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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
Mevrouw De Zwart- Bloch, de heer Van den Top, de heer Hagenaars, de heer Kradolfer en de heer
Stumpel hebben zich afgemeld.
Agendapunt 6, brandrisicoprofiel is vooraf van de agenda af gehaald. De heer Heldoorn informeert
naar de planning voor het dekkingsplan. De heer Van der Zwan geeft aan dat deze niet wijzigt. Het
dekkingsplan zal samen met het brandrisicoprofiel worden besproken in het bestuur van 3 oktober.
Algemeen
2a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 30 mei 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Van Baarle meldt dat de aankoop van de kazerne Loosdrecht nog niet is afgerond wegens
een openstaande vraag van de notaris rondom BTW. De vraagt ligt bij de gemeente Wijdemeren.
2b. Bijwerken actiepuntenlijst
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst.
Mevrouw Polder meldt dat zij de bijeenkomst voor het sociaal domein over niet- en verminderd zelfredzamen heeft besproken in de Kring van gemeentesecretarissen. De bijeenkomst zal niet meer voor
de zomer plaatsvinden. Ze streeft naar terugkoppeling in het bestuur van 3 oktober.
De heer Heldoorn koppelt terug dat hij overleg heeft gehad met de reddingsbrigade. Afgesproken is
dat we een bijdrage willen leveren, maar dat we het onredelijk vinden dat we vier boten moeten leveren, ondanks dat we de kleinste regio zijn. We hebben nu drie boten en die kunnen we leveren. Daar
was begrip voor. Mogelijk kan een bestaande boot van de brandweer worden gebruikt, hier moet nog
uitwerking van plaatsvinden en het mag niet leiden tot extra kosten.
3. Mededelingen
 Raadsinformatiebijeenkomst najaar en inwerkprogramma nieuwe raadsleden BGV
Er worden 2 raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd op 10 en 16 oktober. Het doel is de
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raadsleden een introductie te geven van de brandweer en uitleg te geven over het brandrisicoprofiel
en het dekkingsplan. Het algemeen bestuur wil op deze avonden ook de stand van zaken m.b.t. de
voortgang verkenning schaalvergroting bespreken.
 Werkgroep raadsleden
De heer Van Bochove geeft een terugkoppeling van de werkgroep raadsleden van 3 juli jl. Op de
agenda stonden o.a. terugblik op het ontstaan en de resultaten van de werkgroep, een introductie van
de veiligheidsregio en haar kolommen, de voortgang verkenning schaalvergroting en het inspectierapport, brandrisicoprofiel en dekkingsplan.
 Brandveilig leven
De heer Van der Zwan koppelt terug dat i.h.k.v. brandveilig leven er in de afgelopen weken brandveiligheid voorlichting is gegeven aan 111 groepen 4 op 75 basisscholen in de gehele regio.
Het thema van de Brandpreventieweken in oktober is “Maak van je roze wolk geen rookwolk”. De ouders
van alle kinderen die in oktober in de regio geboren worden, ontvangen in deze maand een speciaal
brandveiligheidspakket. De burgemeesters zijn gevraagd de eerstgeborenen in oktober in de gemeenten te verrassen met een speciale brandveiligheid geboortekoffer. De burgemeesters ontvangen hierover binnenkort een brief.
Besluitvormend
4. Jaarstukken 2017 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
De heer Van Bochove geeft aan dat de ontwerp jaarstukken voor zienswijzen zijn voorgelegd aan de
raden.
De heer Ter Heegde vult aan dat hij kan instemmen met de jaarstukken, maar dat Gooise Meren bezwaar heeft tegen de nieuw te vormen de egalisatiereserve.
Het algemeen bestuur besluit:
 Het vaststellen van het negatief resultaat ad € 341.189 en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:
o Een bedrag van € 341.189 te onttrekken aan de Algemene Reserve ter dekking van het negatief resultaat;
o Een bedrag van € 69.705 te storten in een nieuw te vormen egalisatiereserve kapitaallasten.
 Het overzicht zienswijzen te versturen naar de raden als antwoord op de ingediende zienswijzen.
5. Programmabegroting 2019 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
De heer Heldoorn verzoekt namens zijn raad om de investeringen m.b.t. materieel gelijkmatiger te verdelen over de jaren.
De heer Ossel vraagt of de reactie op de vraag vanuit de raad van Wijdemeren of de genoemde thema’s
kunnen worden aangesloten bij lokale initiatieven anders kan worden opgepakt. Besloten wordt dat bij
regionale thema’s zoveel mogelijk verbinding wordt gezocht bij lokale initiatieven.
Het algemeen bestuur besluit:
 De programmabegroting 2019 vast te stellen
 Op de zienswijzen van de raden te reageren zoals in de bijlage is voorgesteld door de veiligheidsregio.
7. Archiefverordening veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2018
Het algemeen bestuur besluit:
 Kennis te nemen van de brief van de Provincie Noord- Holland d.d. 30 april 2018
 De Archiefverordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2018 vast te stellen
8. Verlenging contract accountant voor de boekjaren 2018-2020
De heer Van Bochove licht toe dat hij van mening is dat je maximaal 8 jaar dezelfde accountant mag
hebben. Ook bij de Regio is een maximale termijn van 8 jaar afgesproken. Een nieuwe accountant
vinden is in deze tijd lastig. Er zijn goede ervaringen met deze accountant.
Het algemeen bestuur besluit:
 In te stemmen met het voorstel tot verlenging van het contract met HZG accountants en adviseurs
voor het boekjaar 2018-2020;
 Het dagelijks bestuur mandaat te geven om jaarlijks het contract te beoordelen gezien de huidige
organisatie ontwikkeling van de Veiligheidsregio;
 In te stemmen met een openbare aanbesteding voor controlewerkzaamheden voor i.i.g. het boekjaar 2021 en verder.
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9. Communicatie
De raadsinformatiebrief is akkoord.
10. Rondvraag en sluiting
De heer Van der Zwan geeft een terugkoppeling van de voortgang van de werkgroep belevingsonderzoek
repressief personeel. De eerste aanbevelingen op het thema regelruimte zijn besproken in het MT en in
het leidinggevendenoverleg. De bevindingen zullen ook worden voorgelegd aan de postcoördinatoren.
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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