top geeft aan dat er op 1 december een RBT oefening wordt georganiseerd. Vooraf zal 
er per gemeente een GBT oefening plaatsvinden. De data van de oefencyclus zullen nogmaals worden 
rond gestuurd.  
 

5b. Ontwerp programmabegroting 2017 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Burgemeester Smit constateert dat door de herverdeling van het gemeentefonds, bij de verdeelsleutel de 
gemeenten Wijdemeren, Laren en Blaricum meer gaan betalen voor het onderdeel veiligheid. In 2013 is 
gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel en ook toen waren er voor- en nadeelgemeenten. Nu zijn die 
gemeenten omgedraaid. Er is toen gekozen voor een ingroeimodel van drie jaar. Hij doet het voorstel om 
net als bij invoering van de nieuwe verdeelsleutel brandweer nu ook uit te gaan van een ingroeimodel voor 
drie jaar. Mevrouw Kennis ondersteunt dit verzoek. Wethouder Smit doet een oproep tot solidariteit.  
De heer Van Bochove geeft aan dat het de vorige keer ging om een nieuwe verdeelsysteemwijziging en 
dat dat een andere situatie is. Dit is inherent aan de gekozen verdeelsleutel. Als je kiest voor solidariteit 
dan vraagt dat ook om continuering, en dus altijd een ingroeimodel.  
De heer Hertog voelt hier wel sympathie voor, hoewel dit bij de financiële mensen anders zal zijn.  
Mevrouw Ouwerling geeft aan dat de verdeelsleutel is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. 
Gemeenten kunnen zich hierop beroepen, uiteindelijk geldt dan de gemeenschappelijke regeling. De ac-
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countant, de heer Vriesen, vult daarop aan dat je dit voor de toekomst zou kunnen regelen in de financiële 
verordening.   
De heer Van Bochove meldt dat er ook een andere verdeelsleutel wordt bepleit voor bevolkingszorg.  
Het algemeen bestuur besluit het solidariteitsprincipe te hanteren voor de verdeelsleutel van de brandweer. 
Door groot onderhoud van de maatstaven van het gemeentefonds, wijzigt de bijdrage per gemeente. Het 
bestuur kiest ervoor om deze laatste stijging en daling van de gemeentelijke bijdragen op te vangen, met 
een ingroeiperiode van 3 jaar (gelijke verdeling 1/3 stijging per jaar over 2017 tot en met 2019).  
Het algemeen bestuur besluit met inachtneming van bovenstaande besluit de ontwerpprogrammabegroting 
2017 vast te stellen, de adviezen van de veiligheidsdirectie op de binnengekomen zienswijzen over te ne-
men en de ontwerpprogrammabegroting 2017, incl. aanbiedingsbrief door te sturen naar de gemeentera-
den, zodat zij hun zienswijzen (tot 1 juni a.s.) kunnen aanleveren.  

 

5c. Ontwerp jaarstukken 2015 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Wethouder Smit geeft aan dat opgenomen risico´s zoals het opleiden van personeel, de IKB regeling 
en onderhoud gebouwen geen risico’s zijn. Hij is kritisch op de risicoparagraaf, die werkt ook door in 
het weerstandsvermogen.  
De heer Van Bochove geeft aan dat het weerstandsvermogen onder de maat en op peil gebracht moet 
worden. In het dagelijks bestuur werd gevraagd naar een notitie m.b.t. de risico, vandaar dat deze oude 
notitie is meegestuurd, maar er zitten inderdaad een aantal punten in waar nog naar gekeken moet 
worden.  
De voorzitter geeft aan dat hij verwacht dat de gemeente Hilversum het geld liever teruggestort naar de 
gemeente wil zien. De heer Hertog, wethouder Smit en wethouder Kennis geven aan dat zij het weer-
standsvermogen op peil willen brengen.  
Wethouder Smit constateert dat bevolkingszorg bijna ieder jaar een ton overhoudt, komt dat nu door 
incidenten of is dat structureel. Mevrouw Polder geeft aan dat er dit jaar een aantal reguliere taken niet 
zijn uitgevoerd. Ook is een deel van het overschot te verklaren door de samenwerking met Flevoland. 
Zij zal dit onderwerp bespreken met de bestuurlijk portefeuillehouder bevolkingszorg. 
Het algemeen bestuur besluit de ontwerpjaarstukken 2015 vast te stellen, voor te stellen het positieve 
resultaat van € 408k te reserveren voor het programma C&R van € 126, het programma bevolkingszorg 
van € 117k, het restant ad € 166k te storten in de algemene reserve en de ontwerpjaarstukken, inclu-
sief aanbiedingsbrief door te sturen naar de gemeenteraden, zodat zij hun zienswijzen (tot 1 juni a.s.) 
kunnen aanleveren.  
 

5d. Projectvoorstel visitatie veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het projectvoorstel met inachtneming van de keuzes 
bij voorstel 2 (visitatiethema’s) en voorstel 4 (doelgroepen), de kosten voor de visitatie (circa € 6.500,-) 
ten laste te brengen van het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en in te stemmen met 
de planning voor het visitatietraject.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat door veranderde regelgeving seniorenwoningen worden 
los gekoppeld van het meldingssysteem van de brandweer. Dit worden namelijk zelfstandige wooneen-
heden, maar er wonen verminderd zelfredzamen.  
Brandweer Nederland geeft dit signaal ook af, evenals de brandweer Gooi en Vechtstreek. Er zal lan-
delijk aandacht voor worden gevraagd o.a. in het veiligheidsberaad.  
Dit is ook een belangrijk onderdeel van het beleidsplan.   
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


