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Openbaar verslag  
algemeen bestuur 

           31 januari 2018  
  
 ___________________________________________________________________________________  
 
Aanwezig: P.I. Broertjes  (burgemeester Hilversum) 

J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum) 
R. Kruisinga   (wnd. burgemeester van Laren) 
B.J. van Bochove   (wnd. burgemeester van Weesp) 
H.M.W. ter Heegde (burgemeester van Gooise Meren) 
F. Ossel   (wnd. burgemeester Wijdemeren) 
J.W. Kradolfer  (reserve luitenant-kolonel) 
G.M. van den Top  (dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V) 
 

Adviseurs: J.A. van der Zwan  (commandant BGV/directeur VRGV)  
D. van Baarle  (plv. commandant BGV/ directeur bedrijfsvoering BGV) 

  R. Stumpel   (directeur publieke gezondheid) 
M. Polder   (directeur bevolkingszorg) 
M. Barendse   (politie Midden Nederland) 
R. van Treeck  (provincie) 
P. Benschop  (hoofd veiligheidsbureau, verslag) 
 

Afwezig: A.Ph. Hertog  (burgemeester Huizen) 

P. Kok   (ministerie van V&J) 
 

 ___________________________________________________________________________________  
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  
De heer Hertog heeft zich afgemeld.  
 
Algemeen 
2a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 6 december 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt: 

 Wijziging programmabegroting 2017 (agendapunt 6, blz. 2): Virtuele samenvoeging meldka-
mers (agendapunt 9, blz.3): de gezamenlijke vergadering van de besturen van de veiligheids-
regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek op 14 februari gaat niet door. 

 
2b. Bijwerken actiepuntenlijst 
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst.  
 
3. Mededelingen  
 Herziene bijdrage per gemeente programmabegroting 2017, besluit raad Gooise Meren 24 januari 

2018 
De heer Ter Heegde meldt dat de raad van Gooise Meren heeft ingestemd met de eerste wijziging van 
de programmabegroting 2017 en de herziene bijdrage per gemeente. Hiermee is de begrotingswijzi-
ging afgerond. 
 Terugkoppeling systeemtest 

De heer Stumpel doet verslag van de jaarlijkse systeemtest die op 20 december plaatsvond. Deze 
wettelijk verplichte test moet laten zien of de crisisorganisatie op orde is. De test betrof een terroristi-
sche aanslag op station Hilversum. Kort daarna vond ook een aanslag plaats op een station in Al-
mere, waardoor op operationeel en bestuurlijk niveau moest worden samengewerkt met Flevoland. 
De eerste indruk is positief: de crisisorganisatie heeft goed gefunctioneerd en het vele oefenen op het 
thema terrorismegevolgbestrijding lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. De evaluatie wordt in 
maart in het bestuur besproken.  
 Introductie veiligheidsregio nieuwe raadsleden 
De heer Van der Zwan meldt dat de veiligheidsregio als verbonden partij een introductie wil verzorgen 
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voor nieuwe raadsleden. Hiertoe zal de veiligheidsdirectie een presentatie geven op een bijeenkomst 
op 4 april die wordt georganiseerd door de griffies van Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdeme-
ren. Ook de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren plannen een dergelijke bijeenkomst. De brand-
weer organiseert ook bijeenkomsten voor raadsleden op de brandweerposten. 
De heer Ter Heegte adviseert om deze laatste bijeenkomsten na de zomer te organiseren, omdat de 
raadsleden worden overspoeld met dergelijke informatiebijeenkomsten. Verder verzoekt hij om wel 
vóór de zomer te voorzien in een training voor de loco’s over crisisbeheersing. 
 
Besluitvormend 
4. Landelijk convenant gegevensverwerking meldkamers 
De heer Ossel geeft aan dat het convenant tot doel heeft om de meldkamers een juiste afweging te 
laten maken tussen het privacybelang van betrokkenen en het belang van informatiedeling voor de 
operatiën. Hoewel de implicaties nog niet geheel duidelijk zijn, kan ingestemd worden met het conve-
vant. 
De heer Bochove vraagt aandacht voor de informatiedeling door de hulpverleners op straat. De meld-
kamer heeft de eerste stap gezet, de rest van de keten moet volgen. 
Mevrouw Barendse licht toe dat dit thema steeds ingewikkelder wordt; er worden terecht steeds meer 
eisen aan de privacy gesteld, maar dit maakt de benodigde informatiedeling tussen de hulpverleners 
ingewikkelder. 
Het algemeen bestuur besluit om: 

 Kennis te nemen van het landelijk convenant gegevensverwerking meldkamers en het reeds 
doorlopen proces. 

 In te stemmen met het landelijk convenant gegevensverwerking meldkamers. 
 Het ondertekende convenant aan te bieden aan het IFV. 
 Het hoofd GMK opdracht te geven om over te gaan tot implementatie van het convenant.  

 
x. Overschrijding opkomsttijd brandweer in Oud Loosdrecht - Wijdemeren 
De heer Ossel geeft aan dat onderhoud aan de Oud-Loosdrechtsedijk gevolgen heeft voor de bereik-
baarheid van de kern Oud-Loosdrecht. Hij stelt voor om de opkomsttijden voor de brandweer tijdelijk 
met drie minuten te verruimen. De tijdelijke gevolgen hiervan worden geminimaliseerd door extra in te 
zetten op brandveilig leven. 
Mogelijk gaan de werkzaamheden langer duren dan gepland, omdat wellicht ook een oude waterlei-
ding moet worden vervangen. 
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met een afwijking van het dekkingsplan 2.0 juni 2013 in 
de periode van 22 januari 2018 t/m medio april 2018 met dien verstande dat de opkomsttijd van de 
brandweer voor de kern Oud-Loosdrecht in deze periode met 3 minuten wordt overschreden. 
 
Informerend 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 
5. Staat van de infectieziekten Gooi en Vechtstreek, jaaroverzicht 2017 
De heer Stumpel geeft een korte toelichting over de staat van de infectieziekten 2017. Er hebben zich 
in de regio geen wezenlijke bijzonderheden voorgedaan. De GGD houdt van dag tot dag de ‘vinger 
aan de pols’ en reageert met de geëindigde middelen op infectieziekten die zich voordoen. De situatie 
in Gooi en Vechtstreek verschilt niet van de situatie in andere regio’s. Landelijk en ook internationaal 
gaat veel aandacht uit de toenemende resistentie tegen antimicrobiële middelen. Sommige infectie-
ziekteziekten zijn hierdoor steeds moeilijker te bestrijden, en kunnen de volksgezondheid op termijn 
bedreigen. De GGD participeert in een landelijk project om behandelend artsen zich hiervan bewust te 
laten zijn, en terughoudender te worden met het voorschrijven van deze middelen.  
 
6. Communicatie 
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd aan de gemeenteraden.  
 
7. Rondvraag en sluiting 
De heer Ter Heegde informeert naar de toepassing van de urgentieregeling voor het toewijzen van woon-
ruimte aan vrijwilligers bij de brandweer. Aangegeven wordt dat hier zeer terughoudend mee wordt omge-
gaan. Er wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 


