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AB Veiligheidsregio (Crisisbeheersing, GMK en integrale veiligheid)
Opening
1.

Opening en mededelingen
Dhr. Cornelis, hierna bij enkele agendapunten te noemen “de vice-voorzitter”, opent de vergadering.
Mededelingen:
De vice-voorzitter deelt mee dat in de zojuist gehouden vergadering van het DB Veiligheidsregio is
stilgestaan bij de districtsvorming. Er bestaan over de indeling van de politieregio verschilpunten die
consequenties hebben voor de gemeenten. Besloten is het onderwerp districtsvorming buiten de beschouwing van deze AB-vergadering te houden en zo spoedig mogelijk met een nader afrondend
voorstel te komen.
Het dagblad “De Telegraaf” van 29 januari 2009 bevat een artikel dat suggereert dat de Politie Hollands
Midden allochtone en autochtone medewerkers op verschillende wijze zou benaderen.
Dhr. Lenferink staat op dit moment enige journalisten te woord en zal hierover later in de vergadering
enkele mededelingen doen.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluitvormend
A.1

Aanwijzing nieuw DB-lid district Rijn- en Veenstreek
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:
−

Op grond van artikel 15 lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Brandweer/GHOR en artikel 14 lid 1
statuut Regionaal College, de heer W.H. de Gelder, burgemeester van Alphen aan den Rijn, aan te
wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer/GHOR en
van het Regionaal College Politie Hollands Midden.

Rondvraag
Dhr. De Cloe vraagt naar de samenstelling van de werkgroep dit zich momenteel buigt over de districtsindeling van de regio.
De vice-voorzitter antwoordt dat bij deze werkgroep leden van het DB zijn betrokken.
Dhr. Buijserd vraagt of het juist is dat dit jaar geen bestuurlijke oefeningen meer worden gehouden.
Dhr. Baardscheer antwoordt dat de intensiteit van de bestuurlijke oefeningen zal verschillen van die in
voorgaande jaren.
Dhrn. Buijserd en Schelberg stellen voor de intensiteit niet te wijzigen.
Dhr. Buijserd dankt alle hulpverleningsdiensten voor de constructieve wijze van samenwerking met
betrekking tot de schaatsevenementen in Nieuwkoop.
De vice-voorzitter aanvaardt deze dank namens de hulpdiensten.
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AB Regionale Brandweer en GHOR
BG.0 Vanaf dit moment neemt dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter” het voorzitterschap over.
Bij de pers is een anonieme brief binnengekomen die de indruk heeft gewekt dat de screening van
allochtone en autochtone politiemedewerkers verschillend verloopt. Dat is uiteraard niet het geval;
dezelfde richtlijnen worden gehanteerd. De voorzitter vindt het bijzonder onaangenaam dat het korps
Hollands Midden op deze wijze in de publiciteit komt en zal van de mensen die het afgelopen jaar zijn
binnengestroomd nagaan of volgens de regels is gehandeld.
De voorzitter richt een woord van welkom aan dhr. Eenhoorn, de burgemeester van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. Ook verwelkomt hij dhr. Gardeniers, loco-burgemeester van Leiderdorp; hij
vervangt dhr. Zonnevylle die verhinderd is.

Besluitvormend
BG.1 Regionalisering Brandweer
Het nu voorliggende rapport van de Stuurgroep Regionalisering Brandweer Hollands Midden oogst van
alle aanwezige bestuurders lof. Het resultaat van het vele werk dat door Stuurgroep, project- en werkgroepen is verzet is een goed rapport met een strategische waarde.
Dhr. De Cloe spreekt namens de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard die één brandweerkorps beheren. Deze vijf gemeenten zijn voorstander van de wijze waarop de versterking van de brandweer nu
vorm gaat krijgen. Hij acht het van belang dat de hulpverleningsdiensten gezamenlijk optrekken zonder
dat de ene dienst dominant is aan de andere. Een van de voorwaarden daarbij is dat de districtsindeling
van de Regionale Brandweer congruent is aan die van de politie. Wat de financiën betreft kan dhr. De
Cloe instemmen met de nu gepresenteerde cijfers.
Dhr. Goedhart meldt dat Noordwijkerhout aanvankelijk niet de urgentie voelde om te regionaliseren.
Deze gemeente, die samen met Hillegom en Lisse één gemeenschappelijke brandweerorganisatie
heeft gevormd, was al bezig met het nemen van stappen in de richting van de kwaliteitsverbetering voor
2010. Toch ziet ook Noordwijkerhout nu mogelijkheden om in regionaal verband kostenstijgingen beheersbaar te maken en de kwaliteit nog meer te verbeteren. Verder acht deze gemeente van belang dat
de positie van de vrijwilligers door de regionalisering kan worden versterkt en het feit dat de aansturing
via districten geschiedt. Dhr. Goedhart zal de raad dan ook positief adviseren.
Mw. Timmers uit haar waardering voor dhr. Bitter en de “roodshow” die zowel voor het brandweerkorps
als de gemeenteraad is gehouden.
Oegstgeest erkent dat de samenwerking met andere korpsen nodig is en meerwaarde oplevert. De
gemeente heeft een laag kostenniveau en behoeft slechts € 19.000 te betalen om op het kwaliteitsniveau van 2010 te komen. Deelneming aan de regionalisering betekent voor Oegstgeest een
kostenstijging van 27%, de invloed van de raad neemt af, terwijl de voordelen voor deze gemeente
ogenschijnlijk niet groot zullen zijn. De grootste hobbel is echter de voorgestelde districtsindeling, waarbij Oegstgeest ingedeeld wordt in het district Leiden. Oegstgeest wenst ingedeeld te blijven bij district 1
(Duin- en Bollenstreek); mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal dit voor de raad van Oegstgeest reden zijn
om niet deel te nemen aan de regionalisering van de brandweer.
Dhr. Schelberg merkt op dat hij aanvankelijk geen voorstander was van regionalisering, omdat er
vanuit Teylingen geen zicht bestond op de consequenties. Het nu verschenen rapport heeft in dat
opzicht zeer verhelderend gewerkt; de gegevens zijn goed vergelijkbaar met die uit 2005. Voorwaarde
toen en nu is dat voor alles wordt geïnvesteerd in de vrijwillige brandweer. Het opzetten van een professioneel vrijwilligersmanagement is voor Teylingen een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met
de regionalisering.
De keuze voor de districtsvorm is volgens dhr. Schelberg de beste garantie dat de brandweerzorg dicht
bij de burgers georganiseerd blijft en ook de gebiedskennis komt in deze vorm het best tot haar recht.
De zeggenschap van de burgemeesters over de eigen brandweer zal weliswaar afnemen, maar zij
weten de brandweerzorg in goede handen bij professionals. Hij zal het besluit graag aan zijn gemeenteraad voorleggen.
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Dhr. Gardeniers meldt dat ook Leiderdorp instemt met regionalisering. De cijfers hebben echter vragen
opgeroepen en de gemeente maakt dan ook een voorbehoud ten aanzien van de minimale structurele
verhoging van € 355.000 die Leiderdorp te wachten zou staan, naast de kosten voor overhead die bij de
gemeente blijven. Hij sluit zich aan bij de woorden van dhr. Schelberg ten aanzien van de versterking
van de positie van de vrijwilligers en de districtsvorming.
Dhr. Buijserd ziet voor de gemeente Nieuwkoop eveneens de voordelen van regionalisering. Hij plaatst
de volgende kanttekeningen:
In de risicoparagraaf is sprake van de FLO-problematiek. Hij gaat ervan uit dat dit risico uitsluitend
gedragen wordt door de gemeenten die beroepskrachten in dienst hebben en niet over de hele regio
wordt verdeeld.
Verder heeft de gemeente Nieuwkoop schriftelijk aangegeven dat het bedrag dat nodig is voor het
wegwerken van het kwaliteitsmanco met € 21.000 kan worden verlaagd. Hij verzoekt dit ook daadwerkelijk door te voeren, voordat de raad het definitieve besluit moet nemen.
Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls in de risicoparagraaf stelt dhr. Buijserd voor om dit risico niet af te
wentelen op de gemeenten, maar eerst het rijk aan te spreken en daarna te bezien of de nieuwe
brandweerorganisatie eventuele tekorten kan aanvullen.
Tenslotte vraagt hij in het kader van de besluitvorming in de raden om een schriftelijke toelichting op de
totstandkoming van de 30% overhead.
Dhr. Elzinga meldt dat Bodegraven de regionalisering steunt. De implementatie van het nieuwe korps
van Reeuwijk en Bodegraven vindt thans plaats; hij gaat ervan uit dat het moratorium geen belemmering vormt, omdat de nodige gelden reeds in de financiële overzichten zijn opgenomen.
Dhr. Roijers is als burgemeester van Waddinxveen groot voorstander van een regionale brandweer,
die meer kwaliteit biedt vanuit een efficiënter werkende organisatie. De zeggenschap van de burgemeester neemt weliswaar af, maar door de districtsindeling is hij verzekerd van goede professionele
advisering. De problemen die op de vrijwilligers afkomen zijn in een geregionaliseerde brandweer beter
op te lossen. Hij hoopt dat de 28 burgemeesters unaniem zullen besluiten tot regionalisering; dit betekent een sterk signaal naar de raden toe.
Wat betreft de financiën ziet dhr. Roijers nog een aantal onduidelijkheden in de risicoparagraaf. Met
name bij de posten frictiekosten en onvoorzien is niet duidelijk of deze een risico vormen voor de gemeenten dan wel voor de regio; hij wil zijn gemeenteraad hierover graag helder informeren. Wel zal hij
het gehele voorstel met verve verdedigen.
Dhr. Bonthuis bericht dat Nieuwerkerk aan den IJssel met Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle
per 1 januari 2010 een nieuwe gemeente gaat vormen. Voor de nieuwe gemeentelijke brandweer is een
beleidsplan opgesteld, dat aan moet sluiten bij het regionale beleidsplan. Hij complimenteert dhr. Bitter
die de gemeente regelmatig heeft bezocht en daardoor heeft bijgedragen aan het “regiogevoel”. Tevens
dankt hij voor de snelle beantwoording van enkele gerezen vragen.
Op de vragen die dhr. Bonthuis heeft gesteld met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de commandanten is nog geen helder antwoord geformuleerd. De veronderstelling dat het
gefuseerde brandweerkorps van de drie genoemde gemeenten vanaf 2010 geleid wordt door een lokale
commandant zou niet juist zijn. Hij heeft begrepen dat in de gefuseerde gemeente drie postcommandanten zullen opereren en vraagt hierover helderheid te geven. Zijn gemeente is overtuigd van de
voordelen van het districtsmodel, maar stelt wel als voorwaarde dat de grenzen van Midden-Holland
niet zullen wijzigen.
Dhr. Fijen sluit zich aan bij de woorden van dhr. Bonthuis.
Dhr. Van der Meer sluit zich eveneens aan bij de vorige sprekers. De regionale brandweer zal in 2010
bestaan uit 300 beroepskrachten en 1200 vrijwilligers; hij vraagt om deze vrijwilligers goed te ondersteunen en op te leiden.
Verder wil hij weten of de standpunten van de niet aanwezige gemeenten bekend zijn.
Dhr. Van Erk sluit zich aan bij de woordvoerder van de K5-gemeenten, dhr. De Cloe.
Mw. Latenstein van Voorst is verheugd over het feit dat deze vergadering het besluit tot regionalisering van de brandweer zal nemen. Zij betreurt het uitstel van het besluit over de districtsvorming. De
voorkeur van Rijnwoude gaat uit naar aansluiting bij het district Rijn- en Veenstreek. Vrijwilligers vormen
de kern van de lokale en regionale brandweer en daarom juicht zij het toe dat vrijwilligersmanagement
een belangrijke plaats inneemt bij de regionalisering. Meer kwaliteit en professionaliteit is voor haar
gemeente van groot belang bij de crisisbestrijding, mede gezien de aanwezigheid van de HSL-tunnel.
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Wat betreft de financiën gaat zij ervan uit dat de in het overzicht genoemde bedragen voorlopig niet
zullen stijgen. Verder wil zij graag weten wanneer het besluit over de districtsindeling volgt. Zij zal het
voorstel positief doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Mw. Van der Kluit sluit zich als burgemeester van Nederlek, een van de K5-gemeenten, eveneens aan
bij de woorden van dhr. De Cloe.
Zij maakt een voorbehoud ten aanzien van het moratorium. Haar gemeente heeft een aantal ontwikkelingen in gang gezet, o.a. de bouw van nieuwe kazernes in twee kernen. Deze dienen ter vervanging
van twee sterk verouderde kazernes, die bovendien qua ligging niet passen in een nieuw opgesteld
herstructureringsplan. Met de projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt en zij beschouwt in elk geval
de bouw van de kazerne in Krimpen aan de Lek als onomkeerbaar. Ook de bouw van de kazerne in
Lekkerkerk is in voorbereiding en zij verzoekt de op te richten toetsingscommissie zo snel mogelijk
contact op te nemen met de gemeente Nederlek.
Dhr. Groen begroet de regionalisering met enthousiasme, omdat dit z.i. de enige realistische weg is
voor de brandbestrijding in Hollands Midden. Noordwijk stelt echter één voorwaarde ten aanzien van de
preventie en wel dat deze taak door de gemeente uitgevoerd blijft worden. Noordwijk, met zijn vele
hotels en horecagelegenheden, besteedt 4 fte aan preventie, inclusief vergunningverlening en wil
controle blijven houden over deze taak. Hij sluit zich aan bij de opmerkingen van dhr. De Cloe met
betrekking tot de congruentie bij de districtsvorming en bij de opmerking van dhr. Goedhart over de
aansturing via de districten. Hij vraagt welke impact de intrekking van het DB-voorstel over de districtsvorming heeft op de implementatie van de regionalisering van de brandweer.
Tenslotte dankt dhr. Groen dhr. Bitter voor de “roodshow” in de Noordwijkse raad en dhr. Schouten voor
het bespreekbaar en hanteerbaar maken van het complexe hoofdstuk financiën.
Dhr. Eenhoorn stemt zonder aarzeling in met het nu gepresenteerde voorstel. De nieuwe raad van de
gemeente Kaag en Braassem moet ten aanzien van de informatie nog een inhaalslag maken; op
2 februari 2009 wordt in de gemeente de eerste presentatie gehouden. Hij is ervan overtuigd dat de
nieuwe brandweerorganisatie niet alleen efficiënter en voordeliger zal opereren, maar ook een versterking van de veiligheidssector zal betekenen. Hij sluit zich aan bij de complimenten van dhr. Groen aan
het adres van dhr. Schouten ten aanzien van het hoofdstuk financiën.
Dhr. Mans spreekt als lid van de Stuurgroep zijn waardering uit voor de ondersteuning en de wijze van
het met elkaar opereren. Het vertrekpunt is de veiligheid van de inwoners, nu en op de lange termijn.
De positie van de vrijwilligers is cruciaal en de portefeuille vrijwilligersmanagement verdient een sterke
invulling. Verder is van belang dat de preventiemedewerkers binnen de gemeente nauwe contacten
onderhouden met de regionale brandweer, omdat zij het beste op de hoogte zijn van de lokale situatie.
De taakstelling op de financiën, te beginnen met 5%, acht dhr. Mans ambitieus en wellicht moet deze
als risico worden benoemd.
Wat betreft de districtsvorming pleit dhr. Mans voor congruentie. Hij gaat ervan uit dat district 1 geen
wijzigingen ondergaat en dat er vier districten worden gevormd.
Dhr. Wienen acht de nu voorgestelde inrichting van de brandweerorganisatie verstandig. Ook de wijze
waarop de financiële paragraaf is uitgewerkt verdient waardering. Wel uit hij zijn twijfel over de haalbaarheid van de efficiencywinst, omdat zich bij dit soort processen ook ontwikkelingen voordoen die tot
eenmalige dan wel structurele nadelige kosteneffecten zullen leiden.
Op één punt wijkt de benadering van dhr. Wienen af van die van zijn collega’s. De minister geeft de
voorkeur aan een regionale organisatie, maar de verantwoordelijkheid laat zij bij de gemeenten. De
vraag is dan ook of het voorstel moet leiden tot een verzoek aan de gemeenten hun zorg voor de
brandweer over te dragen aan de regio. Dhr. Wienen vindt dat gemeenten deze keuze moeten kunnen
afwegen tegen het alternatief, t.w. het zelf blijven uitvoeren van de brandweerzorg. Hij stemt dus niet in
met het voorstel.
In hoofdstuk 8 staat dat gemeenten die niet deelnemen er rekening mee moeten houden dat zij volstrekt
nieuwe inhoudelijke afspraken moeten maken met de regionale brandweer. Dhr. Wienen roept op om
vooral nuchterheid te bewaren als deze situatie zich voordoet. Het lijkt hem goed mogelijk dat de nu
bestaande uitstekende samenwerking tussen de regionale brandweer en een gemeente die niet regionaliseert blijft bestaan.
De gemeente Katwijk realiseert zich dat zij in haar standpunt alleen staat; zij zal een zorgvuldige discussie voeren, alle argumenten afwegen en voor 1 april 2009 een beslissing nemen.
Dhr. Staatsen heeft deel uitgemaakt van de Stuurgroep en kan zich uiteraard kan vinden in het nu
voorliggende advies, dat uiteindelijk tot doel heeft goede brandweerzorg te bieden, dicht bij burger en
samenleving. Van grote waarde is het motiveren van de vrijwilligers en het zorgen voor een aanspreekpunt op lokaal niveau. Dhr. Staatsen acht het belangrijk dat hij als burgemeester van Voorschoten zijn
ABVR09.0326 A.1 Concept verslag 20090129.doc

-4-

verantwoordelijkheid voor goede brandweerzorg kan nemen en pleit ervoor ook bij benoemingen de
gemeenten te betrekken. Hij zal het voorstel met verve in de raad verdedigen.
Dhr. De Gelder schaart zich onvoorwaardelijk achter het voorstel en zal de raad van Alphen aan den
Rijn positief adviseren. Hij rekent op een verstandige invulling van de nog niet uitgewerkte punten.
Een overhead van 30% acht hij een haalbaar, zij het ambitieus doel.
Zijn ervaringen in de regio Kennemerland hebben hem geleerd, dat er, waar nodig, ruimte moet zijn
voor maatwerk en dat aan lokale prioriteiten aandacht moet worden gegeven.
Verder stelt hij voor om in het op te stellen sociaal statuut direct de vrijwilligers mee te nemen, zodat de
overstap naar de regio in één keer kan worden gemaakt.
Dhr. Rijsdijk memoreert dat het voorstel om te komen tot één regionale brandweerorganisatie een
aantal jaren geleden grote verdeeldheid bracht onder de leden van het AB, dit in tegenstelling tot het
besluit tot vaststelling van regionale kwaliteitsnormen. Terecht is daarna besloten tot een nauwkeuriger
onderzoek naar de kwaliteit van de brandweerzorg in de verschillende gemeenten. Naast waardering
voor de Stuurgroep en alle ondersteunende project- en werkgroepen richt hij een compliment aan de
gemeenten zelf, die veel hebben geïnvesteerd in kwaliteitsverbeteringen op gemeentelijk niveau. Het nu
voorliggende voorstel ontmoet veel draagvlak en hij ondersteunt het dan ook van harte. Wel wil hij
duidelijkheid over de positie van een gemeente als Katwijk die zich als enige onttrekt aan de regionale
brandweerorganisatie en zelf haar brandweerzorg moet inkopen.
Dhr. Wienen antwoordt dat deze formulering het omgekeerde is van wat hij bedoelt. Katwijk wil de
huidige samenwerking met de regionale brandweer graag continueren, maar deze niet uitbreiden.
De voorzitter stemt als lid van het AB eveneens in met het voorstel.
Hij doet een beroep op de gemeente Katwijk om zich toch aan te sluiten bij de regionalisering. Weliswaar heeft deze gemeente een goed presterend brandweerkorps tegen een redelijke prijs. Voor Leiden
geldt hetzelfde, doch deze gemeente trekt de conclusie dat men elkaar nodig heeft om een krachtige
nieuwe organisatie op te bouwen en zal dan ook deelnemen in de regionalisering.
Met betrekking tot de opmerking van dhr. Groen ten aanzien van de preventie stelt de voorzitter dat
preventie nauw moet aansluiten bij de gemeentelijke processen. De komende maanden moeten worden
gebruikt om heldere contouren te schetsen voor de te volgen handelwijze.
Dhr. Cornelis gaat verder in op de gestelde vragen en opmerkingen:
− De organisatie van de brandweer verschilt per gemeente, maar bij ieder staat de zorg om de veiligheid van de inwoners en instellingen bovenaan. Wat betreft de continuïteit zal regionalisering
betekenen dat in de toekomst de brandweerzorg efficiënter, effectiever en voor veel gemeenten
goedkoper wordt. Doelstelling voor de lange termijn is het leveren van goede brandweerzorg tegen
het fictieve budget uit het gemeentefonds. Een aantal gemeenten geeft op dit moment zelfs minder
uit dat dit fictieve budget. Naar de oorzaken hiervan is nooit onderzoek gedaan. Veel onderwerpen
vereisen nog nadere uitwerking, b.v. de ontvlechtingsproblematiek; dit vraagt veel inzet en gezond
verstand.
− De vrijwilligers vormen de levensader van de brandweer; de regionale brandweer heeft meer mogelijkheden dan de individuele gemeenten om de vrijwilligers dusdanig te faciliteren dat het
aantrekkelijk is vrijwilliger te blijven of te worden.
− In het rapport is gekozen voor de districtsvorm om de betrokkenheid van het lokale bestuur te
waarborgen. De exacte invulling volgt in een later stadium.
− Wat de kwaliteit betreft is het streven dat de brandweerzorg in alle gemeenten op 1 januari 2010
aan de afgesproken kwaliteitsnormen voldoet.
− De FLO-problematiek gaat alleen die gemeenten aan die professionals in dienst hebben.
− Ten aanzien van de overhead is het vertrekpunt van de commissie financiën het huidige budget dat
een gemeente feitelijk besteedt aan brandweerzorg; dit is inclusief overhead. Personeel dat voor
meer dan 80% werkzaam is voor de brandweer gaat over naar de nieuwe organisatie, degenen die
voor minder dan 80% werkzaamheden voor de brandweer uitvoeren kunnen solliciteren. Per gemeente dient op dit terrein maatwerk te worden geleverd.
− De nieuwe organisatie kent de functie districtscommandant. Deze is het directe aanspreekpunt voor
de burgemeesters met betrekking tot beleidsmatige zaken. Met de burgemeesters zal dan ook afstemming plaatsvinden over de invulling van deze functie. Verder worden in de gemeenten en in
overleg met de gemeenten postcommandanten aangesteld. Het is mogelijk dat één postcommandant meer posten bedient.
− Met de gemeente Nieuwkoop is nader overleg gevoerd over de € 21.000 waarmee het bedrag voor
het wegwerken van het kwaliteitsmanco kan worden verlaagd.
− Wat betreft de opmerking van mw. Timmers geeft dhr. Cornelis aan dat de voorlopige startbijdrage
voor Oegstgeest uit het huidige budget bestaat.
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−
−

Dhr. Cornelis doet eveneens een beroep op dhr. Wienen in te stemmen met het voorstel en zo de
eenheid te bevorderen, ook al levert regionalisering voor Katwijk niet direct materieel voordeel op.
Op de vragen van dhr. Gardeniers antwoordt dhr. Cornelis dat het voorlopig niet de bedoeling is dat
de budgetten voor rampenbestrijding naar de regionale brandweer overgaan. Correcties op het
brandweerbudget zijn afgestemd met en geaccordeerd door de gemeente Leiderdorp. Hij complimenteert dhr. Bitter, die met zijn projectgroep voor elke gemeente maatwerk heeft geleverd.

Dhr. Gardeniers stelt dat Leiderdorp positief is over de regionalisering, maar een stijging van de
brandweerkosten van 40% valt in de raad moeilijk te verdedigen. Hij verzoekt in kaart te brengen waarom Voorschoten, Oegstgeest en Leiderdorp, alle drie buurgemeenten van Leiden, zoveel financieel
nadeel ondervinden van de regionalisering en wil de uitkomst hiervan meenemen in het raadsvoorstel.
Dhr. Schouten antwoordt dat de cijfers van Leiderdorp zijn gecorrigeerd voor een kazerne die geen
boekwaarde meer heeft; dit leidt tot een kostenstijging. Daartegenover staan huurbaten.
Dhr. De Cloe doet eveneens een dringend beroep op de gemeente Katwijk zich aan te sluiten.
Dhr. Wienen antwoordt dat zijn gemeente zeer goed zal nadenken over haar stellingname.
Dhr. Elzinga vraagt te bevestigen dat de in gang gezette samenvoeging van de korpsen van Bodegraven en Reeuwijk door kan gaan.
Dhr. Cornelis antwoordt ten aanzien van de reeds in werking gezette samenwerkingsverbanden, dat
deze vooral doorgang moeten vinden.
Dhr. Roijers vraagt of voor het voorstel aan de raden een format beschikbaar is.
De voorzitter antwoordt dat in de eerste helft van februari 2009 alle gemeenten een format voor een
raadsvoorstel zullen ontvangen.
Mw. Timmers betreurt het dat nog niet is besloten over de gebiedsindeling, omdat de raad van Oegstgeest zijn besluit tot regionalisering zal koppelen aan de uitkomst van de districtsindeling.
De voorzitter zegt toe zo spoedig mogelijk te zullen komen met een voorstel ten aanzien van de districtsindeling.
Dhr. Wienen geeft te kennen niet in te stemmen met het voorstel.
De voorzitter vat samen dat het voorstel is aangenomen met de grootst mogelijke meerderheid. Hij
stelt vast dat dhr. Wienen heeft tegengestemd.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de resultaten van het vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden: samen sterker dan alleen! en de gemeenteraden te verzoeken overeenkomstig te besluiten, met
als belangrijkste uitgangspunten:
• De gemeentelijke brandweerzorg in Hollands Midden met ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren, conform de convenantvoorwaarden van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en deze onder te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden;
• De nieuwe brandweerorganisatie kent als organisatie- en besturingsmodel het districtsmodel;
• De nieuwe brandweerorganisatie gaat bij de instelling uit van de reeds regionaal afgesproken
kwaliteitsnormen 2010;
• De gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe brandweerorganisatie per 1 januari 2010 is het totaal
van de (geïndexeerde) geraamde netto budgetten 2009, vermeerderd met de additionele budgetten
voor het wegwerken van de geconstateerde kwaliteitsmanco’s en verminderd met het aandeel in de
efficiency, volgens de afgesproken verdeellijn;
• In het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt een beleid ontwikkeld waarmee de
kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak;
• Het instellen van een moratorium.

Sluiting
De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng en sluit de vergadering om 14.10 uur.
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands
Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden 2009
Nummer
2009/A001

Gremium
Multidisciplinair

Omschrijving
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:

Datum
29.01.2009

Op grond van artikel 15 lid 1 GR Brandweer en GHOR en artikel
14 lid 1 statuut RC, dhr. W.H. de Gelder, burgemeester van Alphen
aan den Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
GR Regionale Brandweer en GHOR en van het Regionaal College
Politie Hollands Midden, in de plaats van dhr. N.P.M. Schoof

2009/BG001

Brandweer/
GHOR

Het Algemeen Bestuur besluit:

29.01.2009

In te stemmen met de resultaten van het vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden: samen sterker dan alleen!
en de gemeenteraden te verzoeken overeenkomstig te besluiten,
met als belangrijkste uitgangspunten:
• De gemeentelijke brandweerzorg in Hollands Midden met
ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren, conform de convenantvoorwaarden van de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en deze onder te brengen in een nieuwe
regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden;
• De nieuwe brandweerorganisatie kent als organisatie- en
besturingsmodel het districtsmodel;
• De nieuwe brandweerorganisatie gaat bij de instelling uit van
de reeds regionaal afgesproken kwaliteitsnormen 2010;
• De gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe brandweerorganisatie per 1 januari 2010 is het totaal van de (geïndexeerde)
geraamde netto budgetten 2009, vermeerderd met de additionele budgetten voor het wegwerken van de geconstateerde
kwaliteitsmanco’s en verminderd met het aandeel in de efficiency, volgens de afgesproken verdeellijn;
• In het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt
een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweerzorg
in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor
het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds
ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
• Het instellen van een moratorium.
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