OPENBAAR VERSLAG

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 december 2016
Locatie: Brandweerkazerne Hilversum
Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Aanwezig P.I. Broertjes, voorzitter
A.Ph. Hertog
M.E. Smit
mw. J.N. de Zwart-Bloch
E.J. Roest
B.J. van Bochove
mw. A. van Vliet-Kuiper
Adviseurs J.A. van der Zwan
D. van Baarle
mw. M. Polder
R. Stumpel
R. van Treeck
P. Benschop
W. Woelders
Afwezig G.M. van den Top
P.J.T.M. Hagenaars
Ambtelijk secretaris L.D.Ouwerling

burgemeester van Hilversum
burgemeester van Huizen
burgemeester van Wijdemeren
burgemeester van Blaricum
burgemeester van Laren
wnd. burgemeester van Weesp
wnd. burgemeester van Gooise Meren
commandant / directeur Veiligheidsregio
plv. commandant / directeur bedrijfsvoering BGV
directeur bevolkingszorg
directeur publieke gezondheid
provincie
veiligheidsbureau
politie Midden Nederland
dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V
regionaal militair commandant Noord
bestuursadviseur G&V

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter, burgemeester Broertjes, opent de openbare vergadering. De heer Van den Top en kolonel
Hagenaars zijn verhinderd.
2. Vaststelling van het openbaar verslag van de vergadering van 5 oktober 2016 en actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Van der Zwan meldt naar aanleiding van het verslag dat er m.b.t. het FLO dossier een principe
akkoord ligt, dat nader wordt uitgewerkt.
3. Mededelingen
De heer Van der Zwan deelt mede dat Martin Mager per 1 januari zijn taken weer gaat oppakken als directeur brandweerzorg. De voorzitter geeft aan dat hij daar blij mee is en wenst Martin succes.
De heer Stumpel geeft m.b.t. rubbergranulaat aan dat de GGD vooralsnog geen aanleiding ziet om af te
wijken van het standpunt van het RIVM. Half december verschijnt er een nader rapport van het RIVM. Het
belangrijkste vraagstuk is, is het een consumentenproduct of een grondstof. De GGD heeft over dit onderwerp al met verschillende gemeenten contact gehad. Hij doet namens de GGD het aanbod tot ondersteuning aan de gemeenten op het dossier rubbergranulaat.
Ter besluitvorming
4. Aanpassing financiële verordening, controleverordening en treasurystatuut
Het algemeen bestuur besluit om:
 De financiële verordening (ex art 212 GW) versie 2016 vast te stellen.
 De controleverordening (ex art 213 GW) versie 2016 vast te stellen.
 Het treasurystatuut versie 2016 vast te stellen.
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5. Bestuurlijke consultatie programma kernregistraties
Het algemeen bestuur besluit om:
 In te stemmen met het programmaplan kernregistraties.
 Op dit moment de gevraagde capaciteit om deel te nemen aan het landelijk programma, niet te
kunnen leveren.
6. Bestuurlijke consultatie programma gemeenschappelijke applicaties
Het algemeen bestuur besluit om:
 In te stemmen met het programmaplan gemeenschappelijke applicaties.
 Op dit moment de gevraagde capaciteit om deel te nemen aan het landelijk programma, niet te
kunnen leveren.
7. Zienswijze jaarplan en begroting IFV 2017
Het algemeen bestuur besluit om:
 In te stemmen met het jaarplan 2017 en de begroting 2017 IFV, onder de volgende voorwaarden:
 Nogmaals bij het IFV te benadrukken dat er voor een andere verdeelsleutel moet worden gekozen. Voorstel is dan ook o.b.v. inwonersaantallen i.p.v. 1/25e deel van de bijdrage.
 De ‘missende’ loon-en prijscompensatie 2016 te bekostigen uit het geprognotiseerde overschot
2017 (ongeveer € 100.000) en het geprognotiseerde positieve resultaat 2016.
 Vanaf begroting 2018 loon- en prijscompensatie op te nemen in concept begroting.
 Het voorgenomen besluit taakstelling € 1 mln. van het ministerie van V&J vanaf 2019 binnen de
meerjarenbegroting van het IFV op te vangen.
Hamerstuk
8. Afschrijvingstabel
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de voorgestelde afschrijvingstermijnen in de afschrijvingstabel 2016 en 2017.
Ter informatie
Het algemeen bestuur neemt kennis van:
9. Staat van de infectieziekten in Gooi en Vechtstreek, kwartaal 3
10. Uitkomsten evaluatie optimalisatie organisatie-inrichting BGV, inclusief vervolgstappen
11. Terugkoppeling vuurwerkcampagne 2016. Er zijn complimenten voor dit grote succes, dat ook
landelijk is overgenomen.
13. Rondvraag en sluiting
De heer Van der Zwan meldt m.b.t. de vogelgriep dat er in onze regio, voor zover bekend, geen commerciële pluimveebedrijven zijn.
Mevrouw Van de Linde, strategisch communicatieadviseur, geeft aan dat zij een overzicht heeft van bijna
alle berichtgeving in de pers van de afgelopen. Besloten wordt een dergelijk overzicht voortaan ter informatie per mail rond te sturen.
Het algemeen bestuur besluit dat de nieuwe burgemeester van Gooise Meren, de heer Ter Heegde,
zitting zal nemen in de brandweerkamer en de portefeuille HRM op zich zal nemen.
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering.
****
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