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         Openbaar verslag  

 algemeen bestuur 
           5 december 2018  
  
 ___________________________________________________________________________________  
Aanwezig: P.I. Broertjes  (burgemeester Hilversum) 

K.S. Heldoorn  (burgemeester Huizen) 
J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum) 
B.J. van Bochove   (burgemeester Weesp) 
H.M.W. ter Heegde (burgemeester Gooise Meren) 
F. Ossel   (burgemeester Wijdemeren) 
G.M. van den Top  (dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) 
 

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

  P. Veldhuisen   (coördinerend gemeentesecretaris G&V) 
J. van Renswoude (politie Midden Nederland) 
R. Stumpel   (directeur publieke gezondheid) 
L. Ouwerling  (bestuursadviseur, verslag) 

 
Afwezig: R. Kruisinga   (burgemeester Laren) 

J.W. Kradolfer  (reserve luitenant-kolonel) 
R. van Treeck  (provincie) 

 ___________________________________________________________________________________  
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  
Burgemeester Kruisinga en de heer Kradolfer hebben zich afgemeld.  
 
Algemeen 
2a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 3 oktober 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2b. Bijwerken actiepuntenlijst 
Het bestuur neemt de actiepuntenlijst door.  
 
3. Mededelingen  

 Stand van zaken bespreking brandrisicoprofiel en dekkingsplan in de raden 
De heer Van der Zwan meldt dat er momenteel een ronde wordt gemaakt langs alle commissies in-
zake de bespreking van het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan. Er heerst een goede sfeer, ook de 
gehouden voorlichtingssessies worden erg gewaardeerd. Alleen de commissie van Weesp volgt nog 
op 12 december.  

 Voortgang samenwerking veiligheidsregio’s 
De heer Van der Zwan geeft een eerste impressie van zijn ervaringen in Flevoland.  Er zijn zaken die 
gecombineerd kunnen gaan worden om elkaar te versterken, een voorbeeld is het veiligheidsbureau. 
Voor de volgende gezamenlijke vergadering met het bestuur van Flevoland op 30 januari zal de sa-
menwerkingsovereenkomst ter besluitvorming worden voorgelegd.  

 Drieslag 
De  heer Van Bochove meldt dat hij begin oktober overleg heeft gehad met de voorzitters en plaats-
vervangers over de drieslag. De onderlinge sfeer was goed en er zijn afspraken gemaakt hoe gaan we 
verder. Er komt een voorstel om een projectleider drieslag aan te stellen. Ook wordt een notitie drie-
slag opgesteld die terug komt op het gezamenlijk bestuur van 30 januari 2019. 

 Terugkoppeling werkgroep raadsleden 20 november 2018 
De heer Van Bochove geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst met de werkgroep raadsleden op 
20 november 2018. De opkomst van raadsleden was helaas wat beperkt. Er is gesproken over de 
thema’s die vandaag ook op de agenda staan. Van belang is de werkgroep ook mee te nemen bij de 
ontwikkelingen in de samenwerking met Flevoland.  

 Ontwikkelingen meldkamer 
De heer Ossel geeft aan zich wel zorgen te maken over de continuïteit van de meldkamer in afwachting 
van de meldkamer Midden Nederland. Op 19 december 2018 is er een gesprek met het meldkamer 
diensten centrum van de politie. De beide bestuurlijk portefeuillehouders en de landelijk kwartiermaker 
LMO zijn hierbij aanwezig.   
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De heer Van Renswoude doet de oproep de stuurgroep virtuele samenvoeging bijeen te roepen.  
 Uitreiking geboortetas 

Er wordt teruggekeken op de succesvolle actie met het uitreiken van de geboortetas inzake brandvei-
ligheid.  

 Vuurwerkcampagne VR Gooi en Vechtstreek 
De vuurwerkcampagne is weer gestart. Dit jaar staan er 103 vuurwerkvoorlichtingen op de planning. 
Er wordt gesproken over de vuurwerkvrije zones, de handhaving en het verplaatsingsprobleem.  
De heer Stumpel deelt een infografic uit over vuurwerk en het effect op de publieke gezondheid 
De heer Van Renswoude vult aan dat de driehoeken zijn geïnformeerd. Aandachtspunt voor de politie 
is de veiligheid van mensen met een publieke taak en de aanpak van illegaal zwaar vuurwerk. Alle 
beschikbare capaciteit wordt ingezet.  
 

Besluitvormend 
Meningsvormend 
4. Presentatie extreme droogte zomer 2018 door dijkgraaf de heer Van den Top 
De heer Van den Top geeft een presentatie met een terugblik op de droogte en watertekort 2018. Hij 
zegt toe de presentatie na te sturen. In zijn presentatie gaat hij in op wat de droogte heeft betekent voor 
onze regio. In 2003 droogde een veendijk uit, waardoor deze afschoof. Sindsdien hebben we maatre-
gelen genomen, zoals het afdekken van dijken met een kleilaag. Over verschuiving zijn er nu geen 
zorgen geweest. Er is sprake van een combinatie van een temperatuurstijging, een stijging van de zee-
spiegel en een daling van het rivierwater (o.a. door het afnemen van de gletsjers).  
Watertekort ontstaat door aanhoudende droogte, verdamping, weinig neerslag en aanvoer zoetwater. 
Zoetwater wordt gebruikt voor de landbouw, de natuur, drinkwater, de industrie, de scheepvaart en 
recreatie. Wij zijn met name gericht geweest op hoog water en dus sluizen. Het NAP verandert echter. 
We moeten meer doen om ook water vast te houden. De droogte van de zomer gaan we vaker zien. De 
Rijn wordt steeds meer een regenrivier. De zeespiegel zal bovendien stijgen, de verwachting is deze 
eeuw in ieder geval 1 meter. Er bestaat een verdringingsreeks zoet water, opvallend daarin is dat de 
natuur voor de drinkwatervoorziening gaat. De heer Van den Top geeft aan dat er deze zomer veel 
maatregelen zijn getroffen zoals de waterkwaliteitskering, de noodpompen in Muiden en een bellen-
scherm. Dit betrof de droogste zomer sinds 1976, de warmste zomer sinds het starten van de meting. 
Hij wil graag doorpraten over de betekenis van droogte voor deze regio. Zo is er toename van het 
brandgevaar door de droogte en leidde hitte in de stad tot gezondheidsproblemen bij kwetsbare groe-
pen.  
De heer Van der Meer geeft aan dat de brandweer het druk heeft gehad met o.a. branden op de hei, 
het is wel beheersbaar gebleven.  
De heer Van Bochove geeft aan dat de afgelopen jaren er wel aandacht is geweest voor opvanglocaties 
i.v.m. wateroverlast, maar dat daarbij nog niet de relatie is gelegd met droogte.  
Burgemeester De Zwart geeft aan dat landelijk te weinig aandacht is geweest voor het beperken van 
watergebruik door particulieren. De heer Ter Heegde informeert waarom er geen beperking is gesteld 
voor het gebruik van water in deze regio. De heer Van den Top geeft aan dat dat in delen van Nederland 
onvermijdelijk was. Een beperking zou echter hebben betekend dat boeren de helft van de oogst zouden 
verliezen. In het vervolg zal er bv. wel worden gekeken naar een beperking voor particulieren.  Hij stelt 
voor om het thema droogte en verzilting op te nemen in het beleidsplan.  
De heer Ossel informeert naar de rol van de gemeente. Die ligt met name bij bevolkingszorg, maar ook 
bij publieke gezondheid in een stad.  
De mogelijkheid wordt bekeken om eens in een masterclass/oefening te kijken naar het thema droogte 
en/of extremer weer.  
 
Besluitvormend 
5. Regionaal plan van aanpak Integrale wijkgerichte aanpak (incl. wijkbrandweer)  
De heer Van der Meer licht toe dat op 3 oktober is gesproken over de kaders van de wijkgerichte aanpak. 
Intussen is er contact geweest met de lokale ambtenaren rampenbestrijding over de implementatie en 
de mogelijke wens voor een pluspakket. De meeste gemeenten hebben nog tijd nodig voor besluitvor-
ming in het college en de raad. De voorgestelde lijn van de wijkgerichte aanpak worden ambtelijk on-
derschreven, alle gemeenten willen meedoen in het basispakket.    
De heer Van der Zwan geeft aan dat goede voorbeelden per gemeenten zullen worden gedeeld. Hij wil 
de komende periode ook met de raden gaan kijken wat zijn nu onze lokale risico’s. Er is ook contact 
geweest met de politie over de brede inzet van de lokale brandweerpost. De pilot met de lokale brand-
weerpost zal gaan plaatsvinden in Blaricum.  
De heer Ossel informeert of deze aanpak een plus is op het programma brandveilig leven. Dat is het 
geval.  
De heer Van Bochove wijst op het belang hoe individuele brandweermensen gaan optreden, politieke, 



 

Verslag algemeen bestuur 5 december 2018   3 / 5 

bestuurlijke sensitiviteit is noodzakelijk. De heer Van der Zwan zegt toe ook te gaan kijken naar compe-
tenties.  
De voorzitter wil de voortgang op de agenda houden.  
De heer Heldoorn geeft aan dat de gemeente Huizen voor het pluspakket de evaluatie van de brede 
inzet wil afwachten. 
De voorzitter geeft aan hierover een persbericht te willen versturen 
Het algemeen bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde procesgang aangaande de regionale uitrol van de inte-
grale wijkgerichte aanpak (brand)veiligheid  

2. In te stemmen met de voorgestelde activiteiten op basisniveau alsook de activiteiten in het 
pluspakket “Wijkbrandweer m/v” 

3. In te stemmen met de voorgestelde procesgang aangaande de opstart van de nieuwe brand-
veilig leven functie van de lokale posten waarbij een of twee posten als pilot zullen gaan fun-
geren. 

 
6. Samenwerkingsovereenkomst interregionaal CrisisCentrum  
De heer Mager geeft aan dat intentieverklaring in oktober in het bestuur is behandeld. Inmiddels zijn er 
vanuit de gemeente Hilversum juridische opmerkingen ontvangen. Die liggen nu voor aan de politie. 
Inhoudelijk zal de strekking van de samenwerkingsovereenkomst niet wijzigen, er zijn met name tekstu-
ele opmerkingen en kanttekeningen m.b.t. de gebruikersovereenkomst. Zijn voorstel is om de samen-
werkingsovereenkomst nu wel vast te stellen en een aangepaste versie te laten tekenen door de voor-
zitter. Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst interregionaal 
CrisisCentrum, de voorzitter wordt gemachtigd tot ondertekening van een aangepaste versie. Het stre-
ven is dit voor de jaarwisseling af te ronden. 
 
7. Voorstel uitwerking beleidsthema’s programmabegroting 2019  
De heer Ter Heegde informeert of dit niet gezamenlijk met Flevoland kan worden opgepakt.  
De heer Heldoorn wil prioriteit geven aan de professionalisering van het veiligheidsbureau. 
De heer Ossel sluit zich hierbij aan, anders verzwakken we de kernfunctie. De omgevingswet heeft wat 
minder prioriteit, daar is landelijk nog zoveel afstemming voor nodig.  
De heer Van Bochove geeft aan dat wat kan in samenwerking met Flevoland wordt opgepakt, we heb-
ben echter nog wel de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de eigen veiligheidsregio.  
Het professionaliseren van het veiligheidsbureau is belangrijk, daarbij wordt gekeken of het kan worden 
samengevoegd met Flevoland en het is onderdeel van de drieslag.  Over de omgevingswet is perma-
nente discussie. Het is geen prioriteit voor 2019. We moeten echter wel blijven mee denken in het pro-
ces, maar hij verwacht geen grote stappen.  
De heer Van der Zwan meldt dat we voor het veiligheidsbureau wel een been moeten bijtrekken richting 
Flevoland. De veiligheidsdirecties willen kijken naar één veiligheidsbureau voor beide veiligheidsregio’s, 
met daarbij een doorkijk naar de drieslag.  
Het algemeen bestuur besluit: 
 De beleidsthema’s 2019, genoemd in dit voorblad en in bijgevoegde notitie, te accorderen. Veilig-

heidsbureau is daarbij een prioriteit en t.o.v. de omgevingswet zijn we in 2019 met name volgend.   
 Akkoord te gaan met financiering van deze thema’s binnen de bestaande begroting 2019 
 
8. Kadernota 2020 VRGV  
Burgemeester Van Bochove licht toe dat de kostenstijging in de kadernota voor het grootste deel wordt 
veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, zoals loon en prijscompensatie. Het gehanteerde percen-
tage is afgestemd met de Regio.  
Tevens is geconstateerd dat we met het veiligheidsbureau onder de maat zitten, de capaciteit moet 
worden uitgebreid. Er wordt gekeken hoe dat te realiseren in samenwerking met Flevoland. De heer 
Ossel ondersteunt, als portefeuillehouder, dit signaal.  
Er wordt in totaal 9 ton extra gevraagd, daarvan is 7,5 ton voor loon en prijscompensatie. Daarnaast 
komt er 147.500 bij voor eerdere besluiten van het algemeen bestuur inzake de Participatiewet en de 
reddingsvloot. Het veiligheidsbureau staat op pm. De kadernota gaat voor zienswijze naar de colleges.  
De heer Ter Heegde verwacht dat mogelijk het signaal zal worden gegeven dat bijvoorbeeld de kosten 
voor de Participatiewet binnen de eigen begroting moeten worden opgevangen. De heer Van Bochove 
licht toe dat de veiligheidsregio zelf geen vet op de botten heeft om dit op te vangen. Dat is vorig jaar 
helder in beeld gebracht.  
De heer Ter Heegde raadt aan ook afstemming te zoeken met de wethouders Financiën. De heer Van 
Baarle geeft aan dat er afstemming wordt gezocht met het regionaal overleg van de wethouders finan-
ciën.  Twee weken geleden is de kadernota besproken met de financiële ambtenaren en de ambtenaren 
veiligheid. Zij gaven het signaal of we wel voldoende hadden geraamd. Als je bijvoorbeeld verwacht dat 
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je kosten gaat maken voor het veiligheidsbureau, waarom neem je die kosten dan niet op. De autonome 
ontwikkelingen worden onderschreven. Er zijn alleen tekstvoorstellen gedaan.  
De voorzitter stelt voor zelf de regie te nemen en een persbericht te versturen met daarin een duidelijke 
framing dat dit autonome ontwikkelingen betreft. Mevrouw De Zwart-Bloch verwacht dat het publiek 
geen problemen heeft met een extra investering in veiligheid. We moeten met name uitleg geven aan 
de raden. 
De voorzitter wil in het volgend bestuur met Flevoland bespreken wat kunnen we aan quick wins binnen 
halen op de samenwerking, waarmee we deze kostenstijging mogelijk kunnen dempen. De heer Van 
Bochove geeft aan dat in de communicatie altijd is gesproken over minder meerkosten. 
Er zal worden bijgehouden hoeveel we inverdienen i.v.m. de samenwerking met Flevoland.   
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de bijgevoegde (ontwerp) Kadernota 2020 inclusief 
een aantal tekstuele wijzigingen.  
 
9. Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  
De heer Van der Zwan meldt dat er dit jaar een koppeling is gemaakt tussen beleid en de begroting.  
Dijkgraaf van den Top informeert of er ook geoefend gaat worden met de interregionale crisisorganisa-
tie. Zit er ook een operationalisering onder de samenwerking? De heer Benschop geeft aan dat het 
oefenprogramma regulier werk is en geen onderdeel is van het beleidsplan. Het veiligheidsbureau heeft 
beperkte capaciteit en kan geen extra zaken leveren. De afweging moet plaatsvinden in het oefenpro-
gramma.  
De heer Stumpel licht toe dat het oefenprogramma zich nu richt op oefeningen van het GBT en het RBT.  
We gaan dezelfde oefeningen doen in beide regio’s, maar die zijn gericht op de basisstructuur. Er zijn 
ook beperkingen in de capaciteit. Momenteel zijn er nog twee gescheiden programma’s die in elkaar 
worden geschoven. De heer Ossel informeert of deze vraag niet te vroeg komt, de werkwijzen moeten 
nog worden geïntegreerd,  
De voorzitter wil het oefenschema apart in het bestuur bespreken met een overzicht en de invulling.   
De heer Van Bochove meldt dat er vorig jaar een gezamenlijke oefening is geweest met beide voorzit-
ters.  
De heer Ter Heegde informeert naar de jaarlijkse herijking van het beleidsplan. De heer Benschop licht 
toe dat in de wet is opgenomen dat er eens per 4 jaar een beleidsplan wordt vastgesteld en de burge-
meester overleg hierover heeft met zijn raad. Dat laatste hoeft niet jaarlijks.  
Besloten wordt dat het beleidsplan ambtelijk ieder jaar technisch kan worden bekeken, alleen grote 
veranderingen moeten dan worden getoetst bij het bestuur. In principe is het beleidsplan voor 4 jaar en 
wordt het ook eens in de vier jaar besproken met de raad.  
Het algemeen bestuur besluit: 
 Het ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen 
 In te stemmen met de voorgestelde vervolgaanpak. 
 
Hamerstukken 
10. Controleprotocol en normenkader 2018  
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het controleprotocol en normenkader 2018.  
 
11. Financiële verordening art. 212 Gw.  
Burgemeester Ter Heegde vraagt om een aanpassing dat er alleen bestemmingsreserves worden in-
gevoerd met een minimale grootte van 100.000 euro. De heer Van Baarle zal dit aanpassen. 
Het algemeen bestuur besluit: 
 In te stemmen met de intrekking van de huidige financiële verordening art 212 Gw. (vastgesteld 

op 7 december 2016). 
 In te stemmen met het vaststellen van de financiële verordening art 212 Gw.  
 
12. Treasurystatuut 
Het algemeen bestuur besluit: 
 In te stemmen met de intrekking van het huidige treasurystatuut (vastgesteld op 7 december 

2016). 

 In te stemmen met het vaststellen van het treasurystatuut.  

 
13. Afschrijvingstabel 2018/2019  
Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met  de voorgestelde afschrijvingstermijnen in de afschrij-
vingstabel 2018/2019. 
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Informerend 
Het algemeen bestuur neemt kennis van: 

14. Uitfaseren waarschuwingsstelsel sirenes (WAS) 
 
15. Communicatie 

De raadsinformatiebrief wordt nog aangepast naar aanleiding van de besluitvorming. 
N.a.v. deze vergadering worden twee persberichten verstuurd, één inzake de wijkgericht aanpak 
(brand) veiligheid en één inzake de kadernota 2020. 
Tevens worden er brieven verstuurd inzake het ontwerpbeleidsplan (aan de colleges en de raden) en 
de kadernota (aan de colleges) 
 

16. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter meldt dat de multidisciplinaire evaluatie van de brand in het transformatorhuisje in Hilversum 
in de afrondende fase zit. De bevindingen zullen ook naar de overige burgemeesters worden gestuurd.  
 
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag.  
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


