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___________________________________________________________________________________
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R. Kruisinga
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F. Ossel
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(commandant BGV/directeur VRGV)
(plv. commandant BGV/ directeur bedrijfsvoering BGV)
(directeur publieke gezondheid)
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(politie Midden Nederland)
(provincie)
(veiligheidsbureau)
(ministerie van V&J)
(bestuursadviseur VRGV, verslag)

Afwezig:

A.Ph. Hertog
J.N. de Zwart-Bloch
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J.W. Kradolfer

(burgemeester Huizen)
(burgemeester Blaricum)
(regionaal militair commandant Noord)
(reserve luitenant-kolonel)

___________________________________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
Burgemeester De Zwart-Bloch, burgemeester Hertog en de vertegenwoordigers van Defensie hebben
zich afgemeld.
Algemeen
2a. Vaststellen openbaar en besloten verslag vergadering d.d. 28 juni 2017
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
2b. Bijwerken actiepuntenlijst
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst.
De richtlijn inhuur derden wordt geagendeerd voor het algemeen bestuur van december.
3. Mededelingen
 Stand van zaken repressieve organisatie BGV
De heer Mager meldt dat het rapport van de Inspectie OOV in de aankomende weken wordt verwacht.
De heer Van der Zwan vult aan dat op 18 oktober de uitkomsten bekend worden van het landelijk onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen. Op die dag ontvangen alle veiligheidsregio's het regionale belevingsbeeld van hun regio en verschijnt ook de landelijke rapportage. Het onderzoek naar de brandweerstatistiek loopt nog en is naar verwachting begin 2018 gereed.
De heer Mager geeft aan dat de afgelopen periode een aantal werkgroepen hebben gewerkt aan ontwerpen en suggesties voor een nieuw inzetprincipe. De kerngroep is aan de slag gegaan met de diverse presentaties om dat samen te brengen tot één gedachtenlijn. Uitgangspunt is uitruk op maat,
het incident is leidend. Aanstaande dinsdag vindt op de posten voorlichting door postambassadeurs
plaats hoe het principe eruit gaat zien. Er is een poster, film en presentatie ontwikkeld. Het inzetprincipe wordt verder uitgewerkt, zodat er in december besluitvorming kan plaatsvinden in het bestuur. In
2018 zal de implementatie verder vorm krijgen. De heer Aerden zal de communicatie vorm geven.
 Folder brandpreventie senioren
De heer Mager licht toe dat er in samenwerking met onze regio een folder is ontwikkeld voor brandpreventie t.b.v. senioren.
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 Wijziging clusterhoofden
De heer Spaargaren, clusterhoofd Technische Dienst en de posten Blaricum, Huizen en Laren, maakt
aan het eind van het jaar gebruik van de FLO. Hij zal zich nog 1 jaar gaan richten op de technische
dienst. De heer Huizing is gevraagd de aansturing van alle postcoördinatoren op zich te nemen.
 Stand van zaken begrotingswijziging
De heer Broertjes meldt dat de raad van Hilversum akkoord is met de begrotingswijziging voor 2017,
maar daar bij expliciet heeft gesteld dat dit eenmalig is. Er komt echter ook nog een wijziging voor
2018. De heer Van Bochove is verbaasd, aangezien deze oplossing is bedacht door de wethouders
financiën. De heer Ter Heegde geeft aan dat zijn raad ook akkoord is.
 Jodiumprofylaxe
De heer Stumpel geeft een toelichting op de verspreiding van jodiumprofylaxe in een cirkel van 100
km rondom een kerncentrale. Onze regio valt daar niet binnen. Woordvoering wordt gedaan door het
ministerie van VWS.
 Stand van zaken oefenterrein
De heer Van Bochove geeft aan dat Flevoland bezig is met het in kaart brengen van mogelijke locaties voor een oefenterrein. Hij zal namens het bestuur van G&V deelnemen in de stuurgroep oefenterrein Flevoland.
Besluitvormend
4. Bestuursrapportage 2017 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
De heer Van Bochove licht het voorstel toe. Het verwachte tekort komt nagenoeg overeen met de eerder
aangekondigde cijfers. De veiligheidsregio wil proberen in de laatste maanden het tekort nog terug te
brengen.
De heer Van Bochove bedankt de politie. Zij hebben besloten hun financiële bijdrage aan het veiligheidsbureau voor 2017 en 2018 alsnog te betalen, in 2019 betalen zij nog de helft en daarna niet meer.
Mevrouw Hondema licht toe dat deze maatregel al eerder was aangekondigd, maar de korpsleiding
vindt het toch redelijk om een beweging te maken. De bestuursrapportage wordt hier nog op aangepast.
De heer Ter Heegde benadrukt het belang dat een fusie met veiligheidsregio Flevoland ook leidt tot
financiële besparingen. Hij meldt dat binnen de gemeente Gooise Meren wordt gekeken naar de bij de
regionalisering afgesproken bekostiging van kazernes.
De heer Van Bochove geeft aan dat in het proces voor de programmabegroting 2018 ook is gekeken
naar de kazernes, maar het toen niet is gelukt daar een besparing te vinden.
Hij geeft een winstwaarschuwing voor de toekomst. Extra eisen werken kosten opdrijvend. Een fusie
leidt waarschijnlijk tot minder meer kosten. Een goede financiële analyse is noodzakelijk.
Burgemeester Ossel geeft complimenten voor de dekkingscijfers. Hij informeert naar het risicoprofiel. Is
dat al bekend bij de raden en moet er misschien extern worden meegekeken? De heer Van Bochove
geeft aan dat er eind vorig jaar een bestuurlijke stuurgroep programmabegroting 2018 de opdracht heeft
gekregen om het verwachte tekort op te lossen. De stuurgroep heeft een rapportage opgeleverd, die
ook extern is getoetst. De conclusie is dat we structureel 1,5 miljoen tekort komen. Dit is tijdens een
raadsinformatiebijeenkomst ook gedeeld en besproken met raadsleden. Het bestuur heeft uiteindelijk
besloten om 2 zaken nader te onderzoeken, namelijk de mogelijkheden van een fusie en van een gezamenlijk oefenterrein.
Er wordt afgesproken dat burgemeester Van Bochove de nieuwe burgemeesters Ossel en Kruisinga
apart bijpraat over dit traject.
De bestuursrapportage wordt ter kennisgeving meegestuurd met de raadsinformatiebrief.
Het algemeen bestuur besluit de bestuursrapportage 2017 vast te stellen
5. Interregionaal crisiscentrum (IRCC)
De heer Van der Zwan meldt dat aangezien de veiligheidsregio Flevoland heeft ingestemd met de
warme crisisorganisatie Midden Nederland, de veiligheidsregio Utrecht mogelijk ook gaat aansluiten bij
een interregionaal crisiscentrum.
Er zal ook worden gekeken naar de mogelijkheid van een mobiel concept voor bv. het ROT, dat dan
naar een gemeentehuis toe kan komen. In andere regio’s is hier al ervaring mee.
Er is een besluit noodzakelijk i.v.m. de start van de bouw van de nieuwe meldkamer.
De heer Van der Zwan wijst op het risico m.b.t. de financiering. De vorige minister heeft namelijk een
bezuinigingsopdracht gekoppeld aan de nieuwe meldkamers. Voor de ontwikkeling van het IRCC wordt
gebruik gemaakt van de besparing van de nieuwe gezamenlijk meldkamer.
De heer Van de Top informeert of de aanbevelingen m.b.t. de crisisruimte, die voort kwamen uit de
wateroefening van vorig jaar, ook worden meegenomen in het nieuwe IRCC. Dat is het geval.
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Het algemeen bestuur besluit akkoord te gaan met het realiseren van een interregionaal crisiscentrum
(IRCC) bij de meldkamer Midden-Nederland in Hilversum.
6. Terrorismegevolgbestrijding
De heer Benschop licht toe dat de bestuurlijke handreiking op het niveau van Midden Nederland is opgesteld. Het biedt een handvat om bij een terroristische aanslag structuur aan te brengen in het beleidsteam en de driehoek. De inhoud is niet allemaal nieuw, de informatie is bijeen gebracht. De handreiking zal na vaststelling breed worden verspreid. Binnen de veiligheidsregio Utrecht en Flevoland is
de handreiking vastgesteld. Er zal ook mee worden geoefend o.a. op 1 november bij de oefening van
het GBT van Hilversum. Mevrouw Hondema vult aan dat de politie er in het eerste kwartaal van 2018
ook bestuurlijk mee wil gaan oefenen.
Burgemeester Ter Heegde informeert of de burgemeesters worden geïnformeerd als er mogelijk iets
speelt i.v.m. terrorisme. De politie/ het OM informeert de burgemeester als er iets speelt.
Het algemeen bestuur besluit:
1. De Bestuurlijke handreiking terrorismegevolgbestrijding Midden-Nederland (bijlage 1) vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de publicatie Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders (bijlage 2).
Hamerstukken algemeen bestuur
7. Bestuurlijke portefeuilles crisisbeheersing en rampenbestrijding en informatievoorziening en
meldkamer
Het algemeen bestuur besluit:
 Burgemeester Ossel te benoemen als bestuurlijk portefeuillehouder Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.
 Burgemeester Ossel te benoemen als bestuurlijk portefeuillehouder Informatievoorziening en
Meldkamer.
Het verzoek is of burgemeester Ossel ook kan aansluiten bij de oefening op 1 november. Pieter Benschop zorgt voor de informatie.
8. Controleprotocol en Normenkader 2017
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het controleprotocol en normenkader 2017.
9. Vergaderschema algemeen bestuur veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2018
Het algemeen bestuur besluit het vergaderschema 2018 voor het algemeen bestuur vast te stellen.
Informerend
Het algemeen bestuur neemt kennis van:
10. Flexibele pool binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Het bestuur is het eens met de gekozen lijn.
11. Wob verzoeken VBV en de heer Bruintjes
Het Wob verzoek van de heer Bruintjes is afgehandeld als raadsvraag. Het Wob verzoek van de VBV
wordt in overleg met burgemeester Ter Heegde beantwoord.
12. Onderzoek fusie archiefdiensten
13. Communicatie
De senior communicatie adviseur is langdurig afwezig vanwege ziekte. Er wordt daarom tijdelijk op sommige onderdelen capaciteit ingehuurd.
Er wordt volgende week woensdag een raadsinformatiebrief verstuurd aan de gemeenteraden.
14. Rondvraag en sluiting
De heer Stumpel meldt dat de piketfunctie directeur Publieke Gezondheid per 1 oktober 2017 gezamenlijk
wordt ingevuld met de veiligheidsregio’s Flevoland en Utrecht, conform het eerder besluit van het algemeen bestuur.
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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