algemeen bestuur
verslag
Datum

: 29 mei 2019

Tijdstip

: 10.00 tot 11.00 uur

Locatie

: De Groene Afslag te Laren

Aanwezig:

P.I. Broertjes
K.S. Heldoorn
J.N. de Zwart-Bloch
B.J. van Bochove
H.M.W. ter Heegde
F. Ossel
R. Kruisinga

(burgemeester Hilversum)
(burgemeester Huizen)
(burgemeester Blaricum)
(burgemeester Weesp)
(burgemeester Gooise Meren)
(burgemeester Wijdemeren)
(burgemeester Laren)

Adviseurs:

J.A. van der Zwan
D. van Baarle
R. Stumpel
M. de Hoop-Polder
R. Ton
M. Kamphorst
I. van Haren
J. Elders
F. van der Meer
M. Mager

(commandant BGV/directeur VRGV)
(plv. commandant BGV/ directeur bedrijfsvoering BGV)
(directeur publieke gezondheid)
(directeur bevolkingszorg)
(directeur regionale ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek)
(bestuursadviseur, verslag)
(directiesecretaris BGV)
(communicatie VRGV)
(directeur brandweerzorg BGV)
(clusterhoofd beleid BGV)

Afwezig:

E. van der Hulst
R. van Treeck
G.M. van den Top
J.W. Kradolfer
J. van Renswoude
P. Veldhuisen

(politie Midden-Nederland)
(provincie Noord-Holland)
(dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
(reserve luitenant-kolonel)
(politie Midden Nederland)
(coördinerend gemeentesecretaris G&V)

_______________________________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
De heer Mol (eigenaar de Groene Afslag) krijgt het woord en vertelt kort iets over de geschiedenis
en het doel van de Groene Afslag. De heer Broertjes opent de vergadering om 10.15 uur. De ontwikkelingen rondom de meldkamer Midden-Nederland en de ontmanteling van oefencentrum Crailo
worden toegevoegd aan de agenda als mededeling. Met deze aanvullingen wordt de agenda vastgesteld.
De heer Ossel, de heer van Bochove, de heer van der Zwan en de heer van der Meer geven aan
eerder weg te moeten en dus een deel van het middagprogramma te missen. De heer Stumpel
geeft aan geeft aan tussen 11.30 – 13.00 uur afwezig te zijn en daarna weer aan te sluiten.
Algemeen
2. Verslag en actiepuntenlijst
a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 27 maart 2019
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De heer van der Zwan geeft naar aanleiding van het verslag aan dat de brief met betrekking tot
de koninklijke onderscheidingen is verstuurd, hier is nog geen reactie op gekomen. Voor 2019
is er in ieder geval sprake van een overgangsregeling. In Gooi en Vechtstreek is besloten een
inhaalslag te maken met het uitreiken van koninklijke onderscheidingen. Vaak wordt dat pas
gedaan als iemand afscheid neemt, maar nu wordt het direct gedaan als iemand 20 jaar in dienst
is.
b. Bijwerken actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgelopen:
- Actie m.b.t. impactanalyse water en evacuatie blijft staan, dit loopt.
- Actie m.b.t. pilot registreren niet en verminderd zelfredzamen moet leiden tot een totaaloverzicht van beelden die bij gemeenten leven over dit onderwerp. Mevrouw de Hoop-Polder geeft
aan veel bewustwording te zien op dit onderwerp. Het verzoek van het algemeen bestuur is om
met een voorstel te komen op dit onderwerp. Het zou mooi zijn als dit 3 juli op de agenda komt,
maar het moet eerst schriftelijk langs de kring van gemeentesecretarissen.
- Actie m.b.t. voortgang wijkgerichte aanpak brandveiligheid staat vandaag op de agenda van
de bestuursconferentie en is daarmee afgehandeld.
- Actie m.b.t. een overzicht met incidenten van geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling is afgehandeld.
- Actie m.b.t. informeren over aanstellingen wijkbrandweer staat vandaag op de agenda van de
bestuursconferentie en is daarmee afgehandeld.
- Actie m.b.t. uitnodigen van de heer Frek is afgehandeld. Het is de bedoeling dat hij 3 juli aansluit in het AB.
3. Mededelingen
a. Voortgang samenwerking veiligheidsregio’s
- Terugkoppeling werksessie ambtenaren
De heer van der Zwan geeft aan dat er op 17 mei een werksessie is geweest met de ambtenaren
van de gemeenten waarin de concept samenwerkingsovereenkomst (SOK) is besproken. Het
ging vooral over juridische aspecten. Het is van belang dat als er nog opmerkingen zijn vanuit
de ambtenaren dit voor 3 juli kenbaar wordt gemaakt. De heer Van der Zwan verzoekt aanwezigen om voor de vergadering contact te zoeken indien er een voor de besluitvorming belemmerende argumenten zijn vanuit het ambtelijk apparaat. Het streven is dat het document op 3
juli wordt afgerond en voorlopig wordt vastgesteld. Dit is ook nodig voor de Belastingdienst, in
verband met het onderling te werk stellen van mensen (BTW problematiek). Verder is het van
belang dat er duidelijkheid komt over de positie van de stuurgroep en dat er op 3 juli een transparant en helder document ligt voor de communicatie richting de raden en colleges. Na 3 juli
hebben de raden de mogelijkheid om de SOK te behandelen.
b. Programma Drieslag
De heer van Bochove geeft aan dat de programmadirecteur, de heer Frek, bezig is om de plannen uit te werken voor de realisatie van de drie doelstellingen van het programma. Specifiek
met betrekking tot het Kennis- en Vakbekwaamheidscentrum Midden-Nederland geldt dat er
nieuwe gesprekken gaande zijn met Lelystad Airport.
c. Gezamenlijke overleggen veiligheidsdirecties
De heer van der Zwan geeft aan dat de veiligheidsdirecties vanaf mei niet meer apart vergadering. Qua locatie en voorzitterschap wordt afgewisseld: De ene keer in Flevoland (met de heer
Verdam als voorzitter) en de andere keer in Gooi en Vechtstreek (met de heer van der Zwan als
voorzitter). Daarnaast gaan de heer van der Zwan en de heer Verdam in oktober een week van
baan gaan wisselen, om ervaringen uit te wisselen.

d. Terugkoppeling werkgroep raadsleden d.d. 9 april 2019
De heer van Bochove geeft aan dat de bijeenkomst van de werkgroep raadsleden goed is verlopen. De sfeer en de gedachtewisseling waren goed. De opkomst was redelijk, maar het blijft
een aandachtspunt dat alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Vanuit de werkgroep is er waardering voor de inzet vanuit de veiligheidsregio. Het volgende overleg van de werkgroep raadsleden is op 24 september 2019. Dan zal, naar aanleiding van een verzoek vanuit de ambtenaren OOV, ook het voorstel worden besproken om het verslag van de werkgroep raadsleden
breder te verspreiden (naar de raden, de ambtenaren OOV en de bestuurders). De heer van
der Zwan geeft aan dat hij in de werkgroep raadsleden het verzoek neergelegd om een keer
iets over de werkgroep te vertellen in Flevoland, omdat ze daar niet bekend zijn met deze manier
van werken. Daar staat men positief tegenover.
e. Vertrek en opvolging directeur Brandweerzorg
De heer van der Meer vertrekt per 1 juli naar de veiligheidsregio Utrecht. Tijdens het middaggedeelte zal verder worden doorgepraat over de opvolging van de functie van directeur Brandweerzorg.
f. Meldkamer Midden-Nederland
De heer Ossel licht de recente ontwikkelingen rondom de meldkamer Midden-Nederland toe.
Hij is afgelopen week geïnformeerd door de politie over een verwachte vertraging van +/- 2 jaar
met betrekking tot de nieuwbouw in Hilversum. Dit is bevestigd door de heer Bolsius, als voorzitter van de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland. De oorzaken van de vertraging zijn nog
niet helemaal duidelijk, maar helder is wel dat het complex is. De heer Ton geeft vervolgens een
toelichting op de huidige situatie van de ‘witte’ meldkamer in Naarden. Het bestuur vindt de
situatie zeer ernstig en zorgelijk. Naar aanleiding van de ontstane situatie wordt een discussie
gevoerd over het handelingsperspectief voor de veiligheidsregio. Het bestuur hecht er veel
waarde aan om te onderzoeken waardoor deze situatie precies wordt veroorzaakt, zodat op
basis daarvan een handelingsperspectief voor de veiligheidsregio kan worden bepaald. Er wordt
afgesproken om voor het volgende algemeen bestuur een plan uit te werken. Het is wenselijk
om hierin samen met Flevoland en Utrecht op te trekken. De heer Ossel wordt succes gewenst
en zal met steun van het bestuur hier ‘bovenop’ zitten. Bij bijzondere ontwikkelingen wordt het
bestuur op de hoogte gesteld.
g. Ontmanteling Crailo
De brandweer Gooi en Vechtstreek gaat per 1 juli 2019 weg op Crailo. De PPMO-test blijft nog
wel tot 1 januari 2020 op Crailo. Het personeel verhuist grotendeels naar Nederhorst ten Berg
en Naarden. De afscheidsreceptie vindt plaats op 28 juni 2019.
h. Dekkingsplan
In Gooi en Vechtstreek is ervoor gekozen om met betrekking tot gebiedsgebonden opkomsttijden de landelijke ontwikkelingen te volgen. Inmiddels is het beleidskader vastgesteld door het
Veiligheidsberaad. De komende periode wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor
de regio en welke acties daarvoor genomen moeten worden.
Meningsvormend
Besluitvormend
4. Interregionale radenbijeenkomst regionaal risicoprofiel
Vanuit de werkgroep raadsleden is het verzoek gekomen om een bijeenkomst te organiseren over

het regionaal risicoprofiel. De wens is om dit te combineren met het thema ‘samenwerking Gooi en
Vechtstreek en Flevoland’ en de bijeenkomst gezamenlijk op te pakken met beide regio’s. Het streven is om de bijeenkomst in het najaar van 2019 te organiseren op Lelystad Airport, zodat het kan
worden gecombineerd met een rondleiding. Dit voorstel is ook ingebracht in het bestuur van Flevoland, omdat men daar minder gewend is aan deze manier van werken met de raadsleden. Het
bestuur verzoekt om, als het bestuur van Flevoland ook instemt, snel een datum te prikken en
hierover zo snel mogelijk te communiceren.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het betrekken van de raden van de gemeenten in Flevoland en Gooi en
Vechtstreek bij de opstelling van het concept regionaal risico profiel voor de beide regio’s;
2. Deze bijeenkomst eveneens te gebruiken om raadsleden informeel te informeren over de stand
van zaken rondom de ontwikkeling naar samenwerking tussen de beide regio’s;
3. De bijeenkomst te organiseren in de nieuwe hal van airport Lelystad.
Hamerstukken
Informerend
5. Staat van de infectieziekten Gooi en Vechtstreek, kwartaalbericht 2019-1
6. IFV Certificering Aanbieder Brandweeropleidingen
7. Brief college Hilversum inzake berichtgeving in crisis situaties
8. Brief Minister van Justitie en Veiligheid inzake uitstel uitfasering WAS
9. Archiefinspectierapport 2017 en 2018
Over de stukken die ter informatie zijn geagendeerd, heeft het bestuur geen vragen. Met betrekking
tot de brief van het college van Hilversum inzake berichtgeving in crisis situaties licht mevrouw de
Hoop-Polder toe dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dit landelijk op te
pakken, samen met de veiligheidsregio’s en gemeenten. Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht
hebben afgesproken om op de schaal van Midden-Nederland aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het algemeen bestuur ondersteunt dit initiatief van harte. De heer Broertjes verzoekt mevrouw de Hoop-Polder hierover een brief te sturen aan de inwoner van de gemeente Hilversum die dit onderwerp heeft aangekaart.
10. Communicatie
Mevrouw Elders geeft in algemene zin aan dat er op dit moment veel projecten lopen, waarbij
communicatie een grote rol speelt. Verder geeft zij aan dat er een bericht in de media komt over
de gewonnen wedstrijd door de jeugdbrandweer in Huizen.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Broertjes geeft aan dat hij de evaluatie van de wet veiligheidsregio van dichtbij meemaakt.
In juni 2019 zal er een Kamerdebat plaatsvinden, waarin de Minister mandaat moet krijgen voor de
evaluatie. De commissie, onder leiding van de heer Muller, zal waarschijnlijk na de zomer opstarten.
De evaluatie zal naar verwachting minimaal een jaar in beslag nemen. In de voorbereiding wordt
goed werk verricht door het IFV en het bestuur van het Veiligheidsberaad. Het is van belang dat de
ontwikkelingen op dit thema worden gevolgd door het bestuur van de veiligheidsregio, omdat het
van invloed heeft op de interne besluitvorming.

