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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
De vertegenwoordiger van de provincie, de heer Van Treeck, heeft zich afgemeld.
Algemeen
2a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 4 oktober 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2b. Bijwerken actiepuntenlijst
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst. Alle actiepunten staan of op de agenda of zijn eerder al afgehandeld.
De heer Ossel meldt dat hij een goed informatief gesprek heeft gehad met de heer Van Bochove en
de korpsleiding over het begrotingsproces. Hij benadrukt dat een feitelijke vergelijking belangrijk is
voor een verkenning van een fusie, wat hadden we toen, versus de nieuwe situatie met taken die erbij
komen. Mevrouw Kruisinga geeft aan het overzicht ook aan te vullen met welke nieuwe taken komen
af op de veiligheidsregio en wat betekent het als we niets doen en verder gaan op eigen kracht.
3. Mededelingen
 WOB verzoek RTL naar kosten personeel vanaf schaal 14
De heer Van der Zwan deelt mee dat RTL een WOB verzoek heeft ingediend, in navolging van eerder
onderzoek bij de politie, om declaraties en salarissen van personeel vanaf schaal 14.
4. Repressieve organisatie brandweer Gooi en Vechtstreek
De heer Mager geeft een terugkoppeling van het project repressieve organisatie BGV. Na de vorige
bestuursvergadering is gestart met een ronde langs alle burgemeesters om hen bij te praten over de
inhoud van het proces. Er worden gesprekken gepland met alle postcoördinatoren om verder te spreken over wat betekent dit nu voor mijn post. Mede door het uitblijven van de rapportage van de Inspectie is bestuurlijke besluitvorming nog niet aan de orde. Het rapport ligt momenteel bij de minister
voor reactie. Twee belangrijke elementen voor de bestuurlijke besluitvorming zijn uitruk op maat en
van object naar gebiedsgebonden uitrukken. De verwachting is dat begin 2018 de eerste voorstellen
voor bestuurlijke besluitvorming zullen worden neergelegd en dat rond de zomer er besluitvorming kan
plaatsvinden op het dekkingsplan.
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Zo’n 1,5 week geleden is er een gesprek geweest met de VBV om hen ook mee te nemen in het proces. De VBV gaat bij zijn leden nog navraag doen, maar was in eerste instantie positief over het proces. De heer Van der Zwan geeft aan dat als er geschoven gaat worden met voertuigen, dit gedoe zal
geven.
De voorzitter informeert naar de woordvoeringslijn m.b.t. het Inspectierapport. De heer Van der Zwan
meldt dat er een landelijke communicatielijn wordt voorbereid, die we regionaal zullen vertalen. De
verwachting is dat ons model wel past binnen de landelijke richtlijnen. De heer Hertog is woordvoerder. De heer Mager geeft aan dat er een stuk wordt voorbereid, o.a. met de acties die we al hebben
opgepakt. Dat kan gelijk worden meegenomen in de communicatie.
Besluitvormend
5. Kadernota 2019 VRGV
De heer Van Bochove licht toe dat alleen de loon en prijs compensatie is opgenomen. Er is nazending
gekomen op het stuk i.v.m. de pensioenpremies. Het voorstel is om dat voor komend jaar mee te nemen
in de rekening 2018 en daarna structureel op te nemen in de begroting.
Er is overleg geweest met de financiële- en ambtenaren rampenbestrijding op 23 november 2017 over
de conceptkadernota en op te stellen begroting van 2019. Na behandeling in het bestuur wordt de kadernota voor zienswijze doorgestuurd aan de colleges. Op 16 januari 2018 is er een overleg met de
wethouders financiën.
Dijkgraaf Van den Top informeert waarom de kosten voor interregionale samenwerking op p.m. staan.
De heer Van Bochove geeft aan dat de kosten tot nu toe vooral de inzet van eigen personeel betreft.
Het wordt wel bijgehouden, zodat we een richting kunnen geven. Voor 2018 is de inschatting nog niet
concreet. Het wordt bij de begroting voor 2019 zo mogelijk wel mee genomen.
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de bijgevoegde (ontwerp) Kadernota 2019 en de stijging van de pensioenpremie (ad. € 65.000) voor het jaar 2018 incidenteel te verwerken in de jaarrekening van 2018 en structureel in de begroting van 2019.
6. Eerste wijziging definitief programmabegroting VRGV 2017
De heer Ter Heegde meldt dat het voorstel nog moet worden besproken in de raad van Gooise Meren
in januari. Hij heeft dus nog geen goedkeuring van zijn raad. De heer Van Baarle meldt dat dit voor hem
nieuwe informatie is, er was aangegeven dat het alleen ter informatie naar de raad zou gaan.
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de herziene bijdrage per gemeente programmabegroting 2017, onder voorbehoud van akkoord van de raad van de gemeente Gooise Meren.
7. Ontwerp eerste wijziging programmabegroting VRGV 2018
Het algemeen bestuur besluit:
 In te stemmen met de herziene bijdrage per gemeente programmabegroting 2018;
 Dit voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenten
8. Niet en verminderd zelfredzamen
De heer Ter Heegde licht toe dat in oefeningen is aangetoond dat het handig zou zijn om een register
te hebben met niet en verminderd zelfredzamen. Het gaat om zeer grote aantallen, per ramptype is het
ook verschillend. We moeten ook kijken naar de uitvoerbaarheid. Het is een enorme klus om op te zetten
en nog een grotere klus om bij te houden. De conclusie is dan ook dat het niet is uit te voeren. Bovendien
wek je er schijnveiligheid mee. Hij stelt voor af en toe publiekscampagnes te houden, waarin om aandacht gevraagd wordt voor niet en verminderd zelfredzamen in de omgeving. Het gaat met name om
langer zelfstandig wonenden. Mevrouw Kruisinga geeft aan dat dit regionaal niet te regelen valt, mogelijk
wel lokaal. Huizen is hier al mee bezig.
De voorzitter informeert naar het standpunt van de dijkgraaf, aangezien het een aanbeveling is vanuit
een overstromingsoefening.
De dijkgraaf wil een aantal punten meegeven vanuit het overstromingsscenario. Daar heb je met
schaal te maken. De veiligheidsregio is verantwoordelijk, maar de gemeente moet het gaan regelen.
Hij stelt voor om periodiek de netwerken die je daarvoor nodig hebt, in kaart te brengen. Hij heeft
moeite met het advies van het veiligheidsberaad om te improviseren. Zijn advies aan het bestuur is
het hier niet bij te laten, maar eens per zoveel jaar te beoefenen en te zorgen dat het netwerk in beeld
blijft.
De heer Hertog geeft aan dat de gemeente Huizen een pilot zal gaan uitvoeren, mogelijk met Laren
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en Blaricum. Hij stelt voor de resultaten te delen in het algemeen bestuur, zodat er aandacht blijft voor
dit onderwerp.
De heer Ossel zou het fijn vinden als er een handreiking zou komen voor gemeenten, met tips hoe kan
je bepaalde groepen bereiken en hoe kan je hier stappen in zetten. De heer Hertog adviseert te beginnen met het sociaal domein. Dat is al redelijk in beeld.
De heer Hagenaars benadrukt ook het belang dat in beeld wordt gebracht waar niet of verminderd
zelfredzamen heen worden gebracht bij bv. een evacuatie.
De heer Stumpel geeft aan dat er een impactanalyse zal worden opgesteld voor het onderwerp water
en evacuatie. Het waterschap zal hierbij worden betrokken. De netwerkanalyse en de handreiking
vloeien hieruit voort.
De heer Van der Zwan geeft aan dat LCMS recentelijk ook toegankelijk is voor het waterschap.
Mevrouw Polder vult aan dat het voorstel is besproken met de ambtenaren rampenbestrijding. Een andere belemmering voor het bijhouden van lijsten is de privacy, in het geval van een calamiteit kan het
wel.
Het algemeen bestuur besluit:
1. niet regionaal te investeren in het pro-actief opstellen van lijsten en bestanden van niet- of verminderd zelfredzamen;
2. het aan de afzonderlijke gemeenten over te laten of zij hierin wel specifieke investeringen willen doen;
3. de communicatie met de burger tijdens een calamiteit zo in te richten dat zij zich zullen bekommeren om de niet- en verminderd zelfredzamen in hun directe omgeving (voor zover zij dit
al niet vanzelfsprekend zullen doen);
4. in deze communicatie tijdens een calamiteit mee te nemen dat de gemeente uitgaat van de
zelfredzaamheid van de samenleving, maar een vangnetfunctie vervult en dus aanspreekbaar
is voor de burgers die daarop aangewezen zullen zijn;
5. de veiligheidsdirectie opdracht te verlenen de benadering van dit vraagstuk landelijk te monitoren en met een nieuwe notitie te komen als zich ergens in het land aansprekende oplossingen aandienen.
6. Er zal een impactanalyse voor het onderwerp water en evacuatie worden uitgevoerd, waarin
ook zaken als een handreiking voor gemeenten en het in kaart brengen van het netwerk worden meegenomen.
7. De uitkomsten van pilot van de gemeente Huizen te bespreken tijdens de bestuursconferentie
op 30 mei
9. Virtuele samenvoeging meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek
De heer Ossel licht toe dat hij een gesprek heeft gehad met de heer Bolsius over het meldkamerdossier.
Het voornemen is om de meldkamer Flevoland en Gooi en Vechtstreek virtueel samen te voegen. Een
aantal zaken hebben we echter zelf niet in de hand en zijn we afhankelijk van bv. het meldkamerdienstencentrum (MDC), maar ook van C2000.
Het voorstel is voorlopig verder te gaan met de virtuele samenvoeging en in februari te kijken hoe we er
dan voor staan en een afweging te maken. De heer Mager zal de projectleider worden.
De heer Van der Zwan benadrukt dat alle diensten op één lijn staan. Het MDC heeft echter schaarse
capaciteit.
Mevrouw Barendse vult aan dat de meldkamers technisch op orde zijn. De virtuele samenvoeging is
nodig om de kwetsbaarheid te verminderen. Het op elkaar afstemmen van werkprocessen is ook noodzakelijk voor de landelijke meldkamer. Het MDC is nodig voor technische aanpassingen, dit komt er
voor hen echter tussendoor. Mevrouw Barendse geeft aan dat de kwetsbaarheid van de meldkamer
bekend is en dat we daar de afgelopen jaren ook van alles aan hebben gedaan. We zijn nog nooit zo
alert geweest. Het voorstel is om fase 3 in februari af te wegen dan liggen alle elementen op tafel. Fase
1 is al afgerond, fase 2 kunnen we grotendeels doen. De besluitvorming gaat over fase 3, de verdere
technische afstemming en daarvoor zijn we afhankelijk van het MDC.
De heer Ossel wil daarbij ook de omgeving meenemen, wat is haalbaar. Het moet een breed gesprek
zijn over alles, niet alleen de techniek.
Het algemeen bestuur besluit fase 2 en fase 3 van de virtuele samenvoeging te heroverwegen tijdens
de gezamenlijke vergadering van de besturen van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek op 14 februari 2018.
De voorzitter geeft aan verdere vertraging van de opening van de Landelijke Meldkamer in Hilversum
in 2021 niet acceptabel te vinden.
Mevrouw Barendse geeft aan dat er volgende week een stuurgroep LMO is. In de laatste stuurgroep is
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gebleken dat de beoogde verdieping van het politiebureau van Hilversum niet voldoet aan de behoefte
van de gebruikers. Er is toen besloten tot aanvullend onderzoek naar een andere verdieping, De uitkomsten worden volgende week gepresenteerd. De voorzitter houdt vast aan opening in de zomer van
2021.
10. Oefenfaciliteit Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Het terrein waar o.a. oefenterrein Crailo op is gevestigd wordt waarschijnlijk per 1 januari gekocht door
de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. Het oefenterrein kan op deze locatie maximaal nog
een jaar open blijven. De heer Van Bochove benadrukt dat het nieuwe gezamenlijk oefenterrein, conform de drieslag, in Flevoland zal komen te liggen. Dit is echter in 2019 nog niet open. De voorzitter
geeft aan dat er een oplossing moet worden gezocht voor de tussenliggende periode. Reguliere trainingen (zonder stoken etc) kunnen deels plaatsvinden op de Van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Er
zal ook worden gekeken naar andere opties voor de tussenliggende periode.
Burgemeester Hertog informeert waar Flevoland op dit moment oefent. De heer Huizing geeft dat dat in
ieder geval deels op Crailo is.
Het algemeen bestuur besluit:
 kennis te nemen van de voortgang in het proces haalbaarheidsonderzoek centrale oefenfaciliteit Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 akkoord te gaan om te komen tot een business case voor een gezamenlijk oefenterrein voor
Gooi en Vechtstreek & Flevoland
 in te stemmen met de invulling van het haalbaarheidsonderzoek (zoals beschreven in bijlage
1, hoofdstuk 5)
 in te stemmen met de invulling van het proces na 24 november (AB Flevoland), respectievelijk
6 december 2017 (AB Gooi en Vechtstreek) zoals beschreven in bijlage 1, hoofdstuk 8.
Hamerstukken algemeen bestuur
11. Normering externe inhuur
Het algemeen bestuur besluit het in “Normering externe inhuur” voorgestelde beleid vast te stellen.
12. Verlenging contract accountant VRGV
Het algemeen bestuur besluit:
 In te stemmen met voorstel tot verlenging van het contact Hofsteenge Zeemangroep voor het
boekjaar 2017;
 In 2018 beoordelen of een openbare aanbesteding noodzakelijk is.
Informerend
Het algemeen bestuur neemt kennis van:
13. Aanpak vervolg Belevingsonderzoek brandweerpersoneel BGV
De voorzitter vond dat er weinig aandacht aan is gegeven in de pers. De heer Hertog was enigszins
teleurgesteld in de uitkomsten. Er wordt veel op ingezet, ook in het proces doorontwikkeling repressieve organisatie. Hopelijk kan dit in toekomst het verschil maken. Het blijft nu nog teveel zij tegen wij,
regionaal versus lokaal. Dat blijft een lastig punt.
De heer Van der Zwan geeft aan dat er verschil zit tussen de posten. Er moet ook worden gekeken
naar welk moment het onderzoek wordt afgenomen. We gaan op zoek naar het verhaal achter de cijfers. De heer Huizing zal onder meer in gesprek gaan met de postcoördinatoren, waar gaat het nu
over en wat gaan we er met zijn allen aan doen. De signalen uit het belevingsonderzoek worden uiterst serieus genomen.
14. Thema’s Strategische Agenda Veiligheidsberaad
De voorzitter stelt voor het onderwerp vuurwerk op de agenda zetten van het veiligheidsberaad. De
heer Ossel is het daarmee eens. Hij zou graag regionaal meer lijn brengen in hoe om te gaan met
vuurwerk. Een aantal gemeenten hebben komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones. Veel hangt ook
samen met is een verbod te handhaven.
De heer Hertog geeft aan dat jeugdwerkers al voor Oud en Nieuw bezig zijn met jongeren om ze een
leuk avond te bezorgen. De voorzitter zal dit onderwerp inbrengen voor de strategische agenda van
het veiligheidsberaad.
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15. Communicatie
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd aan de gemeenteraden. Deze zal nog worden aangevuld met
het voorbehoud van de besluitvorming in Gooise Meren m.b.t. de begrotingswijziging 2017.
De heer Van der Zwan deelt mede dat het 7 december de dag van de vrijwilliger is. Er is een kleine attentie voor alle vrijwilligers.
16. Rondvraag en sluiting
De voorzitter informeert naar het bestuurlijk oefenschema voor 2018. De heer Stumpel geeft dat dat is
uitgezet. De betrokken procesmanager, de heer Van der Maas, zal samen met de heer Stumpel langs
gaan bij de burgemeesters voor een persoonlijke toelichting.
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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