BG.10
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
d.d. 28 mei 2009
AB Regionale Brandweer/GHOR HM
Onderdeel
Vervolg project regionalisering brandweer
Titel
Agendapunt
W.M. Cornelis
Portefeuille
houder
Het Algemeen Bestuur besluit:
Voorstel

Bijlage
Agendapunt

1
BG.10

1. in te stemmen met het Plan van aanpak regionalisering Brandweer Hollands
Midden, met als belangrijkste uitgangspunten:
1. de basis vormt het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 29 januari
j.l en de daarin benoemde doelstellingen en kaders voor het
besturingsmodel, het beleid en de kwalitatieve en financiële
resultaatsafspraken;
2. de nadere uitwerking van het besturingsmodel op basis van
procesaansturing op regionaal niveau, een gedeconcentreerde
uitvoering en een bestuurlijk aanspreekpunt op districtelijk niveau;
3. de fasering van het gehele regionaliseringtraject tot 2012 in drie
fasen (fusie-, start- en ontwikkelfase);
4. de uitgewerkte deelfasering van de eerste fase van het
regionaliseringstraject tot 1 januari 2010 in vier deelfasen
(voorbereidings-, inrichtings-, besluitvormings- en
implementatiefase;
5. de inrichting van de projectorganisatie met o.a. een bestuurlijke
stuurgroep (voortzetting eerdere stuurgroep), acht
deelprojectgroepen, een werkgroep vrijwilligersmanagement, een
werkgroep Katwijk, een werkgroep gemeenschappelijke regeling en
een werkgroep overdracht/ontvlechting;
6. de opdrachtverlening aan de deelprojectgroepen voor de
voorbereidingsfase;
7. de voorlopige globale raming van de projectkosten;
8. de projectrisico’s.
2. de regionaal commandant opdracht te geven het plan van aanpak uit te
voeren, met inachtneming van de financiële kaders zoals aangegeven in het
plan van aanpak.

Betreft

Op 29 januari jl. heeft het Algemeen Bestuur op basis van het rapport
“Vervolgonderzoek regionalisering Brandweer Hollands Midden” het besluit
genomen om de brandweer te regionaliseren per 1 januari 2010.
Op dit moment vindt de besluitvorming over het regionaliseringvoorstel plaats in de
28 gemeenteraden. Inmiddels hebben 26 gemeenteraden ingestemd. Enkele
gemeenteraden hebben randvoorwaarden gesteld (vastgelegd in moties en
amendementen), die betrekking hebben op de zorg voor een goede inbedding van
de vrijwilligers en beroepsmedewerkers in de nieuwe organisatie, kwaliteit en kosten.
De gemeenteraad van Katwijk heeft besloten niet deel te nemen aan de
regionalisering van de brandweer. De laatste gemeenteraad (Noordwijk) neemt voor
de zomervakantie een besluit.
Het voorliggende plan van aanpak geeft de route aan om te komen tot de nieuwe
geregionaliseerde brandweerorganisatie Hollands Midden. De basis hiervoor vormt
het rapport “Vervolgonderzoek regionalisering brandweer Hollands Midden” en de
hierin opgenomen doelstellingen en kaders voor het besturingsmodel, het beleid en
de kwalitatieve en financiële resultaatsafspraken. Vanzelfsprekend worden de door
de gemeenteraden gestelde randvoorwaarden meegenomen in de verdere
uitwerking. Hierover worden de gemeenteraden geïnformeerd.
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Naast de opbouw van de nieuwe regionale brandweerorganisatie, waarvoor dit plan
de route aangeeft, dienen de bestaande lokale brandweerorganisaties ontvlecht te
worden uit de gemeentelijke organisaties. De financiële en organisatorische
ontvlechting is een essentiële randvoorwaarde voor het slagen van het project. Ten
behoeve van dit ontvlechtingsproces wordt een separaat ontvlechtingsprotocol
opgesteld en uitgevoerd. Uiteraard worden beide processen intensief op elkaar
afgestemd.
Het in het rapport “Vervolgonderzoek regionalisering brandweer Hollands Midden”
beschreven besturingsmodel voor de nieuwe brandweerorganisatie, het
districtenmodel, behoeft enige nadere uitwerking, omdat het te kiezen
besturingsmodel leidend is voor het bouwproces van de nieuwe organisatie en de
inrichting en werkwijze van de projectorganisatie die deze nieuwe organisatie tot
stand moet brengen. Dit is ook de reden om deze nadere uitwerking reeds nu in dit
plan van aanpak te presenteren.
Het plan van aanpak gaat verder in op de fasering van het project, de
projectorganisatie, de deelprojectgroepen, de projectbegroting, de
projectcommunicatie en de projectrisico’s. Het nu voorliggende plan van aanpak is
een dynamisch startdocument dat per fase, op basis van de productie van de
deelprojectgroepen en de te maken keuzen, steeds verder aangescherpt en
geconcretiseerd wordt. Uitgangspunt hierbij is dat er op 1 januari 2010 een nieuwe
geregionaliseerde brandweer Hollands Midden is, conform de voorwaarden uit het
convenant met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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