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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2016 

Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg 

Tijd: 13.15 - 14.15 uur 
 

Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter burgemeester van Hilversum 

 A.Ph. Hertog burgemeester van Huizen 

 M.E. Smit burgemeester van Wijdemeren 

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

 E.J. Roest burgemeester van Laren 

 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 

 mw. I.C. de Vries gemeentesecretaris 

 mw. M. Polder directeur bevolkingszorg 

 R. Stumpel  directeur publieke gezondheid  

 W. Woelders politie Midden Nederland 

 Y. Hondema politie Midden Nederland 

 I. Lauvenberg openbaar ministerie 

 R. van Treeck provincie 

 P. Kok ministerie Veiligheid en Justitie 

 P. Benschop veiligheidsbureau 

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

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

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 en de heer Van Bochove zijn verhinderd.  
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 16 maart 2016 en actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Besluitvorming 
 

3a. Vervolg GEO en Informatieveiligheid en ondertekening convenanten  

Burgemeester Lenferink licht namens het dagelijks bestuur van het veiligheidsberaad, het programma Geo 
en het projectplan Informatieveiligheid toe.  In de wet Veiligheidsregio’s staat in artikel 22 dat gemeenten 
zorg dragen voor landelijke informatievoorziening. De veiligheidsregio’s zijn verplicht dat samen te regelen. 
Dat is de basis voor het programma informatievoorziening, dat bottom up tot stand is gekomen. Het pro-
gramma is voorgelegd aan het bestuur. Er is prioriteit gegeven aan de projecten Geo en informatieveilig-
heid. De uitvoering kost inderdaad geld. De veiligheidsregio’s geven echter nu ook geld uit aan kaartmate-
riaal, GIS systemen en bereikbaarheidskaarten. Dat zit straks allemaal in het project Geo. Bovendien leidt 
het project tot een forse kwaliteitsimpuls.  
Er is iedere keer discussie over de verdeelsleutel. Daarom komt er een voorstel meningsvormend in het 
veiligheidsberaad hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Er zijn verschillende systemen voor bedacht, 
bv. bedrag per inwoner, vast bedrag per regio, maar ook bv. het aantal manschappen dat wordt getraind.  
Ook voor de overige prioriteiten van het programma informatievoorziening, zal mogelijk nog een bijdrage 
worden gevraagd.  



 

2/3 

Enkele jaren geleden heeft het IFV het bedrijf gekocht dat LCMS levert. Dit bedrijf maakt nu intern winst, 
waarmee het aankoopbedrag kan worden afgelost. Het voorstel is dan ook de komende vier jaar een be-
drag per regio te vragen, daarna kan het worden betaald uit de winst van dit bedrijf.  De heer Lenferink be-
nadrukt dat het erg jammer zou zijn als één regio niet mee doet.  
De heer Roest onderstreept het belang dat in crisissituaties hulpdiensten over dezelfde systemen beschik-
ken.  
De heer Hertog geeft aan dat er ook ambtelijke capaciteit nodig is in de regio en dat dat er nu niet is. 
De heer Lenferink geeft aan dat de regio dat zelf moet regelen. De veiligheidsregio’s sluiten een ak-
koord dat je het programma gaat uitvoeren. De heer Van Baarle vult aan dat er niet voldoende ambte-
lijke capaciteit is, dit kost minimaal 1 fte, om dit uit te voeren en vraagt om tijd om aan te sluiten. De 
heer Roest geeft aan dat de wet helder is.  
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het project GEO en Informatieveiligheid en bijbehorende 
convenanten en vraagt de veiligheidsdirectie te bekijken hoe het capaciteitsprobleem kan worden opgelost.  
 
De heer Lenferink licht ook het landelijk proces met betrekking de Landelijke Meldkamer Organisatie toe.  
Het traject was landelijk vastgelopen, want er was geen gedeeld eindbeeld. Naar aanleiding van de 
gate way review is besloten om de veiligheidsregio’s de verantwoordelijkheid te geven om de meldka-
mers te organiseren op de schaal van de politieregio’s met de bestaande budgetten. Het voorstel is nu 
dat de veiligheidsregio’s een businesscase maken per nieuwe meldkamer. Die businesscase krijgt een 
externe toets door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De besparing die komt uit de goedgekeurde 
businesscase is dan de taakstellende bezuiniging. In 2020 draagt de veiligheidsregio de bestaande 
budgetten voor de meldkamer over. De rest van de besparing moet worden gerealiseerd op landelijk 
niveau. De businesscase zal worden ondertekend door de deelnemende partijen en het ministerie van 
V&J.  
 

3b. Projectplan visitatie VRGV 26 en 27 oktober 2016 

De heer Van der Zwan geeft aan dat er landelijk goede ervaringen zijn met visitatie. De heer Stumpel zal 
het volgende bestuur zijn ervaringen met de visitatie van de veiligheidsregio Groningen delen.  
Het algemeen bestuur besluit het projectplan visitatie vast te stellen. 

 

Ter informatie 

Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
4a. Programma aanpak binden van gemeenteraden.  

4b. Staat van de infectieziekten.  

 

5. Mededelingen 
 Ontwikkelingen openbaar meldsysteem (OMS) 

De heer Van der Zwan licht toe dat er landelijk een onderzoek is uitgevoerd naar het gebruik van OMS en 
de betaalde aansluitingen. Het advies is dat de huidige constructie de marktwerking beïnvloed en dat de 
regio’s deze bedragen niet zouden mogen incasseren. Het risico bestaat dat de structurele inkomsten voor 
OMS, zo’n 3 ton, wegvallen.  

 Stand van zaken proeven repressieve brandweerzorg 
De heer Van Baarle licht toe dat de eerste proef nu zo’n 2 maanden loopt. Deze proef richt zich op de inzet 
van beroepsmedewerkers met een repressieve taak, die zijn verdeeld over de garantieposten. Plantech-
nisch waren er een aantal aanloopproblemen en er bleven een aantal taken liggen. In juli start de volgende 
proef met de 24 uurs medewerkers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om uiteindelijk voor een proef te 
kiezen, maar de uitkomsten van alle proeven te gebruiken bij de doorontwikkeling van de repressieve orga-
nisatie van de brandweer. 

 Stand van zaken quickscan Inspectie V&J repressieve brandweerzorg 
De heer Van Baarle licht toe dat de Inspectie van V&J een uitvraag doet bij al het repressief personeel over 
het werken met het systeem VARTAS en welke beleving zij hierbij hebben. De samenwerking met de In-
spectie verloopt goed. De Inspectie heeft aangekondigd mogelijk toch de uitkomsten over de zomer heen 
te tillen in verband met door hen opgelopen vertraging.   

 

6. Rondvraag en sluiting 
De heer Stumpel deelt mede dat het hoofd bureau GHOR, mevrouw Tober een andere baan heeft aan-
vaard. De GHOR bezint zich op de toekomst.  
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De dijkgraaf koppelt het bestuurlijk overleg veiligheid en crisisbeheersing van de provincie Noord Holland 
terug. Daarin is o.a. uitgebreid stil gestaan bij de casus van de waterleidingbreuk bij het VUmc. 
 
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


