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OPENBAAR VERSLAG 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 5 oktober 2016 

Locatie: Brandweerkazerne Hilversum 

Tijd: 10.00 - 11.00 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 

 B.J. van Bochove wnd. burgemeester van Weesp 

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

 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. M. Polder directeur bevolkingszorg 

 R. Stumpel directeur publieke gezondheid  

 W. Woelders politie Midden Nederland 

 R. van Treeck provincie 

 P. Benschop veiligheidsbureau 

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

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 Hagenaars is verhinderd.  
 

2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 6 juli 2016 en actielijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De heer Van der Zwan geeft naar aanleiding van de bespreking van het FLO dossier aan dat er een ver-
kenner aan de slag is geweest. Vorige week zijn de werkgevers en de werknemers weer bijeen geweest 
onder leiding van een neutrale voorzitter, de heer Vreeman. De verwachting is, dat aangezien de verschil-
len niet al te groot zijn, er mogelijk snel een akkoord kan worden bereikt. Vrijdag is er een vervolgoverleg. 
De insteek is dat de acties bij de brandweer zullen stoppen. In onze regio wordt overigens geen actie ge-
voerd.  

 

3. Mededelingen 
 Voortgang proeven brandweer en terugkoppeling zomerperiode 
De heer Van Baarle licht toe dat op 3 oktober de derde proef is gestart. De tweede proef, waarin de 24 
uurs dienst samen met vrijwilligers en dagdienstpersoneel is uitgerukt, is goed verlopen. Er is geen externe 
inhuur noodzakelijk geweest. In de derde proef wordt er in de avond, nacht en weekenden op de vrijwil-
ligersposten weer uitgerukt met een TS 6. De ambtenaren rampenbestrijding zijn geïnformeerd over deze 
proef. Aan het einde van het jaar zijn alle drie de proeven afgerond en zullen deze in 2017 in één keer wor-
den geëvalueerd.  
 Voortgang rapport Inspectie V&J repressieve brandweerzorg 
De heer Van Baarle licht  toe dat de Inspectie haar onderzoek heeft afgerond. Ze hebben laten weten dat 
ze pas in december met een rapportage komen. Reden hiervoor is dat het onderzoek bruikbaar moet zijn 
voor een landelijk onderzoekinstrument over inzet variabele voertuigen.  We hebben de Inspectie gevraagd 
om ons op de hoogte te houden. In de vergadering van het algemeen bestuur van december zal de In-
spectie een toelichting komen geven. De voorzitter geeft aan dat de Inspectie zelf verkeerde verwachtin-
gen heeft gewekt, door eerst aan te geven dat de resultaten voor de zomer zouden worden opgeleverd.  
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 Ontwikkelingen omgevingsrecht 
De heer Van der Zwan meldt dat het omgevingsrecht grote wijzigingen ondergaat. De advies en toezichtrol 
van de veiligheidsregio´s zal ook veranderen. Advisering over brandveiligheid komt voor de minst gevoe-
lige objecten ook in handen van de private markt. Er wordt bij de wetgever aangedrongen dat deze wijzi-
ging niet ten koste mag gaan van het veiligheidsniveau van bouwobjecten. De voorzitter informeert of dit 
gevolgen heeft voor het aantal fte. De heer Van der Zwan geeft aan dat het nog niet bekend is wat dit qua 
capaciteit betekent, maar vermoedt van niet.  
 Bestuurlijk oefenen 
De heer Van den Top geeft een terugkoppeling van de bestuurlijke oefeningen tot nu toe. Het zijn goede 
sessies geweest, de gemeente Wijdemeren en Huizen volgen nog. Op 1 december is er een RBT oefe-
ning.  
 Resistentie tegen antibiotica  
De heer Stumpel geeft aan dat dit een belangrijk onderwerp is binnen de publieke gezondheid. Hij zal hier 
later op terug komen.  
 Straling 
De heer Hertog licht toe dat er binnen de gemeente Huizen wordt gesproken over de gevolgen van stra-
ling. Hij zou graag een advies krijgen vanuit de GGD of het RIVM. De heer Stumpel doet het aanbod om 
mee te denken.  
 Vluchtelingenopvang Crailo 
De heer Roest licht toe dat de Regio een brief naar de commissaris van de Koning heeft gestuurd inzake 
de sluiting van de vluchtelingenopvang op Crailo. In de toekomst is deze locatie niet meer beschikbaar 
voor vluchtelingenopvang. Mocht er nog een vervolgaanvraag komen, dan kan onze regio deze waar-
schijnlijk niet honoreren. Dit onderwerp staat morgen op de agenda voor het algemeen bestuur van de Re-
gio.  
 

Ter besluitvorming 

4. Onderbrengen bevolkingszorg  

Burgemeester Van Vliet-Kuiper verzoekt het algemeen bestuur om een opvolger te benoemen voor de por-
tefeuille bevolkingszorg. Haar voorstel is om burgemeester Smit deze portefeuille te geven. De portefeuille 
HRM zal worden belegd bij de nieuwe burgemeester van Gooise Meren.  
Het algemeen bestuur besluit: 

 De ondersteunende organisatie van bevolkingszorg per 1 januari 2017 onder te brengen bij de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 

 Bijgevoegd convenant vast te stellen en te ondertekenen. 
 Burgemeester Smit aan te wijzen als bestuurlijk portefeuillehouder bevolkingszorg 

 
De heer Roest vraagt aandacht voor de samenhang tussen de portefeuille RCC (crisisbeheersing en ram-
penbestrijding) en het meldkamerdossier. Zijn voorstel is om dit in één hand te brengen. Mevrouw Van 
Vliet-Kuiper stelt voor om onderling afspraken te maken, maar dit niet één portefeuille te beleggen.  
De heer Smit geeft aan dat het meldkamer dossier leidend is, er is goede afstemming nodig.  
 
Mevrouw Van Vliet-Kuiper stelt voor dat niet alle bijlagen bij een voorstel hoeven worden meegestuurd. De 
voorzitter ondersteunt dit.  
 

5. Bestuursrapportage 2016  

Burgemeester Van Bochove licht toe dat de bestuursrapportage inzicht geeft in de financiële ontwikkelin-
gen. Er wordt een tekort verwacht van 8 ton. Twee belangrijke oorzaken zijn de huurpenningen voor oefen-
terrein Crailo en de extra eenmalige kosten voor het individueel keuzebudget. De provincie wil bovendien 
na vaststelling van het bestemmingsplan voor Crailo (2018/2019) een  commerciële huurprijs gaan vragen 
voor het terrein. Het individueel keuzebudget geldt ook  voor de gemeenten. Er zal geprobeerd worden het 
tekort zoveel mogelijk te beperken, maar er zal sprake zijn van een overschrijding. De financiële gevolgen 
van het IKB moeten duidelijker worden omschreven. Het gaat om eenmalige extra kosten in 2016. Elke ge-
meente heeft hier ook mee te maken.   
Burgemeester Hertog verwacht dat als de lasten voor gemeenten gaan stijgen, er opnieuw een discussies 
zal worden gevoerd over kwaliteit en taken.  
Burgemeester Van Bochove geeft aan dat in volgende vergadering de kaderbrief 2018 zal worden geagen-
deerd. Hierin staan een aantal autonome ontwikkelingen met kosten die op ons afkomen. Hij benadrukt dat 
de afgelopen jaren er voor ruim 3 miljoen is bezuinigd en dat het systeem al is teruggebracht tot een mini-
mum niveau.  
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Burgemeester Smit vult aan dat ook in de communicatie moet worden getoond welk proces we tot nu toe 
hebben doorlopen. Dit zal nog aan de raadsinformatiebrief worden toegevoegd. 
De heer Van den Top stelt voor dat het bestuur wel haar zorg uit spreekt over de toekomst. 
Burgemeester Van Bochove meldt dat al een aantal keer is aangegeven dat oefenen aanzienlijk meer gaat 
kosten, nu  oefencentrum Crailo niet door gaat.  
Het is in de bestuursrapportage nog te onduidelijk waarom voor OMS geen kosten meer in rekening ge-
bracht kunnen worden. Ook deze tekst moet nog worden aangepast.  
Het algemeen bestuur besluit de bestuursrapportage 2016 vast te stellen. 
 

6. Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer  
Het algemeen bestuur besluit: 

 Kennis te nemen van het verzoek vanuit het Veiligheidsberaad  
 In te stemmen met bijgaande reactie  
 De reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad 

 

Hamerstuk 

7. Addendum op het Inzet- en Beleidskader NL-Alert  
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het addendum Inzet- en beleidskader NL-Alert. 
 

8. Vergaderschema algemeen bestuur veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2017  
Het algemeen bestuur besluit het vergaderschema 2017 voor het algemeen bestuur vast te stellen. 

 

Ter informatie 

 

Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
9. Dienstverleningsovereenkomsten Risicobeheersing en Brandveilig leven  
10. Organisatiebeschrijving VRGV t.b.v. visitatie  
De voorzitter  van de visitatiecommissie zal worden gevraagd een terugkoppeling te geven in de verga-
dering van het algemeen bestuur van januari. 
11. Evaluatie systeemtest 2016  
12. Staat van de infectieziekten kwartaal 2  

 

13. Rondvraag en sluiting 
De heer Van der Zwan biedt aan om in een volgende vergadering een presentatie te geven over het onder-
werp arbeidshygiëne bij de brandweer.  
 
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 

 
* * * * 


