
 

Verslag algemeen bestuur 28 maart 2018   1 / 6 

 
Openbaar verslag  
algemeen bestuur 

           28 maart 2018  
  
 ___________________________________________________________________________________  
 
Aanwezig: P.I. Broertjes  (burgemeester Hilversum) 

J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum) 
S.K. Heldoorn  (wnd. burgemeester Huizen) 
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) 
L. Ouwerling  (bestuursadviseur, verslag) 

 
Afwezig: P. Kok   (ministerie van V&J) 

 ___________________________________________________________________________________  
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen afmeldingen. 
De voorzitter heet de nieuwe burgemeester van Huizen, de heer Heldoorn, van harte welkom in het 
bestuur van de veiligheidsregio.  
 
Algemeen 
2a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 31 januari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2b. Bijwerken actiepuntenlijst 
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst.  
 
3. Mededelingen  
 Werkzaamheden Oud-Loosdrechtse Dijk 
De heer Van der Zwan geeft aan dat de werkzaamheden aan de  Oud Loosdrechtsedijk in Wijdeme-
ren voorlopig geen doorgang meer vinden. In het vorige bestuur is een besluit genomen om i.v.m. 
deze werkzaamheden tijdelijk de opkomsttijd van de brandweer voor de kern Oud-Loosdrecht te mo-
gen overschrijden, dat is dus niet meer van toepassing.  
 CBS onderzoek responstijden 
De heer Van der Zwan deelt mee dat uit een onderzoek van het CBS naar responstijden blijkt dat de 
brandweer Gooi en Vechtstreek tot één van de snelste korpsen behoort. Daarbij moet worden aange-
tekend dat in de CBS-cijfers de opkomsttijd van de eerst aankomende brandweerauto gehanteerd 
wordt. De opkomsttijd van de tweede eenheid is volgens de landelijke norm van de brandweer maat-
gevend. Die zal dus in een aantal gevallen afwijken van die van het CBS.  
 Rapport Inspectie Justitie en veiligheid: inrichting repressieve brandweerzorg 
De verwachting is dat de minister half april het rapport van de Inspectie over de inrichting van de re-
pressieve brandweerzorg zal aanbieden aan de Kamer. Mevrouw De Zwart-Bloch is woordvoerder 
voor dit dossier.  
 FLO problematiek Amsterdam 
De heer Van der Zwan meldt dat er veel persaandacht is geweest voor de FLO problematiek bij de 
brandweer Amsterdam. Voor onze veiligheidsregio geldt dat deze problematiek hier niet speelt.  
 Uitslag referendum Weesp 
De voorzitter informeert naar planning voor uittreding van Weesp uit de veiligheidsregio. Er zal worden 
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bekeken hoe de uittreding uit de veiligheidsregio op termijn vorm kan worden gegeven. De heer Van 
Baarle gaat in overleg met de heer Van Bochove. De bestuurlijke fusie van de gemeente Weesp met 
de gemeente Amsterdam zal op zijn vroegst plaatsvinden in maart 2022, of anders in 2026 i.v.m. de 
gemeenteraadsverkiezingen voor Amsterdam. Tot die tijd maakt de gemeente Weesp nog onderdeel 
uit van deze veiligheidsregio. Wel gaat men ambtelijk al voorsorteren en is de planning om volgend 
jaar de ambtelijke fusie rond te krijgen.  
 Piketten bevolkingszorg 
De heer Ter Heegde geeft aan dat hij gesproken heeft met de bestuurlijk portefeuillehouder bevol-
kingszorg van Flevoland. De bezetting van de piketdiensten van bevolkingszorg is zorgelijk, er lijken 
gaten te vallen. Er zal een wervingsactie worden gestart, maar als dat niet voldoende resultaat ople-
vert, moeten er andere maatregelen worden genomen. Mevrouw Polder vult aan dat het moeizaam 
loopt, dit is wel een landelijke tendens. Het is moeilijk nieuwe mensen te vinden voor het vervullen van 
een piket, mensen stellen andere eisen aan de balans werk en privé. Daarbij komt ook dat de piket-
vergoeding kan worden ervaren als onvoldoende wervend. Het probleem is ook in de Kring van ge-
meentesecretarissen besproken.  
 Eenheidsleiding politie 
Mevrouw Barendse meldt dat per 1 april de eenheidsleiding van de politie weer compleet is. Inge God-
thelp is hoofd Bedrijfsvoering, en er zijn 2 nieuwe hoofden operatien aangesteld, namelijk Rob van 
Bree (DROC) en Johan van Renswoude (DROS).  
 
Meningsvormend 

4. Doorontwikkeling repressieve organisatie BGV, presentatie methodiek en planning door 
Frank van der Meer  
De heer Van der Meer geeft een presentatie over de doorontwikkeling van de repressieve organisatie 
van de BGV. Dit onderwerp wordt op 30 mei tijdens de jaarlijkse bestuursconferentie nader bespro-
ken. Hij staat stil bij drie elementen, de update van het brandrisicoprofiel, het dynamische dekkings-
plan en het optimaliseren van de operationele organisatie. Momenteel is de operationele druk op de 
organisatie groot, met name als het gaat om de dekking op de dag. Daarom heeft de BGV nu al geko-
zen voor een doorontwikkeling van de repressieve organisatie. Daarmee lopen we vooruit op de priori-
tering in personele bezetting en verschuiving in tweedelijns voertuigen. Er worden nu al voertuigen 
verplaatst. De voertuigen die worden verplaatst zijn regionale voertuigen die tijdelijk worden gestald op 
een post.  Gisteren zijn alle posten hierover geïnformeerd.  
Het huidige brandrisicoprofiel is in 2013 vastgesteld, in het nieuwe plan gaan we ons meer richten op 
gebieden en niet op objecten. Het dekkingsplan 3.0 is de basis met het ambitieniveau waarop we 
onze brandweerorganisatie willen inrichten. Het wordt opgesteld op basis van uitruk op maat, voor- en 
achterwielen en gebiedsgerichte opkomsttijden. Brandveilig leven zal nog meer positie worden gege-
ven. Ook data krijgen meer invloed op de te maken keuzes. De bestuurlijke besluitvorming m.b.t. het 
brandrisicoprofiel en dekkingsplan vindt plaats rond de zomer. 
Dit betreft een langlopend project samen met de medewerkers, zodat er ook draagvlak is. Concreet 
gaan we nu prioriteren van personeel, minder mensen inzetten op een aantal geselecteerde posten, 
dekking garanderen over de regio, maar niet op alle posten. De tweede TS uit Loosdrecht gaat naar 
Weesp, de tweede TS van Huizen gaat naar Blaricum. De TS2-en worden tactisch verdeeld over de 
posten.  
De heer Ter Heegde geeft aan dat we nu niet iets moeten doen wat straks niet uit het dekkingsplan 
voort komt. De voorzitter hoopt dat het begrijpelijk is voor de posten.  
De heer Van der Zwan geeft aan het nieuwe dekkingsplan dynamisch wordt. Er is een bestuurlijke Q 
en A opgesteld, die zal worden verspreid.  
De voorzitter geeft aan graag meer achtergrondinformatie op papier krijgen voor de bestuursconferen-
tie van 30 mei, met cijfers en een feitelijke onderbouwing.  
De heer Ter Heegde informeert of er ook overleg is geweest met de bonden. De heer Van der Meer 
geeft aan dat de tijdelijke maatregelen zijn besproken met de bonden. De heer Huizing bespreekt de 
maatregelen met de posten.  
De heer Van der Zwan vult aan dat dit proces samen met alle posten is doorlopen, de maatregelen 
zijn uitgebreid besproken. Hij doet het aanbod om een toelichting te geven in een raadscommissie.  
 
5. Concept programma bestuursconferentie 30 mei 2018  
Het algemeen bestuur stelt het programma van de bestuursconferentie in mei vast. 
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Besluitvormend 
6. Ontwerpjaarstukken veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2017  

De accountant, de heer Hofsteenge, is aanwezig bij de bespreking. 
De heer Van Bochove geeft aan dat de stukken voor zich spreken, deze zijn ook voor besproken met 
de gemeentelijke ambtenaren. Er is een kleiner tekort dan eerder voorzien. De organisatie heeft haar 
uiterste best gedaan om het tekort zoveel mogelijk terug te dringen.  
Mevrouw Barendse informeert naar het bedrag dat in de jaarstukken 2017 is opgenomen bij de sa-
menwerking met de politie. Dit lijkt niet te kloppen. De heer Van Baarle zal dit uitzoeken en terugkop-
pelen naar mevrouw Barendse.  
De heer Ter Heegde geeft aan akkoord te zijn met de jaarstukken, wel heeft hij bezwaar tegen het 
voorstel tot reservering in een egalisatiereserve. De gemeenten staan garant. Het geld kan wel naar 
algemene reserve, maar er is bezwaar tegen het vormen van een egalisatiereserve ten behoeve van 
de kapitaallasten. De heer Heldoorn sluit hierbij aan. 
De heer Van Bochove licht toe dat er afspraken zijn gemaakt o.l.v. de wethouders financiën over de 
financiële spelregels o.a. over het vormen van reserves. Het voorstel tot een egalisatiereserve valt bin-
nen deze afspraken.  
De heer Van Baarle vult aan dat het voorstel is voorbesproken met de financiële ambtenaren. Ook vol-
doen we op deze manier aan de spelregels van de accountant. Er ligt bovendien een brief van de pro-
vincie om de begroting structureel financieel gezond te houden.  
De heer Ter Heegde geeft aan dat er verschil is tussen de puristen en de rekkelijken. Met veel ge-
meenschappelijk regelingen wordt deze discussie gevoerd. Hij stelt voor om geen egalisatiereserve te 
vormen.  
De heer Van Bochove  geeft aan dat vanuit de kadernota deze lijn is ingezet. We voldoen aan de spel-
regels gesteld door de wethouders financien. Hij stelt voor om vast te houden aan het voorstel. 
Er wordt besloten niet actief via een persbericht te gaan communiceren, maar het onderwerp te be-
noemen in de raadsinformatiebrief.  
De heer Heldoorn wijst op het historisch lage dekkingspercentage voor Huizen over 2017. Dat vraagt 
wel veel aandacht van communicatie om dit uit te leggen aan de raad en de inwoners.  
Het algemeen bestuur besluit: 
 De ontwerp jaarstukken VRGV 2017 te bespreken 
 Te besluiten tot het vormen van een egalisatiereserve ten behoeve van de kapitaallasten. De bur-

gemeesters van Huizen en Gooise Meren hebben tegen dit punt bezwaar. 
 Na bespreking in het algemeen bestuur op 28 maart a.s. de ontwerp jaarstukken VRGV 2017  

door het dagelijks bestuur vast te laten stellen (cf. GR) om deze vervolgens aan te bieden aan de 
gemeenteraden die daarop hun zienswijzen kenbaar kunnen maken 

 Dat de aanbiedingsbrief jaarstukken tbv raden akkoord is om te versturen. 
 

7. Ontwerpbegroting veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2019 
Het algemeen bestuur besluit om: 

 De Ontwerp programmabegroting 2019 vast te stellen 
 De bestuurlijke samenvatting vast te stellen.  
 De binnengekomen zienswijzen op de Kadernota te beoordelen cf. advies veiligheidsregio. 
 De aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden vast te stellen.  
 De Ontwerp programmabegroting 2019 voor besluitvorming aan het DB aan te bieden. 

 

8. Participatiewet en Quotumwet 
Het algemeen bestuur besluit om: 
 Uitvoering te geven aan de in de Quotumwet gestelde 1,93 % van de verloonde uren in te zetten 

voor garantiebanen 
 Akkoord te gaan met een overschrijding, afhankelijk van het aantal te plaatsen medewerkers uit 

het doelgroepenregister, van maximaal € 112.500,00 op de begroting voor de jaren 2018 en 2019 
 Akkoord te gaan met het opnemen van structureel budget voor garantiebanen in de kadernota 

2020 
 

9. Nationale reddingsvloot – overeenkomst  

De heer Van der Zwan licht toe dat tot voor kort er financiering was vanuit het Rijk om een nationale 
reddingsvloot in stand te houden. Deze is na 10 jaar stopgezet, hierna is een landelijke discussie ge-
weest of de veiligheidsregio’s de reddingsvloot in stand moeten houden. Het veiligheidsberaad heeft 
afgesproken dat iedere veiligheidsregio met een risicoprofiel een reddingsgroep moet leveren van 4 
boten. Hoe je dat als veiligheidsregio inricht, is vrijgelaten. Je kan het zelf regelen of (deels) via de 
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reddingsbrigades. Onze veiligheidsregio heeft besloten de reddingsbrigade te vragen dit voor ons te 
regelen. De noodzaak van een vloot is duidelijk, de verdeling blijft echter een punt van discussie. 
De dijkgraaf ondersteunt het voorstel, maar wijst er wel op dat er nog voor de lange termijn dekking 
moeten worden gezocht.  
De heer Heldoorn wil de landelijke discussie over nut en noodzaak niet overdoen. De reddingsbriga-
des in het Gooi hebben momenteel 3 boten. Er is echter landelijk een verdeling gemaakt, dat alle vei-
ligheidsregio’s 4 boten moeten leveren. Die extra boot moet dus nog aangeschaft worden. Hij stelt 
voor om geen vierde boot te leveren en daarover het gesprek aan te gaan. Burgemeester Ter Heegde 
deelt dit beeld. Het is een gevoelig spectrum. De verdeling over de veiligheidsregio’s lijkt wat oneven-
redig. Mevrouw De Zwart-Bloch vult aan dat de gemeenten de reddingsbrigades voor een groot deel 
al financieren. Zij heeft de voorkeur voor één financieringsstructuur.  
Het algemeen bestuur besluit om in te stemmen met de Overeenkomst tussen Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek en Reddingsbrigade Nederland inzake de regionale reddingsgroep van de Nationale 
Reddingsvloot (NVR). Hierbij is wel aangetekend dat de burgemeester Heldoorn als portefeuillehouder 
water in gesprek gaat over het aantal boten (het streven is drie) en de bestuurlijk portefeuillehouder 
financiën zal nog naar de dekking kijken.  
 

10. Landelijke ondersteuning bevolkingszorg  

De heer Van Bochove doet een oproep aan de voorzitter om landelijk te gaan zorgen dat er een rede-
lijke verdeelsleutel komt.  
Het algemeen bestuur besluit om: 
 Het IFV te berichten dat de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek instemt met de ondersteuning 

van Bevolkingszorg vanuit het IFV; 
 Het IFV te verzoeken conform eerdere verzoeken de hiervoor landelijk te maken kosten 

(€100.000) niet te verdelen op basis van het aantal veiligheidsregio’s maar op basis van het aantal 
inwoners; 

 De kosten ad €4.000 structureel (voor 2018 €3.000) ten laste te brengen van de kolom Bevol-
kingszorg. 

 
11. Evaluatie systeemtest 2017  

De heer Heldoorn vraagt aandacht voor de inzet op informatiefuncties in het RBT en het BT.  
De heer Stumpel meldt dat we er goed uitkomen. Het rapport wordt voor validatie voorgelegd aan de 
Inspectie Justitie en Veiligheid.  
Het algemeen bestuur besluit om: 
 Kennis te nemen van de evaluatie van de systeemtest 2017 
 Kennis te nemen van de aanbevelingen voor verbetering van de crisisorganisatie 
 In te stemmen met toezending van de rapportage aan de Inspectie Justitie en Veiligheid. 
 

12. Huisvesting Meldkamer Midden-Nederland  

De heer Ossel licht toe dat er een overleg is geweest met de gemeente Hilversum. Er is veel aandacht 
voor de planning. Er wordt bekeken of het proces nog kan worden ingekort.  M.b.t. de financiën is het 
van belang dat het binnen het budget blijft en dat de scheiding met de kosten voor politieonderdelen 
duidelijk is. De samenwerkingsovereenkomst is van toepassing, mogelijk wordt hier een addendum aan 
toegevoegd. Met de gemeente Hilversum is gesproken over het vergunningsproces. Akkoord gaan met 
nieuwe bouw van de meldkamer betekent wel dat de huidige meldkamers langer gehandhaafd moeten 
worden. Er is getracht om als drie veiligheidsregio’s te komen tot een eenduidige besluitvorming. De 
VRU heeft dit al besproken en is akkoord, wel iets afwijkend van ons voorstel. In Flevoland ligt vanmid-
dag hetzelfde besluit voor. De politie is ook akkoord met nieuwbouw. Het bestuur van Flevoland heeft 
al een opdracht gegeven om te komen tot een advies of tussentijdse fysieke samenvoeging van de 
meldkamers alsnog een mogelijkheid is en dat voor eind juni op te leveren. Eerder is besloten tot virtuele  
samenvoeging omdat de terugverdientijd tekort was. De businesscase zal opnieuw tegen het licht wor-
den gehouden, ook omdat de techniek als is aangepast in fase 1 van de virtuele samenvoeging. 
De heer Mager licht dit ook toe d.m.v. een presentatie. 
Mevrouw Barendse vult aan dat de nieuwbouw plaatsvindt op de contouren van het huidige gebouw. 
De kaders zijn dus al bepaald. De politie wil duurzaam bouwen, op die manier gaan ook de exploitatie-
kosten omlaag van onderhoud en energie. Bovendien wordt ook bekeken hoe het gebouw in de toe-
komst op en andere manier kan worden gebruikt, mochten daar ontwikkelingen zijn. Dat risico ligt bij de 
politie, de gebruiker zit niet vast aan het aantal vierkante meters. De SOK is van toepassing en is het-
zelfde als bij renovatie. Ook bij renovatie loop je een financieel risico.  
De wens m.b.t. de planning wordt beschouwd als een inspanningsverplichting.  



 

Verslag algemeen bestuur 28 maart 2018   5 / 6 

De heer Ossel vindt nieuwbouw wel meer risicovol dat renovatie.  
Het algemeen bestuur besluit om: 
 Kennis te nemen van het advies van de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland om een stand-

punt in te nemen op de voorliggende alternatieven voor verbouw of nieuwbouw op de locatie de 
Groest te Hilversum. 

 In te stemmen met de optie voor het realiseren van nieuwbouw. 
 Op voorhand niet in te stemmen met de geprognotiseerde vertraging van 15 maanden operatio-

neel t.o.v. de oorspronkelijke planning (Q1 2022 i.p.v. Q4 2020).  
 In aansluiting op de reactie van de voorzitter van de Stuurgroep Meldkamer MNL de projectorgani-

satie Meldkamer MNL de inspanningsverplichting te geven om te komen tot een herziene planning 
en deze maximaal aan te laten aansluiten op de oorspronkelijke planning (Q4 2020) 

 De stuurgroep Meldkamer MNL mandaat te verlenen om een gewijzigde businesscase vast te 
stellen, waarbij de exploitatielasten bij nieuwbouw hoger liggen t.o.v. de genoemde businesscase 
(maar lager dan de nu geldende exploitatielasten). De herziene business case dient specifiek over 
de te realiseren meldkamer Midden-Nederland te handelen. Andere onderdelen van nieuwbouw 
t.b.v. de politie dienen buiten de business case gehouden te worden. 

 De Stuurgroep Virtuele samenvoeging meldkamers Flevoland & Gooi en Vechtstreek opdracht te 
geven uiterlijk juni 2018 een advies uit te brengen over het mogelijk alsnog doorvoeren van een 
tussentijdse samenvoeging van meldkamers FL-GV 

 De voorzitter van de Stuurgroep Meldkamer MNL te informeren over het AB besluit. 

Informerend 
13. Projectplan fase 2 virtuele samenvoeging meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
door Martin Mager 
De heer Mager geeft een presentatie over de voortgang. Fase 2 gaat over de intake samenvoegen tot 
het moment van alarmering. De telefooncentrales van beide meldkamers worden gelijk. Er is ook een 
koppeling met OMS. Voor de harmonisatie van de werkprocessen wordt er een directe koppeling ge-
maakt met het project meldkamer Midden Nederland. Het projectplan is in stuurgroep vastgesteld.  
Hij zal gaan bekijken of de vorig jaar opgestelde business case inzake fysieke samenvoeging geüpdate 
kan worden. De opdracht is voor eind juni een advies op te leveren over de haalbaarheid.  
 

14. Voortgang werkgroep belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel  

De minister stuurt vandaag het rapport inzake het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 
aan de Kamer. Het regionale rapport is vorig jaar al aan de raden verstuurd.  
 

15. Centrale vernietigingslocatie explosieven G&V 

Mevrouw Polder licht toe dat er een wettelijke verplichting is om een vernietigingslocatie te hebben. Het 
komt toch nog regelmatig voor. Met de vorige burgemeester van Huizen was besproken of deze locatie 
kan worden gebruikt voor de regio. Er ligt ook een positief advies van de politie.  
De heer Heldoorn geeft aan dat hij zijn raad wil informeren. Mevrouw De Zwart-Bloch stelt voor dat 
gelijktijdig te doen, aangezien deze locatie ligt op het grensgebied tussen Huizen en Blaricum.  
 

16. Briefwisseling met provincie over financiële positie VRGV 2018  

Het algemeen bestuur neemt kennis van de briefwisseling.  
 
17. Communicatie 

De raadsinformatiebrief wordt nog aangepast.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de openbare vergadering. 
 
Mevrouw Kruisinga meldt dat in haar college vragen zijn gesteld over de sluiting van oefencentrum Crailo, 
is daar al een datum voor. De heer Van der Zwan licht toe dat we in gesprek zijn met de nieuwe eigena-
ren van de grond. We koersen op 1 januari 2019, alles later is mooi meegenomen. Mogelijk kunnen we op 
een kleiner gebied voor regionale activiteiten nog iets langer blijven. Eind van het jaar stoppen we met alle 
externe activiteiten. De heer Van Baarle vult aan dat er eerder in het bestuur is besloten vast te houden 
aan de maximale huurprijs die in de begroting is opgenomen van 3 ton. Hij heeft dit ook besproken met de 
ambtelijk gemandateerde opdrachtgever. Het voorstel over de huurprijs en het mogelijk nog wat langer 
blijven op een kleiner stuk grond zal worden besproken met de nieuwe eigenaren.  
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De heer Kradolfer geeft aan dat er op vrijdag 22 juni een VIP dag wordt georganiseerd door Defensie.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 


