A.1
Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden 2009
Nummer
2009/A001

Gremium
Multidisciplinair

2009/A002

Multidisciplinair

2009/A003

Multidisciplinair

2009/A004

Multidisciplinair

2009/A005

Multidisciplinair

2009/A006

Multidisciplinair

2009/A007

Multidisciplinair

Omschrijving
Benoeming lid Dagelijks Bestuur:
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:
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
Huisverbod online:
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het lopende contract BOPZ-online uit te breiden met Huisverbod
online en de besluitvorming over de financiële consequenties in het
AB RDOG te laten plaatsvinden.
Schoolveiligheid en lesprogramma “Doe effe normaal”:
Het Algemeen Bestuur besluit het volgende:
1. Gemeenten gaan in het kader van hun regierol voor de integrale veiligheid het gesprek aan over schoolveiligheid met de
onderwijsinstellingen. Met alle basisscholen (groepen 7 en 8)
wordt een besluit genomen over de inpassing van het lesprogramma “Doe effe normaal” in een brede discussie over
schoolveiligheid;
2. Gemeenten nemen de facilitaire/ondersteunende werkzaamheden van het lesprogramma “Doe effe normaal” voor hun
rekening, zoals het inventariseren van deelnemende scholen,
aantal en soort lessen, de bestelling van het materiaal en afstemming van de inzet van de lesgevende organisaties;
3. De Veiligheidsdirectie opdracht te verlenen gemeenten te stimuleren met schoolveiligheid en het lesprogramma “Doe effe
normaal” aan de slag te gaan.
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de opzet van een RIEC Haaglanden/Hollands Midden;
2. Het RIEC te beschouwen als een “onderwerp van integraal veiligheidsbeleid”;
3. De portefeuillehouder de opdracht te verstrekken een begrotingsvoorstel te doen.
Evaluatierapport “Watergolf”:
Het Algemeen Bestuur:
− neemt kennis van de geleverde informatie;
− verzoekt de Veiligheidsdirectie in het in opdracht van het DB
op te stellen verbeterplan ook de voortgang van de aanbevelingen en de implementatie te vermelden en dit verbeterplan
ook aan de leden van het AB ter hand te stellen.
Procesdeelplannen 12 en 13:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de Procesdeelplannen 12 (preventieve openbare gezondheidszorg) en 13 (Geneeskundige hulpverlening) vast te
stellen;
2. de beide Procesdeelplannen aan de 28 gemeenten aan te bieden ter opneming in het gemeentelijk rampenplan.
Planvorming Dijkring 14:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Mandaat te verlenen aan het Dagelijks Bestuur voor inhoudelijke afronding van het convenant bovenregionale coördinatie
Dijkring 14;
2. De volgende tijdlijn vast te stellen:
− Dagelijks Bestuur 10 september 2009: definitieve besluit-
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vorming over dit convenant;
− Oktober 2009: ondertekening bovenregionaal convenant
namens VRHM door de voorzitter.
Rol Veiligheidsbestuur in vergunningverlening Wet ambulan- 25.06.2009
cezorg (Waz):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De RDOG Hollands Midden wordt aangewezen als RAV Hollands Midden in het kader van de Wet Ambulancezorg;
2. De dienstverleningsovereenkomst tussen beide gemeenschappelijke regeling wordt aangepast, zoals is weergegeven
in bijlage 2;
3. De directies van beide gemeenschappelijke regelingen krijgen
de opdracht het Service Level Agreement aan te passen, zodat
aan de eisen in het kader van de vergunningverlening ex Waz
wordt voldaan;
4. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd om de eisen vast
te stellen waaraan de toekomstige vergunninghouder dient te
voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg;
5. De principeafspraken over de instelling van de GMK en de
verhouding met de RDOG blijven verder gehandhaafd.
Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC):
25.06.2009
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met deelname door de deelnemende gemeenten aan het Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum voor
de bestuurlijk aanpak van georganiseerde criminaliteit (RIEC)
Haaglanden / Hollands Midden;
2. De bijdrage van de deelnemende gemeenten te innen naar rato van het aantal inwoners en af te dragen aan het RIEC
Haaglanden / Hollands Midden. Bij volledige deelname wordt
uitgegaan van een bedrag van € 168.000,- in 2010 (22 cent
per inwoner) en € 187.250,- in 2011 (25 cent per inwoner).
Hierbij wordt aangetekend dat de gemeente Zoeterwoude niet
zal deelnemen aan het RIEC;
3. De datum van toetreding te bepalen op 1 januari 2010.
Fiscale gevolgen (BTW-problematiek) van de Wet Veiligheids- 25.06.2009
regio’s:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de beschreven problematiek;
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.
26.03.2009
Korpsjaarverslag en Jaarrekening 2008:
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit met genoegen:
1. Het Korpsjaarverslag 2008 vast te stellen;
2. De Jaarrekening 2008 vast te stellen en
a. Het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene
reserves;
b. De korpsbeheerder décharge te verlenen inzake het door
hem in het verslagjaar gevoerde en in de Jaarrekening
2008 verantwoorde financiële beheer.
Gebiedsindeling basispolitiezorg 2010:
25.06.2009
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende stemprocedure;
2. De territoriale grenzen van de districten en de teams basispolitiezorg vast te stellen zoals omschreven in variant 1,
teamindeling B in de notitie ‘gebiedsindeling basispolitiezorg
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2010’ d.d. 28 mei 2009;
3. tot een wijziging van de variant 1B, zoals genoemd onder 2,
ten aanzien van de teamindeling van het district 3 Rijn- en
Veenstreek, te weten: het formeren van één team uit Alphen
aan den Rijn en Rijnwoude en één team uit Kaag en Braassem
en Nieuwkoop.
Wijziging Instellingsbesluit vtsPN:
25.06.2009
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
In te stemmen met de wijziging van artikel 6.2 lid 6 en 7 van het
Instellingsbesluit van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN).
Balansmutaties Eigen Vermogen Politie Hollands Midden (be- 25.06.2009
grotingswijziging):
Het Regionaal College besluit tot de volgende correcties op de balanspost Eigen Vermogen per 31 december 2008:
1. Het instellen van een balanspost Voorziening Huisvesting ten
laste van de Algemene Reserve ter grootte van 6 miljoen euro
ter bekostiging van te verwachten huisvestingskosten vanwege
samenvoeging van teams BPZ én vanwege de afwaardering
van de boekwaarde van de vastgoedportefeuille;
2. Het instellen van een Voorziening voor Jubileumgratificaties
ten laste van de Algemene Reserve ter grootte van 2 miljoen
euro;
3. Het instellen van een Bestemmingsreserve Begrotingstekorten
2009-2012 ten laste van de Algemene Reserve ter grootte van
4,3 miljoen euro.
4. Bovenstaande besluiten ter informatie aan te bieden aan BZK.
Voordracht voorzitter klachtencommissie/Commissie Toezicht 01.10.2009
Arrestantenzorg
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met de benoeming van mw. mr. H.M. Patijn tot
voorzitter van de klachtencommissie en de Commissie Toezicht
Arrestantenzorg.

29.01.2009
Regionalisering Brandweer:
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.
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Controleprotocol 2009:
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2009 vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp.
Begrotingswijziging 2009:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De effecten van het vervallen van de Awf-premie per 1 januari
2009, alsmede een bijstelling van de materiële index door het
uitblijven van een BTW-tariefstijging (van 19% naar 20%) te
verwerken in de eerste begrotingswijziging 2009. Het effect
van deze beide maatregelen resulteert per saldo in een verhoging van de inwonerbijdrage 2009 van € 90.000,-, ofwel
(afgerond) € 0,12 per inwoner. De dekking wordt gezocht in
een bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 daartoe te vormen reserve;
2. Overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegrotingswijziging aan te bieden aan de
gemeenteraden, zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken;
3. De vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2009 te
agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op
25 juni 2009;
4. Kennis te nemen van het feit dat ook de Politie-CAO, zoals deze in 2008 van kracht is geworden, een additionele autonome
stijging voor 2009 laat zien. De effecten hiervan zijn nog onderwerp van een nadere analyse. Zodra deze effecten bekend
zijn zal ook hiervoor een begrotingswijziging voor 2009 worden
ingediend.
Perspectiefnota 2010 GR RBHM en GHOR:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Perspectiefnota 2010 vast te stellen;
2. In te stemmen met de beleidsvoornemens, genoemd in de
Perspectiefnota 2010 en deze te dekken uit de hogere rijksbijdrage voor 2010 en 2011;
3. In te stemmen met de indexering voor 2010 van de lonen met
4,8% (deze bestaat voor 2,5% uit het vervallen van de Awfpremie per 1 januari 2009 en voor 2,3% uit de reguliere geharmoniseerde loonindex) en de materiële kosten met 1,7%;
4. Kennis te nemen van de actuele risicoparagraaf.
Jaarplan 2009 GHOR:
Het Algemeen Bestuur besluit:
Ingevolge GR artikel 13 lid 2c het Jaarplan 2009 GHOR Hollands
Midden vast te stellen.
Geneeskundige Combinatie (GNK):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie “De Geneeskundige Combinatie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid” van
5 januari 2009 van GHOR Nederland;
2. De RGF opdracht te geven te streven naar de uitkomst van
bovengenoemde notitie, met name landelijke uniformiteit en
spreidingsplan uiterlijk per 1 januari 2010;
3. Indien BZK negatief reageert op de voorstellen van GHOR Nederland, de RGF te mandateren de beide ambuvoertuigen met
aanhanger en de SIGMA-bus met aanhanger van de GNK Leiden over te nemen, in ieder geval tot 1 januari 2011.
Benoeming Regionaal Commandant, tevens beoogd Regionaal Commandant nieuwe organisatie:
Het Algemeen Bestuur besluit:
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

ABVR09.1112 A.1 Besluitenlijst ABVR 2009

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

4

2009/BG008

Brandweer/
GHOR

2009/BG009

Brandweer/
GHOR

2009/BG010

Brandweer/
GHOR

Brandweer/
GHOR

2009/BG011

Brandweer/
GHOR

2009/BG012

Brandweer/
GHOR

2009/BG013

Brandweer/
GHOR

Midden voor de periode 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 01.07.2009 t/m 31.12.2009.
Benoeming secretaris gemeenschappelijke regeling / hoofde
commandeur 1 klas:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De heer H.E.N.A. Meijer met ingang van 1 juli 2009 tot en met
31 december 2009 te benoemen tot secretaris van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR
e
Hollands Midden en hoofdcommandeur 1 klas;
2. de heer H.E.N.A. Meijer gedurende zijn detacheringsperiode
als commandant van de Regionale Brandweer Hollands Midden (van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009) de rang van
e
hoofdcommandeur 1 klasse toe te kennen.
Managementletter 2008 gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Bij de inrichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling
en verordeningen de onderkende noodzaak voor het opstellen
van proces- en procedurebeschrijvingen mee te nemen;
2. Voor 2009 niet meer over te gaan tot het vaststellen van de organisatieverordening maar deze vraag in te brengen in het
implementatietraject regionalisering;
3. Voor het overige kennis te nemen van deze managementletter
2008.
Jaarbericht gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het jaarbericht 2008 vast te stellen’;
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen.
Aanbesteding accountant:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Aan Deloitte B.V. de accountantscontroles te gunnen voor de
jaren 2010 en 2011;
2. In 2011 de accountantscontrole aan te besteden voor de jaren
2012 t/m 2015.
Tweede begrotingswijziging 2009:
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2009 ter dekking
van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris.
e
1 kwartaalrapportage gemeenschappelijke regeling Regionale
Brandweer en GHOR Hollands Midden:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de gemelde bestuurlijk relevant geachte
aspecten ten aanzien van de voortgang regionalisering en het
wetgevingstraject Wet op de Veiligheidsregio’s;
2. Kennis te nemen van de door de beheerder GMK gemelde
overschrijding van de kosten.
Ontwerpprogrammabegroting 2010 en meerjarenramingen
2011-2013:
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2010, inclusief het Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC) onder
voorwaarde dat van de volgende gemeenten de cijfers worden gecorrigeerd:
1. Katwijk (neemt niet deel aan de regionalisering, derhalve correctie van de hierop betrekking hebbende cijfers)
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2. Oegstgeest (onjuiste weergave)
3. Zoeterwoude (onjuiste weergave, bovendien correctie wegens
niet-deelname aan het RIEC).
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25.06.2009
Stand van zaken besluitvorming regionalisering brandweer,
ontvlechtingsprotocol en vervolg:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de besluitvorming door de gemeenteraden inzake de regionalisering van de
brandweer;
2. Gelet hierop in te stemmen met de vervolgfase van het regionaliseringsproject, met als doelstelling om per 1 januari 2010
de brandweerzorg in de gemeenten te regionaliseren en onder
te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie
Brandweer Hollands Midden, conform de voorwaarden zoals
genoemd in het convenant met de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties;
3. Kennis te nemen van de door diverse gemeenteraden aangenomen amendementen (betreffende o.a. behoud vrijwilligheid
en financiële kaders) en deze amendementen aan de voor het
vervolgtraject ingestelde projectorganisatie mee te geven als
randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het besluit
van het Algemeen Bestuur van 29 januari 2009;
4. In te stemmen met het bijgevoegde “Overdrachtsprotocol” en
de daarin aangegeven uitgangspunten voor de ontvlechting;
5. De voor het “Vervolgonderzoek regionalisering Brandweer Hollands Midden” d.d. 27 maart 2008 ingestelde projectorganisatie
onder dankzegging voor bewezen diensten per 1 juli 2009 te
ontbinden.
25.06.2009
Vervolg project regionalisering brandweer:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het Plan van aanpak regionalisering
Brandweer Hollands Midden, met als belangrijkste uitgangspunten:
a. de basis vormt het besluit van het Algemeen Bestuur d.d.
29 januari 2009 en de daarin benoemde doelstellingen en
kaders voor het besturingsmodel, het beleid en de kwalitatieve en financiële resultaatsafspraken;
b. de nadere uitwerking van het besturingsmodel op basis van
de procesaansturing op regionaal niveau, een gedeconcentreerde uitvoering en een bestuurlijk aanspreekpunt op
districtelijk niveau;
c. de fasering van het gehele regionaliseringstraject tot 2012
in drie fasen (fusie-, start- en ontwikkelfase);
d. de uitgewerkte deelfasering van de eerste fase van het regionaliseringstraject tot 1 januari 2010 in vier deelfasen
(voorbereidings-, inrichtings-, besluitvormings- en implementatiefase);
e. 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;
f. de opdrachtverlening aan de deelprojectgroepen voor de
voorbereidingsfase;
g. de voorlopige globale raming van de projectkosten;
h. 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.
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Regionaal zorgcontinuïteitsplan GHOR
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Regionaal zorgcontinuïteitsplan GHOR Hollands Midden
vast te stellen;
2. de RGF te mandateren actualisaties vast te stellen;
3. dat de RGF het bestuur jaarlijks informeert.

01.10.2009

Vervolgprocedure Regionaal Zorgcontinuïteitsplan:
− Het plan wordt naar de betrokken partners gestuurd;
− Op 6 november 2009 worden de hieruit volgende convenanten
met de ziekenhuizen en het traumacentrum getekend.
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