Concept Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
11 november 2010, 9.30-13.30 uur, Stadhuis Alphen aan den Rijn
Ag.
ptn.
A.1

A.1

Onderwerp/omschrijving

Voorstel aan AB:

Beslissing

Verslag en actiepunten AB-vergadering
30-09-2010

Het verslag van het AB van 30 september 2010
vast te stellen en de actiepunten te bespreken.

Het verslag is vastgesteld.

Ingekomen en verzonden stukken
Overzicht van ingekomen en verzonden stukken.
Mededelingen
- Overdracht centralisten
Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De laatste vergadering van het Veiligheidsberaad
heeft plaatsgevonden op 17 september 2010.
Hierover is mondeling teruggekoppeld in het
Algemeen Bestuur van 30 september jongstleden.
Het (concept) verslag van dit overleg is bij de stukken
van het DB van 28 oktober jongstleden gevoegd.
Professionalisering regionale crisiscommunicatie
N.a.v. de themabijeenkomst AB 17 feb. 2009, heeft
het DB de CGS een bestuursopdracht gegeven (d.d.
28 mei 2009) waarin is aangegeven dat men wil
komen tot professionalisering en regionalisering van
de communicatie in tijden van crises en rampen. Na
bespreking in DB (3 juni 2010) en AB (24 juni 2010) is
de notitie in het kader van ontwikkeling draagvlak en
aanscherping opnieuw ingebracht in de werkgroep
risico- en crisiscommunicatie. Op basis van die
bespreking is de tekst aangepast.
Het DB besprak het voorstel op 28 oktober 2010; men
kon zich goed vinden in de voorgestelde aanpak en
zag de opzet van de regionale pool van crisiscommunicatieadviseurs als voorbeeld voor andere functies in
de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Toegezegd
is dat de onder 4 genoemde opkomsttijden zullen
worden nagelopen en indien noodzakelijk worden
aangepast aan de wettelijke vereisten en de regionale
afspraken in de aangepaste GRIP-regeling en de
werkprocessen RCC.

Ter kennisneming.

(akkoord 20; geen reactie 6).
A.2
A.3
A.4

A.5

Ter kennisneming.
Ter kennisneming.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de kaders uit de
bijgevoegde notitie ‘Professionalisering
regionale crisiscommunicatie’;
2. In te stemmen met de opzet van een
piketteam crisiscommunicatie met daarin de
functies voorlichter CoPI,
communicatieadviseur ROT,
communicatieadviseur (R)BT en hoofd
actiecentrum voorlichting;
3. de financiële consequenties (€ 75.000
structureel jaarlijks) te betrekken bij de
besluitvorming over de verdeling BDVRgelden (agendapunt A.6, samenwerken loont).

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de kaders uit de
bijgevoegde notitie
‘Professionalisering regionale
crisiscommunicatie’;
2. In te stemmen met de opzet van
een piketteam crisiscommunicatie
met daarin de functies voorlichter
CoPI, communicatieadviseur ROT,
communicatieadviseur (R)BT en
hoofd actiecentrum voorlichting;
3. de financiële consequenties (€
75.000 structureel jaarlijks) te
betrekken bij de besluitvorming over
de verdeling BDVR-gelden
(agendapunt A.6, samenwerken
loont).
(akkoord 21; geen reactie 5.)
-

Bm Evenhuis merkt op dat besluit 3
betrokken wordt bij A.6 ‘Samen
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-

A.6

A.7

‘Samenwerken loont’
Het AB heeft op 24 juni 2010 op basis van een
ingebrachte discussienota besloten om een nota uit te
laten werken die voorziet in het treffen van maatregelen op basis van in wetgeving en inspectierapportages
genoemde eisen. In financiële zin worden voorstellen
verwacht hoe de verkregen extra rijksbijdrage (vanaf
2011 € 1.396.000) daarvoor wordt ingezet. Verder
moet de nota voorstellen bevatten waardoor de door
de inspectie geconstateerde zwakke punten in de
zogenoemde hoofdstructuur van de organisatie van
crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen worden
verholpen.
In de beslisnota is overzicht en inzicht gecreëerd van
alle verbeteractiviteiten die noodzakelijk zijn.
Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat met
beschikbare budget stevige keuzes moeten worden
gemaakt. Daarbij zijn sommige keuzes
onontkoombaar. Er zijn ontwikkelingen verplicht vanuit
de nieuwe regelgeving en moeten uit de hogere
rijksbijdrage worden bekostigd. Samen met de eerder
in het Algemeen en Dagelijks Bestuur genomen
besluiten is het extra beschikbare budget meer dan
uitgeput.
Regionaal coördinatieplan Dijkring 14
In februari 2010 is het convenant Dijkring 14 getekend. In het convenant zijn de boven- en interregionale afspraken gemaakt voor situatie van een
(dreigende) overstroming van dijkring 14. Iedere regio
heeft vervolgens een verdere detaillering uitgewerkt

werken loont’ en dus volgende AB
aan de orde komt.
Bm Wienen plaatst de volgende
opmerking: In overleg met de
gemeente Katwijk zal bekeken
moeten worden hoe het voorstel
zich verhoudt tot bestaande piket
dat de gemeente Katwijk nu heeft.
Een overig aandachtspunt blijft de
opkomsttijd.

Gegeven de complexiteit van dit onderwerp, komt
dit punt opnieuw aan de orde in het eerstvolgende
AB.

Ter kennisneming.
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A.8

Ag.
ptn.
P.1

P.2

voor haar eigen gebied en diensten.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van
28 oktober 2010 het ‘Coördinatieplan Dijkring 14,
Regionaal deel Hollands Midden’ vastgesteld.
Herziening GRIP-regeling en Werkprocessen RCC
Gebleken is dat de GRIP-regeling Hollands Midden en
de bijbehorende uitwerking in de RCC Werkprocessen
aangepast dienen te worden. Dit naar aanleiding van
de RADAR-evaluatie van IOOV, oefen- en incidentevaluaties, het convenant tussen BZK en VRHM en
de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s.
In een multidisciplinaire werkgroep is geïnventariseerd
op welke punten de GRIP-regeling en de RCC
Werkprocessen dienen te worden herzien. Aan de
hand van deze inventarisatie zijn de documenten
aangepast. Daarnaast zijn redactionele aanpassingen
gedaan. De RCC Werkprocessen wordt gezien als
een werkdocument, waarin de processen nader zijn
uitgewerkt.
De aanpassingen zijn gedaan met het Regionaal
Crisisplan Hollands Midden als stip op de horizon.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van
28 oktober besloten om de gewijzigde GRIP-regeling
vast te stellen met aanpassing van zinsnede over
gemeentelijke vertegenwoordiging in CoPI en check
op verplichting informeren CdK bij GRIP 3 en akkoord
te gaan met het opstellen van een plan van aanpak
voor het Regionaal Crisisplan.
Rondvraag en sluiting

Ter kennisneming.

Onderwerp/omschrijving

Voorstel aan DB:

Ingekomen en verzonden stukken en
mededelingen
Overzicht van ingekomen en verzonden stukken.
Voordracht plv. voorzitter Bezwarenadviescommissie Politie Hollands Midden
De Bezwarenadviescommissie (BAC) adviseert de
korpsbeheerder over ingediende bezwaarschriften

Ter kennisneming

Het Algemeen Bestuur Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met de voordracht van de heer
mr. B.K. Olivier als plaatsvervangend
voorzitter van de Bezwarenadviescommissie

Beslissing

Het Algemeen Bestuur Regionaal
College besluit:
1. In te stemmen met de voordracht
van de heer mr. B.K. Olivier als
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P.3

P.4

P.5

tegen door (of namens) de korpsbeheerder genomen
besluiten. De heer Olivier wordt door de selectiecommissie voorgedragen voor de functie van plv.
voorzitter. Het gaat om een benoeming voor vier jaar,
met één keer de mogelijkheid tot verlenging van de
benoeming. In de “Benoemingsprocedure leden
externe commissies” is vastgelegd dat de
geselecteerde kandidaat ter instemming aan het
Regionaal College wordt voorgedragen, waarna
benoeming door de korpsbeheerder plaatsvindt.
Archiefverordening Politie Hollands Midden
De provinciale archiefinspecteur heeft geconstateerd
dat het archiefbeheer van Politie Hollands Midden niet
voldoet aan de wettelijke vereisten. Naar aanleiding
hiervan is een project Archiefbeheer gestart, waarmee
het korps de geëiste verbeteringen kan realiseren
binnen de door de inspectie genoemde termijnen.
Eén van de verbeteringen is het vaststellen van een
Archiefverordening door het Regionaal College,
waarna de korpsbeheerder nadere voorschriften in
een Besluit Archief- en Informatiebeheer kan
vaststellen.
Burgernet
In 2009 hebben Politie Hollands Midden en gemeente
Gouda deelgenomen aan de BZK-pilot Burgernet.
Deze pilot is succesvol verlopen en BZK heeft
besloten Burgernet landelijk in te voeren. Echter, de
financiële situatie van het korps Hollands Midden
maakt het niet mogelijk een regionale uitrol van
Burgernet te realiseren. In het korpsjaarplan 2010 is
opgenomen dat Burgernet niet regionaal wordt
uitgerold, maar alleen in Gouda wordt voortgezet. Bij
veel gemeenten leeft echter de wens Burgernet toch
in te voeren. Invoering van Burgernet zal alleen
kunnen geschieden als de kosten worden gedragen
door de deelnemende gemeenten.
Korpsjaarplan 2011
Het Korpsjaarplan 2011 is het vierde en laatste jaar-

van de Politie Hollands Midden.

plaatsvervangend voorzitter van de
Bezwarenadviescommissie van de
Politie Hollands Midden.
(akkoord 22; geen reactie 4)

Het Algemeen Bestuur Regionaal College besluit:
1. De Archiefverordening Politieregio Hollands
Midden vast te stellen.

Het Algemeen Bestuur Regionaal
College besluit:
1. De Archiefverordening Politieregio
Hollands Midden vast te stellen.
(akkoord 22; geen reactie 4)

Voor het agendapunt burgernet is de toezegging
gedaan dat vanuit de politie een aparte ronde
langs de gemeenten wordt gemaakt om te polsen
of ze willen gaan deelnemen. Op basis daarvan
zullen dan verschillende (financiële) scenario’s
worden uitgewerkt. Het onderwerp komt dan met
deze aanvullende informatie terug op het
volgende AB.

Het Regionaal College besluit:
1. Het beleid, de formatie en de begroting zoals

Het Regionaal College besluit:
1. Het beleid, de formatie en de
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Ag.
ptn.
BG.1

BG.2

BG.3

plan in de beleidscyclus 2008-2011. Het Korpsbeleidsplan 2008-2011 vormt de basis van dit
jaarplan. Onze strategische aanpak op veiligheid,
burgertevredenheid en vitaliteit, en onze speerpunten,
integraal veiligheidsbeleid, gebiedsgerichte
politiezorg, informatiegestuurde politie en persoonsgerichte aanpak zijn ook in dit jaarplan leidend.
Daarnaast zijn in het KJP landelijke prioriteiten,
planningsbrief 2011 van het Openbaar Ministerie en
budgettaire kaders uit de junicirculaire verwerkt. Het
Regionaal College stelt met dit Korpsjaarplan de
opdracht aan Politie Hollands Midden voor 2011 vast.
Onderwerp/omschrijving
Ingekomen en verzonden stukken en
mededelingen
A. RBHM-deel
Er is geen overzicht van ingekomen en verzonden
stukken.
B. GHOR-deel
Overzicht van ingekomen en verzonden stukken.
Wijziging controleprotocol 2010
Met de nieuwe Wet veiligheidsregio’s wordt
bestaande externe wetgeving door nieuwe vervangen
en dient te worden beoordeeld of deze mogelijk
gevolgen heeft voor het accountantsprotocol.
Inmiddels is de wet in werking getreden per 1 oktober
2010 en zijn een aantal oude wetten ingetrokken.
Met de accountant is overeengekomen dat nog voor
de balanscontrole 2010 een bestuursvoorstel wordt
ingebracht om de bijlage van externe wetgeving weer
in overeenstemming te brengen met de vigerende
regelgeving.
e
1 Begrotingswijziging 2010
De voorgestelde begrotingswijziging is gericht op het
aanbrengen van wijzigingen in de ramingen voor het
dienstjaar 2010 op basis van het voorstel in de nota
‘Samenwerken loont’ waarin de aanwending van de

neergelegd in het Korpsjaarplan 2011 van
Politie Hollands Midden vast te stellen.
In verband met de verplichting van het korps om
half november het Korpsjaarplan aan te bieden
aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, is, bij
mail d.d. 12 november 2010, aan de leden van het
Regionaal College gevraagd om bezwaren tegen
vaststelling van het plan, van argumenten
voorzien, vóór 15 november kenbaar te maken
aan Politie Hollands Midden.
Voorstel aan DB:

begroting zoals neergelegd in het
Korpsjaarplan 2011 van Politie
Hollands Midden vast te stellen.
(akkoord 26)

Beslissing

Ter kennisneming.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het wijzigen van bijlage 1
van het op 25 maart 2010 vastgestelde
controleprotocol 2010 met terugwerkende
kracht tot 1 oktober 2010 als gevolg van
wijziging van externe wetgeving.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het wijzigen van
bijlage 1 van het op 25 maart 2010
vastgestelde controleprotocol 2010
met terugwerkende kracht tot 1
oktober 2010 als gevolg van
wijziging van externe wetgeving.
(akkoord 22; geen reactie 4)

Het Algemeen Bestuur besluit naar aanleiding van
de voorstellen uit het voorstel ‘Samenwerken
e
loont’ bijgevoegde 1 begrotingswijziging 2010
vast te stellen.

Het Algemeen Bestuur besluit naar
aanleiding van de voorstellen uit het
voorstel ‘Samenwerken loont’
e
bijgevoegde 1 begrotingswijziging 2010
vast te stellen.
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(akkoord 22; geen reactie 4)

(hogere en incidentele) rijksbijdrage tot uitdrukking is
gebracht.
In het kader van budgetrecht en rechtmatig handelen
dient de begrotingswijziging door het Algemeen
Bestuur te worden vastgesteld. Het Algemeen Bestuur
kan tot op deze punten zonder toepassing van de
zienswijzeprocedure overgaan tot het wijzigen van de
begroting 2010.
BG.4

Projectkosten 2010 regionalisering brandweer
Met het vaststellen van het implementatieplan in de
vergadering van het AB van 24 juni 2010 is het kader
voor de projectkosten regionalisering 2010
vastgesteld. De verwachting is dat deze projectkosten
met circa € 260.000 worden overschreden.
In 2010 is de rijksbijdrage substantieel verhoogd. In
2010 wordt deze verhoogde rijksbijdrage nog niet
volledig aangewend. Voorgesteld wordt het nog niet
aangewende deel van de verhoging van de
rijksbijdrage 2010 in te zetten ter dekking van het
tekort op de projectbegroting regionalisering 2010.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de werkelijke
bestedingen, verplichtingen en verwachte
projectkosten regionalisering 2010;
2. Kennis te nemen van het verwachte tekort
binnen de projectbegroting 2010;
3. Het verwachte tekort 2010 te dekken door
aanwending van de verhoogde rijksbijdrage
2010.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de werkelijke
bestedingen, verplichtingen en
verwachte projectkosten
regionalisering 2010;
2. Kennis te nemen van het verwachte
tekort binnen de projectbegroting
2010;
3. Het verwachte tekort 2010 te
dekken door aanwending van de
verhoogde rijksbijdrage 2010.
(akkoord 21; geen reactie 4; onthouden
van stemming op grond GR 1)

BG.5

Fiscale gevolgen Wet veiligheidsregio’s (vervolg)
Het Algemeen Bestuur heeft, in haar vergadering van
25 juni 2009, besloten tot:
1. Kennis te nemen van de beschreven BTWproblematiek als gevolg van de Wvr;
2. De BTW-problematiek te (laten) kwantificeren in
het Project Inrichting en Implementatie Regionale
Brandweer Hollands Midden (Werkgroep
Ontvlechtingsprotocol);
3. In bovengenoemd project, in samenspraak met
Deloitte Belastingadviseurs B.V., te komen tot de
fiscaal gunstigste constructie en deze bestuurlijk
voor te leggen in vergelijking met het gekozen en
besloten bestuurlijk uitgangspunt dat kazernes in
beginsel van de eigenaren worden gehuurd.

Ter kennisneming.
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Gebleken is dat verhuur van onroerende zaken,
gebouwd en in gebruik genomen na 2003, van de
gemeenten aan brandweer Hollands Midden nadelige
fiscale gevolgen heeft voor de gemeenten. Conclusie
is dat de BTW-problematiek die speelt bij levering dan
wel verhuur van brandweerkazernes binnen de
herzieningstermijn min of meer financieel neutraal kan
worden opgelost door verkoop van brandweerkazernes van gemeenten aan de veiligheidsregio.

7

