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Het Algemeen Bestuur besluit:
Voorstel
1. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om de heer H.E.N.A.
Meijer met ingang van 15 maart 2009 te benoemen tot “kwartiermaker”
Regionalisering Brandweer.
2. De heer H.E.N.A. Meijer, op basis van detachering, te benoemen tot
commandant van de regionale brandweer Hollands Midden voor de periode van
1 juli 2009 tot en met 31 december 2009, onder vermelding van de toezegging
dat hij, bij gebleken geschiktheid, de beoogde kandidaat is voor de functie van
regionaal commandant van de nieuwe brandweerorganisatie.
3. De heer H.J.J. Lenferink te machtigen tot het afsluiten van een overeenkomst tot
detachering met betrokkene en Politie Hollands Midden voor de periode
1-7-2009 t/m 31-12-2009.

Betreft

Inleiding.
Het project Regionalisering Brandweer Hollands Midden ligt op schema. Het AB
besloot op 29 januari 2009 met de grootst mogelijke meerderheid akkoord te gaan
met de rapportage “Samen sterker dan alleen” van de projectgroep Regionalisering
Brandweer Hollands Midden. Tevens besloot het AB om de 28 gemeentebesturen in
de Veiligheidsregio Hollands Midden te verzoeken vóór 1 april aanstaande een
besluit te nemen over aansluiting bij de per 1 januari 2010 op te richten nieuwe
regionale brandweerorganisatie.
De actuele situatie geeft het beeld dat een zeer grote meerderheid van de
gemeentebesturen daadwerkelijk zal besluiten toe te treden tot de nieuwe
organisatie. Wellicht met hier en daar een voorbehoud in verband met de uitkomsten
van het toegezegde lokale maatwerk in de uitwerkingsfase.
Nieuwe projectorganisatie.
Aan de activiteiten van de in maart 2008 door ons ingestelde projectgroep
Regionalisering Brandweer is met het besluit van het AB in feite een einde gekomen;
zij het dat een beperkt aantal projectgroepmedewerkers op ons verzoek en op
afroepbasis nog een aantal werkzaamheden verricht, teneinde enerzijds de
voortgang van het proces niet te laten stilvallen en anderzijds te kunnen beschikken
over adequate begeleiding van de lopende besluitvormingsprocessen over
regionalisering door de gemeenteraden. Gelet hierop heeft het DB de overeenkomst
met de huidige projectleider verlengd tot 1 juli van dit jaar.
Vooruitkijkend is het van het grootste belang dat zo snel mogelijk wordt
aangevangen met de tweede (implementatie)fase van het project. In deze fase
worden de in de rapportage aangegeven hoofdlijnen verder uitgewerkt, met het doel
dat de nieuwe regionale brandweerorganisatie daadwerkelijk per 1 januari 2010
juridisch en organisatorisch kan worden opgericht. In de nog resterende tijd tot die
datum moeten nog heel veel werkzaamheden worden verricht.
Deze werkzaamheden zullen worden verricht door een nieuwe projectorganisatie,
die onder leiding komt te staan van een “kwartiermaker” en die inmiddels met ingang
van 15 maart 2009 door het DB als zodanig is benoemd.
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Het DB geeft het AB in overweging deze kwartiermaker tevens te benoemen tot
regionaal commandant in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2009. Bij
gebleken geschiktheid kan de kwartiermaker per 1 januari 2010 worden benoemd tot
commandant van de per die datum op te richten nieuwe regionale
brandweerorganisatie.
Regionaal commandant huidige organisatie/beoogd regionaal commandant nieuwe
organisatie.
Bij de zoektocht naar een “kwartiermaker” kwam het DB in aanraking met de heer
H.E.N.A. (Henk) Meijer.
Henk Meijer is geen onbekende in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Als lid van
de korpsleiding van de politie Hollands Midden (tot 2006) kent hij de omgeving en
kent de omgeving hem. Van 2006 tot 2008 is Henk Meijer vanuit de politie Hollands
Midden gedetacheerd bij de Koninklijke Marechaussee als (tijdelijk) directeur
Operaties. Deze detachering is vorig najaar beëindigd, zodat Henk Meijer per direct
beschikbaar is.
Voor meer informatie over zijn persoon en zijn loopbaan wordt u verwezen naar zijn
bijgaand curriculum vitae.
Het DB acht zijn kandidatuur interessant genoeg om hem voor te dragen als
opvolger van de huidige regionaal commandant, de heer Foort van Oosten, die per 1
juli 2009 gebruik maakt van de regeling tot vervroegde uittreding.
Tenslotte ziet het DB Henk Meijer, bij goed functioneren, als beoogd commandant
van de nieuwe regionale brandweerorganisatie (deze nieuwe functie dient per 1
januari 2010 te worden ingevuld).
Teneinde enkele zekerheden voor beide kanten in te bouwen, is met Henk Meijer en
met de korpschef van de politie Hollands Midden afgesproken dat zowel de functie
van kwartiermaker, als de vervanging van Foort van Oosten als regionaal
commandant, door hem wordt vervuld op basis van een detacheringovereenkomst
tussen de politie en de brandweer.
Draagvlak.
Om het noodzakelijke draagvlak te verkrijgen voor de benoeming van Henk Meijer
zijn door de voorzitter en de portefeuillehouder brandweer gesprekken gevoerd met
de vier commandanten van dienst, alle lokale commandanten en afdelingshoofden
van het regiobureau en met vertegenwoordigers van de
ondernemingsraden/onderdeelcommissies van de lokale korpsen en van het
regiobureau.
Tijdens deze gesprekken is gebleken dat er geen overwegende bezwaren zijn tegen
benoeming van Henk Meijer, als voorgesteld. Met de vertegenwoordigers van de
Ondernemingsraden is afgesproken dat er in overleg tussen de voorzitter en de
portefeuillehouder brandweer met hen en met de lokale commandanten en de
afdelingshoofden van het regiobureau in het najaar een functieprofiel van de nieuwe
regionaal commandant zal worden opgesteld en dat zij zullen worden betrokken bij
een z.g. 360 graden beoordeling van de beoogde kandidaat, alvorens de
benoemingsprocedure voor de regionaal commandant van de nieuwe regionale
organisatie in gang zal worden gezet.
Advies Ondernemingsraad.
Wordt ter vergadering van 26 maart 2009 mondeling toegelicht.
Financiën.
De voorgestelde kandidaat staat momenteel op de loonlijst van de politie Hollands
Midden. Met de korpschef en Henk Meijer is de afspraak gemaakt dat hij voorshands
in dienst blijft van de politie en dat hij op basis van detachering zijn werkzaamheden
voor de brandweer zal gaan verrichten.
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Voor de periode tot 1 juli 2009 zullen de hieraan verbonden kosten volledig voor
rekening komen van de politie en voor de periode van 1 juli tot 31 december 2009
zullen de vrijvallende loonkosten van de huidige regionaal commandant daarop in
mindering worden gebracht ten laste van de begroting van de regionale brandweer.
Overigens zij hier vermeld dat de politie een grote kans maakt op compensatie van
een deel van deze kosten ten laste van het landelijk Management Development
Budget van de politie.
Vanaf 1 januari 2010 kunnen de loonkosten volledig ten laste van de nieuwe
regionale brandweerorganisatie worden gebracht en kan zijn detachering worden
omgezet in een volledige benoeming.
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