algemeen bestuur
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(burgemeester Laren)

J.A. van der Zwan
D. van Baarle
R. van Treeck
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J. Huizing
M. Kamphorst

(commandant BGV/directeur VRGV)
(plv. commandant BGV/ directeur bedrijfsvoering BGV)
(provincie Noord-Holland)
(ministerie van Defensie)
(dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
(hoofd Brandweerzorg BWZ)
(clusterhoofd beleid BGV)
(hoofd Veiligheidsbureau GV)
(communicatieadviseur VRGV)
(hoofd vrijwilligers BGV)
(bestuursadviseur VRGV, verslag)

R. Stumpel
R. Ton
P. Veldhuisen
E. van der Hulst
J. van Renswoude

(directeur publieke gezondheid)
(directeur regionale ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek)
(coördinerend gemeentesecretaris G&V)
(politie Midden-Nederland)
(politie Midden Nederland)

Algemeen
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De politie en de Directeur Publieke Gezondheid hebben zich afgemeld.
De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 4 december 2019
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
b. Bijwerken actiepuntenlijst
De actiepunten met betrekking tot de aangepaste portefeuilleverdeling, het communicatiebericht m.b.t. de toekomst vrijwilligers, het cijferoverzicht en de aanbiedingsbrief voor de Kadernota zijn afgerond. Het actiepunt met betrekking tot huisvesting vrijwilligers komt aan de orde
in deze vergadering. De actiepunten met betrekking tot het plan van aanpak voor wijkgericht
werken en de opvolging verbeterpunten van het deelonderzoek Samenwerking IJV blijven op
de actielijst staan in aanloop naar het AB van maart.

De heer Mol licht toe over het deelonderzoek Samenwerking IJV dat we op korte termijn het
totaalrapport verwachten van de Inspectie JenV. Op basis van de conclusies en aanbevelingen
die hieruit naar voren komen zal gekeken worden welke acties binnen onze regio moeten worden uitgezet. Dit onderwerp komt terug in het AB van 25 maart. In relatie hier toe komt aan de
orde dat er sprake is van een capaciteitsprobleem met betrekking tot oefenen. Het oefenrooster
voor 2021 moet worden geïntensiveerd. Dat kan alleen als alle partijen de verantwoordelijkheid
nemen om de benodigde capaciteit vrij te maken en de planning zo goed mogelijk wordt afgestemd op andere activiteiten. In het AB van 25 maart zal verder worden gesproken over concrete acties om het oefenrooster van 2021 te intensiveren. De voorbereiding hierop ligt bij de
heer Stumpel.
2. Mededelingen
- Update bestuursondersteuning
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de bestuursondersteuning voor beide regio’s bij één
persoon te beleggen. De heer Mager zal de politiek-strategische advisering voor Gooi en
Vechtstreek gaan invullen.
- Update overhevelen taken Weesp
De gemeenteraad van Amsterdam heeft inmiddels het bestuursakkoord en het herindelingsontwerp vastgesteld. De gemeenteraad van Weesp heeft ingestemd met het bestuursakkoord
en behandelt het herindelingsontwerp volgende week. Vervolgens gaat een termijn in voor
zienswijzen, waarna het herindelingsadvies zal worden opgesteld en vastgesteld door beide
gemeenteraden. De veiligheidsregio kan ook een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Er zal gekeken worden of het toegevoegde waarde heeft om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dit kan terug komen in het AB van 25 maart.
De heren van Bochove en van der Zwan hebben binnenkort gesprekken met de heer Bos van
veiligheidsregio Utrecht (Utrecht heeft recent een overgang gehad van een gemeente van ZuidHolland naar Utrecht) en de heer van Lieshout van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
(hoe en op welke termijn kan de overgang op een zorgvuldige manier worden geregeld). Daarnaast zal de heer van Bochove nog een gesprek hebben met de politie, OM en de burgemeester van Utrecht.
- Ontwikkelingen omtrent vuurwerk
De minister van JenV is bezig met een brief voor de Tweede Kamer. Het lijkt uit te komen op
een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Naar aanleiding van de brief van de minister moeten gemeenten scenario’s gaan maken voor de handhaving. Dit hangt ook sterk samen met de politiecapaciteit. Hierover zal op 30 januari verder worden gesproken in het DVC-overleg. Daarnaast
zal in het DVC-overleg worden besproken of het wenselijk is om vanuit de regio Gooi en Vechtstreek nog een brief te schrijven naar de Tweede Kamer met een pleidooi voor een volledig
vuurwerkverbod. In Rotterdam heeft de gemeenteraad besloten tot een volledig vuurwerkverbod. Er zal worden gekeken of een mogelijke brief van burgemeester Aboutaleb namens de
gemeenteraad naar de Tweede Kamer achterhaald kan worden en indien mogelijk zal deze
brief worden gedeeld met de leden van het algemeen bestuur. In de volgende AB-vergadering
op 25 maart zal het thema vuurwerk opnieuw worden geagendeerd.
- Nieuwe directeur Bevolkingszorg
Per 1 februari 2020 start de heer Kuijt als directeur Bevolkingszorg. Hij is door het dagelijks
bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek benoemd, voor zowel Gooi en Vechtstreek

als Flevoland. In het inwerkprogramma zal hij een ronde maken langs in ieder geval de leden
van de gezamenlijke veiligheidsdirectie, de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de bestuurlijk portefeuillehouders bevolkingszorg.
- Coronavirus
Mevrouw De Zwart-Bloch licht toe, namens de heer Stumpel, dat de GGD in opperste staat van
paraatheid is rondom het coronavirus. Er is sprake van een meldplicht. Een toelichting over de
stand van zaken zal worden opgenomen in de raadsinformatiebrief.
- Lood
Mevrouw de Zwart-Bloch licht toe, namens de heer Stumpel, dat de GGD initiatief heeft genomen om de portefeuillehouders volksgezondheid bij elkaar te roepen, om per gemeente te bekijken welke inzet nodig is rondom loden leidingen.
- SAMIJ
De heer Meijer geeft aan dat er een heroriëntatie gaande is over het doel van de SAMIJ. Mogelijk leidt het tot een vorm van een aantal regio’s als kartrekker (waaronder Flevoland) en een
aantal regio’s in de tweede ring (waaronder Gooi en Vechtstreek). Er zijn veel complimenten
over de SAMIJ, vanwege de samenwerking van een groot aantal veiligheidsregio’s onderling
en met andere partners. In een volgende vergadering van het AB zal het onderwerp SAMIJ
daarom nader aan de orde komen.
Meningsvormend
3. Stand van zaken programma Drieslag (mondelinge toelichting)
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden.
4. Toekomst vrijwillige brandweer (presentatie)
De heer Ferrari neemt, middels een presentatie, de bestuurders mee in het onderwerp taakdifferentiatie brandweer. Hij gaat in over de kern van de problematiek rondom de inzet van de vrijwillige
brandweer aan de hand van het Matzakarrest. Verder licht hij toe dat er in Europa drie categorieen
landen te onderscheiden zijn m.b.t. deze problematiek: 1) Landen die geen problemen kennen,
door de inzet van voltijd en deeltijd beroeps, 2) Landen met een vergelijkbare situatie als Nederland
en 3) Landen die geen problemen kennen, door de inzet van onbezoldigde vrijwilligers. Het veiligheidsberaad heeft de veiligheidsregio’s gevraagd om per regio in kaart te brengen wat de impact
is van taakdifferentiatie. De denkrichting daarbij is dat basistaken en aanvullende taken zowel door
vrijwilligers als beroeps kunnen worden uitgevoerd, specialistisch-plus taken alleen door beroeps,
en vrijwilligers mogen maximaal één specialistische taak uitvoeren. De vakbonden zijn ook betrokken bij de discussie. De voorzitter van de vakbond brandweer vrijwilligers heeft aangegeven het
onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps, zonder roostervormen te steunen. Er lijkt geen steun
te zijn voor het idee van taakdifferentiatie.
De heer Ferrari geeft aan dat het streven is om op 27 mei tijdens de bestuursconferentie een standpunt te bepalen, op basis van de uitwerking van de effecten van taakdifferentiatie die op dit moment
wordt gemaakt. De werkgroep raadsleden heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. Het voorstel is om voor de zomer één of twee raadsbijeenkomsten te
beleggen voor zowel Gooi en Vechtstreek als Flevoland om de raadsleden verder te informeren
over dit thema.

5. Proces huisvesting vrijwilligers
De heer van Baarle licht toe dat in kaart is gebracht welke mogelijkheden er zijn om vrijwilligers te
huisvesten. Hiertoe heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de heer van Bochove, de heer
van Baarle, de heer Huizing en een aantal postcoördinatoren. Er wordt een rondvraag gedaan
langs alle bestuurders om in kaart te brengen wat de beelden over dit onderwerp zijn. Er wordt
gepleit voor een pragmatische aanpak. Er worden een aantal concrete afspraken gemaakt:
- In Blaricum heeft men recente ervaring met het toewijzen van een woning aan een brandweervrijwilliger via de discretionaire bevoegdheid van het college. Deze ervaringen worden onderling
uitgewisseld.
- Er wordt een gesprek geïnitieerd met bestuurders van een aantal woningcorporaties om met elkaar te kijken naar de mogelijkheden en te spreken over de complexiteit rondom inkomensgrenzen, woningruil etc. Vanuit het AB zullen de heren van Bochove en ter Heegde deelnemen aan dit
gesprek.
Besluitvormend
Informerend
6. Ontwikkelingen meldkamerdomein (presentatie)
Mevrouw Larson licht toe dat er een gesprek zal worden gepland met de politie om tot concrete
afspraken over de frictiekosten te komen, Gooi en Vechtstreek en Flevoland trekken hierin samen
op. De VRU heeft al overeenstemming bereikt met de politie over de vergoeding van de frictiekosten.
De heer Mager geeft, aan de hand van een presentatie, een korte toelichting op de stand van zaken
over de belangrijkste onderwerpen in het dossier meldkamer Midden-Nederland.
- Frictiekosten: De inschatting is dat in het AB van maart definitief uitsluitsel zal zijn over de vergoeding van de frictiekosten. Vorige week is er nogmaals een brief naar de korpsleiding van de
politie gestuurd vanuit de voorzitters van beide regio’s.
- Tussentijdse samenvoeging meldkamers Naarden en Lelystad: Er is een voorlopig besluit genomen. Het traject van medezeggenschap loopt bij zowel brandweer, RAV als politie. Terwijl het besluitvormingsproces nog loopt, wordt actief gewerkt aan het operationele proces. Parallel hieraan
loopt ook de harmonisatie van de meldkamerprocessen. Dit loopt goed en zal waarschijnlijk rond
de zomer worden afgerond. De verwachting is dat de fysieke samenwerking in oktober 2020 is
gerealiseerd. Zowel de RAV als de politie hebben acute capaciteitsproblemen en hebben om die
reden een verzoek gedaan om de samenvoeging al voor de zomer te realiseren. Dat lijkt niet haalbaar, omdat bij het politiedienstencentrum twee grote trajecten lopen rondom de nieuwe meldkamer
in Bergen op Zoom en de implementatie van C2000.
- Definitieve meldkamer Midden-Nederland: De businesscase ligt ter besluitvorming voor aan de
stuurgroep. Naar verwachting zal deze in de vergadering van maart worden voorgelegd ter besluitvorming aan het AB VRGV (en de besturen van Flevoland en Utrecht). Terwijl het besluitvormingsproces nog loopt, gaat het proces gewoon door. In de businesscase is een stappenplan opgenomen
waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke stappen er worden gezet in aanloop naar realisatie in Q1
2025.
7. Aangepaste portefeuilleverdeling algemeen bestuur VRGV en VRF
Er zijn geen opmerkingen over de aangepaste portefeuilleverdeling.

8. Brief minister Justitie en Veiligheid uitfasering WAS
De brief wordt ter kennisname aangenomen.
9. Rapport IJ&V: Onderzoek Terrorismegevolgbestrijding Voorbereiding Hulpverlening
Het onderwerp terrorismegevolgbestrijding zal nader worden besproken in het DVC-overleg en in
de regionale driehoeken, mede in relatie tot de maatschappelijke onrust die het met zich mee kan
brengen. De heer van der Zwan licht toe dat het mediapark in Hilversum een hoger risico met zich
meebrengt. Brandweermensen in de hele regio zijn voorzien van een basistraining, maar in Hilversum is men iets specialistischer opgeleid. Daarnaast is er in samenwerking met Utrecht een
specialistisch team opgeleid voor onder andere TGB en bijzondere branden. Dit team kan als
‘vliegende keep’ worden ingezet waar nodig. Vanuit Defensie wordt aangegeven dat het goed is
om aandacht te besteden aan gezamenlijk oefenen met de veiligheidsregio en Defensie m.b.t.
een mogelijke langdurige inzet. Defensie geeft aan bereid te zijn hier een bijdrage aan te leveren.
Afgesproken wordt dat het onderwerp TGB terug komt in de volgende AB-vergadering, naar aanleiding van bespreking in het DVC-overleg en de regionale driehoeken.
10. Interregionale evenementenkalender 2020
Er missen een aantal evenementen van verschillende gemeenten op de kalender. Vanuit bevolkingszorg wordt contact opgenomen met de gemeenten om de lijst aan te vullen, wat zal resulteren in een nieuwe versie van de evenementenkalender. Deze nieuwe versie komt in het volgende
AB terug.
11. Multidisciplinair oefenrooster 2020
Mevrouw Larson geeft aan dat de GBT oefening in Wijdemeren die voor 7 april op de planning
staat, waarschijnlijk op 7 mei moet zijn. De heer van der Zwan gaat hier achteraan. Daarnaast
geeft de heer van den Top aan dat hij groot belang hecht aan de water- en evacuatieoefeningen,
helemaal gezien het recente nieuws dat vier op de vijf Nederlanders zich geen enkele zorgen
maakt om een overstroming, terwijl het toch een reëel risico is. De heer van den Top en de heer
Meijer zijn bezig met kleinschalige activiteiten binnen gemeenten om te kijken naar de effecten
van een overstroming op de vitale infrastructuur, in opmaat naar een grotere oefening in het kader van overstroming van de Randstad. Er zijn zorgen over de beschikbare capaciteit voor deze
oefeningen. Het belang wordt onderschreven om hier werk van te maken. Er zal op korte termijn
worden gekeken naar mogelijkheden om de benodigde capaciteit te realiseren.
12. Communicatie
In de raadsinformatiebrief wordt een toelichting over het Coronavirus, loden leidingen, vuurwerk en
huisvesting vrijwilligers toegevoegd.
13. Rondvraag en sluiting
- Het AB VRGV en het gezamenlijk AB met Flevoland op 25 maart zijn verplaatst naar de ochtend.
Het AB VRGV zal worden uitgebreid tot 10.30 uur. Daarnaast zal worden gekeken naar de mogelijkheid om het gezamenlijk AB om 10.30 uur te laten starten in plaats van 11.00 uur.

