Vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands
Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Plaats:

A.1

25 juni 2009
09.30 – 13.30 uur
Stadhuis Alphen aan den Rijn, Raadzaal

Voor de lijst met aan- en afwezigen: zie bijlage A1.
Concept
Verslag

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

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de
heren De Prieëlle en Cremers, burgemeesters van resp. Ouderkerk en Waddinxveen.
Het quorum is aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Bodegraven, Leiderdorp, Lisse, Nederlek en Reeuwijk. Mw. Langelaar wordt vervangen door dhr.
A.D. de Roon, loco-burgemeester van Lisse.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Algemeen
A.1

Verslag en actiepunten AB-vergadering 26 maart 2009
Tekstueel:
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag en de actiepuntenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Dhr. Bonthuis bericht naar aanleiding van het vermelde op pagina 8 over de bestuurlijke informatievoorziening aan de burgemeesters dat bij de overgang van het BPS-systeem naar BHV de
informatietoevoer naar de burgemeester tot een minimum is gedaald. Hij vraagt naar de reden
hiervan en wil weten wanneer deze informatievoorziening weer op gang komt.
De voorzitter antwoordt dat de informatievoorziening via het BPS-systeem op sommige punten in
strijd was met wet- en regelgeving; het nieuwe systeem is daarom voorzien van een blokkade. Er
wordt nu naar wegen gezocht om, binnen de kaders van de wetgeving, toch aan de informatiebehoefte van de burgemeesters te voldoen. Als noodmaatregel dienen de teamchefs hun
burgemeester van de belangrijkste informatie te voorzien.
Mw. Bakker maakt afspraken met het hoofd informatievoorziening om de burgemeesters zo snel
mogelijk van adequate informatie te voorzien en de districtscolleges hierover in te lichten.
Mw. Bloemen vraagt naar aanleiding van het gestelde bij A.3 wanneer de problemen met het CallOutsysteem weer ter sprake komen.
De voorzitter antwoordt dat het DB naar aanleiding van de RADAR-oefening op 19 mei 2009 heeft
geconstateerd dat het Call-Outsysteem teveel risico’s in zich draagt en geen toekomst meer heeft.
De problemen spelen in meer regio’s.
Dhr. Bitter vult aan dat binnenkort een voorstel komt voor een vervangend systeem.

A.2

Ingekomen en verzonden stukken
De voorzitter gaat ervan uit dat de brief van de gemeente Nederlek over Call-Out als beantwoord
kan worden beschouwd door de laatste alinea bij agendapunt A.1.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

A.3

Mededelingen
De voorzitter meldt dat aan de gemeenten de overeenkomst wet tijdelijk huisverbod is toegezonden met het voorstel akkoord te gaan met de juridische afhandeling door de centrumgemeenten
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Leiden en Gouda. Ten aanzien van het al dan niet opleggen van een huisverbod dient ook te worden vastgelegd wanneer de burgemeester besluit een huisverbod niet op te leggen. Het systeem
van Khonraad online is operationeel, maar vergt nog wel aanpassingen. De voorzitter stelt dat een
huisverbod niet moet worden opgelegd louter op basis van informatie via de telefoon. Aanvullingen
als een schriftelijke geneeskundige verklaring of een mondelinge toelichting van een psychiater als
onderbouwing moeten worden opgenomen in het systeem.
Dhr. Mans heeft de behoefte het formulier zodanig aan te passen dat erin kan worden opgenomen
dat er contact is geweest met de burgemeester en dat deze toestemming heeft gegeven tot het tijdelijk huisverbod.
Dhr. Bernsen zegt toe zo spoedig mogelijk met een oplossing te komen.
Terugkoppeling RADAR
De voorzitter meldt dat de RADAR-oefening een aantal leerpunten heeft opgeleverd waarmee de
regio aan de slag gaat.
A.4

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
Dhr. De Cloe vraagt wat de uitkomsten zijn van het gesprek dat op 17 juni 2009 heeft plaatsgevonden tussen het DB Veiligheidsberaad en de minister van BZK.
De voorzitter antwoordt dat er discussie was over de feitelijke juridische vormgeving van het Veiligheidsberaad in het wetsontwerp Veiligheidsregio’s. Door opname in de wet Veiligheidsregio’s is
het Veiligheidsberaad niet automatisch rechtspersoon. Een van de voorstellen is onderbrenging in
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), met het Veiligheidsberaad als bestuur. De minister heeft verzocht om een vrouwelijke voorzitter, het DB Veiligheidsberaad kan deze echter niet
leveren.
De voorzitter meldt verder dat gesproken is over de onderbrenging van de voorbereiding op pandemieën bij het bestuur van de Veiligheidsregio of bij het bestuur van de RDOG. Vanuit de GHOR
is geadviseerd om deze voorbereiding bij de gezondheidszorg te laten, t.w. de RDOG. Dit advies is
overgenomen.
Mw. Bloemen vraagt wat de afkorting LMD betekent.
De voorzitter antwoordt dat deze betekent: Landelijk Management Development, een instrument
om politiemedewerkers te screenen op geschiktheid voor een plaats binnen het hoger kader van
de politie. De Brandweer had zich aanvankelijk bij het LMD politie aangesloten, maar zag niets in
de plannen van de minister om van het LMD een algemene bestuursdienst te maken. Nu zal het
LMD brandweer worden afgescheiden van het LMD politie.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
A.5

A. Deelprocesplan 12 Openbare Gezondheidszorg
B. Deelprocesplan 13 Geneeskundige Hulpverlening
Hierover zijn geen opmerkingen.
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.

A.6

Planvorming Dijkring 14
Dhr. Buijserd geeft aan dat zijn gemeente, die grenst aan de provincie Utrecht, nog geen contact
heeft gehad met de Veiligheidsregio Utrecht over Dijkring 14. Hij zou graag betrokken worden bij
de voorbereidingen die de Veiligheidsregio Utrecht treft.
De voorzitter stelt dat de regio Hollands Midden wordt betrokken bij de vaststelling van het plan
Dijkring 14. Dezelfde constructie is onderwerp van gesprek geweest bij Dijkring 15, waarbij drie veiligheidsregio’s en twee provincies betrokken zijn geweest. Daar is toen gekozen voor een
praktische oplossing ten aanzien van de verschillende rollen en processen bij dit ramptype, nl. dat
de Veiligheidsregio Utrecht hierin leidend is.
Dhr. Van Erk vult aan dat er met de regio Hollands Midden wel bestuurlijk contact is geweest,
waaruit afspraken zijn voortgekomen.
De voorzitter stelt voor in een volgende vergadering te agenderen de wijze waarop een plan als
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Dijkring 14 en de onderliggende processen tot stand zijn gekomen, hoe het plan adequaat kan
worden geoefend en wat de meerwaarde van de provincie is.
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 besluitvorming over dit convenant;
− Oktober 2009: ondertekening bovenregionaal convenant namens VRHM door de voorzitter.
A.7

Rol Veiligheidsbestuur in vergunningverlening Wet ambulancezorg (Waz)
Dhr. De Gelder heeft begrepen dat het bestuur deze zomer met een voorstel moet komen voor de
invulling van één ambulancedienst die auto’s en personeel voor de Meldkamer Ambulancezorg levert en stelt voor het DB te mandateren om een goed voorstel in te dienen.
Dhr. Bernsen geeft aan dat het Veiligheidsberaad de minister van VWS heeft geadviseerd de reactietermijn op te rekken tot 1 oktober 2009. Of de minister deze ruimte toestaat is niet bekend.
De voorzitter merkt op dat door deze procedure - in feite een vorm van aanbesteding - regio’s met
een eigen ambulancedienst, zoals Hollands Midden, deze kwijt kunnen raken. Dit zou hij zeer betreuren, te meer daar de RAD Hollands Midden is uitgeroepen tot de beste ambulancedienst van
Nederland.
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.

A.8

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)
Mw. Bloemen vindt de oprichting van het RIEC weliswaar een sympathiek initiatief, dat volgens
haar echter onder nieuw beleid valt, waar elke gemeente apart toe moet besluiten. De raad van
Zoeterwoude legt zijn prioriteiten in de komende jaren elders en zal niet deelnemen aan het RIEC.
Wel zal de gemeente meewerken aan verzoeken om informatie.
Dhr. Goedhart geeft aan dat Noordwijkerhout wel deelneemt aan de pilot van 1,5 jaar, waarin de
relevantie voor Hollands Midden duidelijk moet worden. Hij ziet de waarde van het project in, maar
vindt een vervolg niet vanzelfsprekend.
Mw. Latenstein van Voorst gaat ervan uit dat vaststelling van de begroting van Brandweer en
GHOR inhoudt dat een gemeente akkoord gaat met een nieuwe taak als het RIEC. Het lijkt haar
een belangrijk instrument om de criminaliteit te bestrijden en ziet uit naar de evaluatie van de pilot
om te bezien wat het de gemeenten heeft opgeleverd. Zij vreest wel een steeds hogere bijdrage
van gemeentezijde wanneer BZK zich uit het project terugtrekt. Ten slotte vraagt zij of het juist is
de bijdrage te verantwoorden in de begroting van de brandweer.
Dhr. Mans acht deelneming aan de pilot zinvol. In de Duin- en Bollenstreek hebben interventieteams reeds hun meerwaarde bewezen. Hij ziet vooral een rol voor het RIEC bij de toetsing van de
vergunningverleningen. De kosten zouden kunnen worden verdisconteerd in de legesaanvragen.
Mw. Timmers meldt dat Oegstgeest akkoord gaat met de pilot. De ervaring leert wel dat een dergelijk initiatief alleen kan slagen als de gemeenten voldoende informatie ontvangen. Met name de
belastingdienst zal huiverig zijn om informatie te verstrekken. Zij vraagt eveneens waarom de financiën via de brandweerbegroting lopen.
Mw. Nooy waardeert de positieve geluiden, ook van de kleine gemeenten, die evenals de grote
gemeenten, te maken hebben met escortservices en telefoondiensten. Zij zal als hoofdofficier Hollands Midden opkomen voor de belangen van deze regio ten opzichte van Haaglanden en is ervan
overtuigd dat het RIEC de belangen van de gemeenten zal dienen.
De voorzitter meldt in antwoord op de vragen en opmerkingen van mw. Bloemen en mw. Latenstein van Voorst dat het bestuur juridisch gezien gemeenten niet kan verplichten deel te nemen
aan het RIEC. Wel kan de regio – met instemming van de leden van het bestuur – op grond van de
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gemeenschappelijke regeling Brandweer en GHOR fungeren als betaalkantoor t.b.v. die gemeenten die wel deelnemen. Dit gebeurt nu reeds met andere onderwerpen, t.w. slachtofferhulp en de
Veiligheidsmonitor. Het RIEC zou de derde collectiviteit zijn, zonder dat er sprake is van overgedragen bevoegdheden. Hij onderschrijft de woorden van mw. Nooy die erop vertrouwt dat de
samenwerking binnen het RIEC de regio veel zal opleveren.
De voorzitter geeft aan dat de vergadering er kennis van heeft genomen dat Zoeterwoude in financieel opzicht niet deelneemt.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met deelname door de deelnemende gemeenten aan het Regionaal Informatieen 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.
A.9

Fiscale gevolgen (BTW-problematiek) van de Wet Veiligheidsregio’s
De voorzitter licht toe dat het BTW-probleem zich alleen voordoet als een gemeente een kazerne
verhuurt aan de regio. De gemeente treedt dan, belastingtechnisch gezien, op als ondernemer ten
opzichte van de regio en moet BTW afdragen over het huurbedrag. De suggestie is om het huurbedrag in dat geval zo laag mogelijk te houden. Op landelijk niveau is aan de minister van
financiën gevraagd om een oplossing voor dit ongelukkige neveneffect van een door het rijk gewenste ontwikkeling.
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.

Informatief
A.10

Bestuursopdracht versterken gemeentelijke processen
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.11

Bestuurlijke borging samenhang Veiligheid & Zorg
De voorzitter meldt dat in vervolg op de themabijeenkomst Veiligheid en Zorg op 17 september
2008 door het DB Veiligheidsregio nadere voorstellen zijn geformuleerd om een betere bestuurlijke
afstemming te organiseren tussen beleidsterreinen en de schalen waarop gemeenten opereren.
Dhr. De Roon acht deze afstemming op het terrein van veiligheid enerzijds en zorg en jeugd anderzijds hard nodig en dringt aan op meer tempo.
Dhr. Mans begrijpt dat er veel overleg plaatsvindt vooral op het niveau van directies en besturen
en vraagt zich af hoe dit wordt vertaald naar de Medewerkers Openbare Veiligheid en de ambtenaren Zorg en Welzijn. Hij leest dat er een speciale website in het leven wordt geroepen en vraagt
erop toe te zien dat er geen organisatie naast de organisatie ontstaat.
Dhr. Staatsen antwoordt dat de overleggroepen op basis van dit voorstel aan de slag gaan. De
geplaatste opmerkingen over bespoediging van het traject, het betrekken van medewerkers en het
voorkomen van overlap worden meegenomen.

A.12

Doorontwikkeling netcentrisch werken
Dhr. Meijer meldt dat de regio al een groot aantal introductiesessies en opleidingen heeft gerealiseerd. De oplevering van het systeem Cedric heeft echter vertraging opgelopen; de
beheersorganisatie kan het systeem niet 7x24 uur onderhouden. De regio blijft wel oefenen met
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het systeem en hoopt dat Cedric eind 2009 wordt opgeleverd.
De vergadering neemt kennis van het voorstel.
A.13

Stand van zaken voorbereiding grieppandemie
Dhr. Bernsen bericht dat de minister van VWS 34 miljoen vaccins heeft aangekocht, voldoende
voor de gehele bevolking. De vaccins worden geleverd tussen oktober en eind 2009. De vraag is of
ieder moet worden gevaccineerd of alleen risicogroepen en tevens of het vaccin op tijd beschikbaar is om een pandemie te voorkomen. Voorlopig wordt het huidige beleid van opsporing en
behandeling van besmette personen gehandhaafd. Dit legt een grote druk op het personeel van de
GGD, dat ook ’s avonds op pad gaat om te bemonsteren. Naar verwachting zal de piek van de
griep in het najaar van 2009 optreden en kan deze grote maatschappelijke effecten teweegbrengen. Hij roept op de kalmte te bewaren en niet door de eigen berichtgeving onrust te veroorzaken.
De voorzitter benadrukt de noodzaak van voorbereiding door politie, brandweer, RDOG, GHOR
en gemeenten.
Dhr. Bitter meldt dat de gemeenten in een bijeenkomst zijn gewezen op de plicht tot het hebben
van een eigen continuïteitsplan. Daarin moeten zij beschrijven hoe zij, wanneer een groot aantal
medewerkers ziek is, toch hun hoofdtaken kunnen blijven vervullen. Het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing zal de gemeenten hiertoe van handreikingen voorzien en een aantal taken coördineren.
Mw. Bakker geeft aan dat de algemeen commandant P. van Musscher deelneemt aan het voorbereidende multidisciplinaire overleg over de griep. De politie neemt intern stappen om vervanging te
regelen voor kwetsbare functies. Ook worden op het gebied van hygiëne maatregelen genomen
om zoveel mogelijk te voorkomen dat politiemensen besmet raken.
Dhr. Eenhoorn bericht dat in zijn gemeente een aantal mensen besmet is geweest met influenza
A. De gemeente heeft dit, in overleg met de RGF, zelf gecommuniceerd naar de bewoners. Dit is
haar op een berisping van de minister komen te staan. Dhr. Eenhoorn is echter van mening dat de
gemeenschap recht heeft op informatie; nu geeft de minister de gemeenten meer ruimte.
Dhr. Bernsen vult aan dat de GGD met de gemeenten samenwerkt ten aanzien van de communicatie.

Rondvraag
De voorzitter staat stil bij het feit dat dit de laatste bestuursvergadering is van dhr. Van Oosten als
regionaal commandant. Hij dankt dhr. Van Oosten voor de prettige samenwerking, zowel binnen
als buiten het bestuur.
Dhr. Van Oosten antwoordt dat hij zich 28 jaar lang altijd welkom heeft gevoeld bij de vergaderingen van het bestuur. Dit heeft in zijn optiek geleid tot een goede wisselwerking tussen het AB en
de commandant en hij dankt de aanwezigen dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.
De voorzitter stelt voor dat dhr. Baardscheer als plaatsvervangend secretaris zal optreden. Formeel is de positie van plaatsvervangend secretaris niet geregeld.

AB Regionaal College Politie
Algemeen
P.1

Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen
Mw. Bloemen vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 3 wat de relatie is van het Vastgoed
Intelligence Center (VIC) met het RIEC.
Mw. Nooy antwoordt dat hieraan apart aandacht is besteed omdat in de vastgoedsector de georganiseerde misdaad hoogtij viert. Het VIC is echter onderdeel van het RIEC.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.

P.2

Terugkoppeling KBB/vtsPN
De voorzitter meldt dat het Korpsbeheerdersberaad op 20 juni 2009 in het teken heeft gestaan
van de financiële positie van de politie en de relatie daarvan met het bestel. De bezuiniging van
€ 100 miljoen is nog niet in alle korpsen volledig verwerkt. Inmiddels is een volgende ronde ingezet
van € 190 miljoen. De CAO politie bevat voor de begroting van BZK een koppeling aan de ontwik-
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keling van de marktlonen. Stijging van de marktlonen is gunstig, daling van deze lonen betekent
een tegenvaller voor deze begroting. Op landelijk niveau is gediscussieerd over het openbreken
van de CAO, maar daar voelen de minister en de meerderheid van de korpsbeheerders niet voor.
De politiesalarissen zijn zeker niet hoog, de verantwoordelijkheden in aanmerking genomen. De
minister heeft aangegeven dat zij een aantal maatregelen rond het politiebestel wil treffen, zoals
het centraliseren van taken met betrekking tot de bedrijfsvoering. Door te korten op de politiebegroting zal het aantal aspiranten dat naar de politieacademie gaat worden gehalveerd. Ook heeft de
minister gesproken van vermogensafroming. Het feit dat de minister wil bezuinigen en ook de wijze
waarop wil bepalen geeft de korpsen geen speelruimte. Een en ander heeft tot grote irritatie geleid
bij de korpsbeheerders; de minister zou inmiddels andere oplossingen willen overwegen.
Dhr. Cornelis acht het onverstandig nu opnieuw bezuinigingen door te voeren, terwijl de korpsen
de eerste ronde nog moeten verwerken. Dit voorstel leidt z.i. tot grote maatschappelijke onrust,
omdat recherche en “blauw op straat” niet buiten schot kunnen blijven zoals de minister stelt.
Dhr. Mans sluit aan bij dhr. Cornelis en vindt een bezuiniging op het aantal studenten onverstandig, aangezien daarmee een tekort over een aantal jaren wordt gecreëerd. Hij stelt voor vanuit de
regio een krachtig protest te doen uitgaan naar de minister.
Dhr. Staatsen is van mening dat de minister in plaats van te bezuinigen eerder extra middelen beschikbaar moet stellen. Deze nieuwe bezuinigingsronde maakt wel duidelijk dat de minister op weg
is naar een landelijk aangestuurde politieorganisatie.
Dhr. Eenhoorn sluit aan bij het hiervoor gemelde. Hij bericht verder dat in het Korpsbeheerdersberaad een plan is besproken hoe te voorkomen dat de effectiviteit van het Korpsbeheerdersberaad
vermindert.
Dhr. Van Erk onderschrijft de woorden van dhr. Cornelis. Hij vraagt zich af of de minister weet
heeft van de problemen die de korpsen ondervinden, b.v. bij het opstellen van de roosters. Hij zou,
in navolging van het korps Rotterdam-Rijnmond, een signaal aan de minister willen afgeven, dat zij
met deze bezuinigingen een stap te ver gaat.
Dhr. Van der Meer vindt dat ook van de zijde van het Korpsbeheerdersberaad een brandend protest op zijn plaats is.
Dhr. Bonthuis zet vraagtekens bij de stelling van de minister dat door de bezuinigingen de executieve sterkte niet wordt aangetast. Hij vraagt of er een analyse is van de veiligheidscijfers waarop
de minister zich baseert. Daaruit zou blijken dat Nederland veiliger wordt, maar een aantal cijfers,
b.v. van kleine criminaliteit vertoont een stijging en juist daaraan heeft de politie op straat haar
handen vol.
Dhr. De Cloe acht de bezuinigingen evenmin verstandig. Het Korpsbeheerdersberaad zou z.i. niet
met de minister moeten onderhandelen, omdat het daardoor medeverantwoordelijk wordt voor de
oplossing van de problemen waarmee de korpsen worden geconfronteerd. Hij stelt voor zowel bij
de minister als bij de politiek te protesteren.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun reacties. Het Korpsbeheerdersberaad heeft te maken
met een groot dilemma. Signalen zoals in deze vergadering zijn de afgelopen maanden volop afgegeven in de richting van minister, departement en kamerfracties. De fracties echter zien de
bezuinigingen, gezien het totale politiebudget, niet als een probleem. Daardoor heeft de minister in
de Kamer voldoende rugdekking voor haar plannen. Het Korpsbeheerdersberaad heeft een alternatief plan geformuleerd dat aan de burgemeesters is toegezonden. Dit bevat vele elementen die
ten opzichte van de maatregelen van de minister voordeel bieden voor de korpsen. De minister
schijnt de korpsen enigszins tegemoet te willen komen, de uitkomst van de gesprekken is echter
nog onbekend.
Dhr. De Cloe vult aan dat het overleg met de minister moeizaam verloopt, terwijl de politiek de
plannen van de minister al heeft geaccepteerd.
Dhr. Cornelis stelt dat in de maatschappij onrust en onzekerheid heersen, o.a. als gevolg van de
financiële crisis, die hun weerslag hebben op de openbare orde en veiligheid. Dit fenomeen wordt
door de Tweede Kamer niet herkend. De burgemeesters, als lokale bestuurders, zijn de beste vertolkers van wat leeft onder de burgers en hij pleit ervoor dit met kamerleden te delen.
Dhr. Van Erk zou vanuit deze vergadering een signaal af willen geven ter ondersteuning van de
voorzitter in diens overleg, met als insteek verhoging van het politiebudget in plaats van verlaging.
Dhr. De Cloe stelt voor een brief te richten aan de minister van BZK, met een afschrift aan de
voorzitter van de Tweede Kamer.
Dhr. Staatsen is eveneens voorstander van het geven van een helder signaal aan de minister en
de Tweede Kamer.
Dhr. Mans sluit zich aan bij de vorige sprekers. Hij acht het belangrijk dat de minister en de Kamer
op de hoogte zijn van wat in de dagelijkse praktijk gebeurt en de maatschappelijke onrust die de
bezuinigingsplannen teweegbrengen.
Dhr. Wienen ziet geen bezwaar in het opstellen van een stevige brief, waarin wordt verwoord dat
het onverantwoord is te bezuinigen op de politie en dat de veronderstelling als zou een en ander
geen consequenties hebben voor de executieve dienst niet wordt gedeeld.
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De voorzitter concludeert dat alle aanwezigen voelen voor het opstellen van een brief aan de minister, waarin duidelijk de spanning die de bezuinigingen teweeg brengen wordt verwoord. Hij stelt
voor met de heren De Cloe, Cornelis en Van Erk te peilen of de gevoelens van de vergadering juist
worden weergegeven.
Dhr. Cornelis stelt voor dat alle burgemeesters de brief ondertekenen voor de eigen gemeente.
De voorzitter zal deze suggestie overnemen.

Besluitvormend
P.3

Gebiedsindeling basispolitiezorg 2010
De voorzitter stelt voor in de discussie onderscheid te maken tussen de stemprocedure zelf en de
inhoud van het te nemen besluit.
De vergadering stemt in met de voorgestelde stemprocedure.
Mw. Bakker merkt op dat de herziening van de gebiedsindeling een noodzakelijke randvoorwaarde
is voor het korps Hollands Midden om het functioneren verder te verbeteren, zodat burgers zich
veiliger voelen en diverse vormen van overlast worden ingedamd. De vorming van grotere teams
levert capaciteit op voor taken als toezicht en handhaving. Ook kan het aantal wijkagenten worden
uitgebreid en kan meer kwaliteit worden geboden bij opsporing en recherche. Bij de voorstellen
voor de nieuwe gebiedsindeling is verder van belang geweest dat deze indeling zo goed mogelijk
aansluit op de bestaande samenwerkingsverbanden. Voor wat betreft de politie wordt dit doel het
beste bereikt door indeling 1B.
Mw. Latenstein van Voorst heeft verzocht het oorspronkelijke voorstel 1B als volgt te wijzigen:
het team Rijnwoude wordt ondergebracht bij Alphen aan den Rijn en niet bij Kaag en Braassem.
Dit verzoek is tot haar genoegen gehonoreerd. Zij is tevreden over het district Rijn- en Veenstreek
zoals dat in voorstel 1B vorm gaat krijgen.
Mw. Timmers stelt dat Oegstgeest de wens had bij district 1 te blijven behoren, gezien de problematiek en de samenwerking met de verschillende teams. Inmiddels kan de gemeente akkoord
gaan met voorstel 1B. Wel gaat zij ervan uit dat in Oegstgeest een politiepost gehandhaafd blijft.
Ook ziet zij graag een uitbreiding van het aantal wijkagenten.
Dhr. Schelberg vraagt om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de districtsindeling, zodat
de mensen op de werkvloer zich kunnen voorbereiden. Hij kan zich vinden in voorstel 1B.
Dhr. Goedhart wil een lans breken voor voorstel 1A, dat de bestaande verbanden in de Duin- en
Bollenstreek zo min mogelijk aantast. Het gaat uit van 11 teams in plaats van 12 en levert daarom
meer besparingen op dan voorstel 1B. Hij dringt erop aan, mochten de bestaande verbanden worden gewijzigd, dat de teams niet naast elkaar maar als geheel voor het district kunnen opereren,
zodat bewoners niet worden geconfronteerd met administratieve maatregelen en zij aangifte kunnen doen op het bureau naar keuze.
Dhr. De Gelder uit zijn waardering voor het feit dat nu een voorstel voor besluitvorming voorligt op
een lastig dossier. Hij opteert voor de variant 1B. Wel betreurt hij het dat het niet mogelijk is gebleken het districtsmodel rond de drie grote kernen een kans te geven. Hoewel het district Rijnstreek
kleiner wordt gaat hij ervan uit dat er capaciteit behouden blijft voor eigen onderzoeken met betrekking tot bijvoorbeeld opsporing.
Dhr. Wienen hoopt dat de vergadering erin slaagt om te besluiten over een breed gedragen voorstel. Hij betreurt de overgang van Oegstgeest naar het district Leiden e.o., omdat deze gemeente
voor de Duin- en Bollenstreek toegevoegde waarde had. Wel acht hij de sterkteverdeling tussen de
districten verbeterd. Wat de teamverdeling betreft stelt hij dat deze is gebaseerd op oude onderzoeken en hij zou graag de toezegging hebben dat hieraan nog eens aandacht wordt besteed. Ook
vraagt hij naar de verdeling van de 19 extra wijkagenten.
Dhr. Staatsen is overtuigd van noodzaak en wenselijkheid van de opschaling van de teams. Hij
zou de bereikbaarheid van de politie eerder willen versterken dan verzwakken en vindt dan ook dat
in elke gemeente een contactpunt moet overblijven. Hij gaat akkoord met de teamindeling, waardoor het aantal teams teruggaat van 18 naar 11 of 12. Wat betreft de districtsindeling acht hij het
merkwaardig dat toch het aantal van vier districten gehandhaafd blijft, waardoor de overhead groot
blijft. Verder betreurt hij het dat er geen goede discussie is gevoerd over het tweelaagsmodel, t.w.
één regio en ca. 10 teams. Niettemin zal Voorschoten zich conformeren aan variant 1B.
Dhr. Rijsdijk meldt dat Boskoop de discussie over de gebiedsindeling steeds heeft gevoerd in het
kader van integraal veiligheidsbeleid met Gouda als centrumgemeente. Daartoe is een aantal activiteiten gebundeld en hij juicht het toe dat deze samenwerking in stand kan blijven door voorstel
1B. Hij stemt daarmee in, inclusief de wijziging in de teamindeling.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun reacties. Hollands Midden bezit een uitstekend politiekorps dat alle lof verdient, zeker gezien de geringe onderlinge samenhang van het gebied en de
krappe financiële middelen van de afgelopen jaren.

ABVR09.1112 A.1 Conceptverslag ABVR 25.06.09

-7-

De modellen uitgaande van twee of vier districten blijken over het algemeen teveel nadelen met
zich mee te brengen. Dat geldt ook voor het tweelaagsmodel, dat andere regio’s hebben getracht
in te voeren. Daarom is teruggegaan naar het vierdistrictenmodel, ondanks de hogere overhead.
Op verzoek van Rijnwoude is een wijziging aangebracht in de teamindeling van district 3 Rijn- en
Veenstreek. Hij dankt verder mw. Timmers voor haar coöperatieve opstelling.
Wat betreft de wens van dhr. De Gelder tot het houden van eigen onderzoek stelt de voorzitter dat
dit niet primair mag afhangen van een indeling, maar van de noodzaak van het onderzoek.
De cijfers met betrekking tot de sterkteverdeling zijn gebaseerd op een eerdere BVS-vertaling naar
de regio. Bekeken wordt wat de vele wijzigingen die inmiddels zijn ingevoerd voor de praktijk betekenen; dit zal resulteren in een apart voorstel. Ook ten aanzien van de verdeling van de
wijkagenten ontvangt deze vergadering een voorstel.
Mw. Bakker vult aan dat na vaststelling van de gebiedsindeling nadere afspraken met de gemeenten worden gemaakt ten aanzien van de inrichting van de teams en van de districtsrecherche.
Besluiten hierover zullen worden voorgelegd aan het Regionaal College, evenals het voorstel ten
aanzien van de wijkagenten.
Uitgangspunt van het geheel is dat de service aan de burgers ten minste op hetzelfde niveau moet
blijven en bij voorkeur verbetert. Elke gemeente behoudt een politiepost of een plaats die de burger
kan bezoeken, bijvoorbeeld in een gemeentehuis. Ook aan andere vormen van service wordt gedacht, zoals het opnemen van een aangifte bij de mensen thuis. Met de nieuwe gebiedsindeling
hoopt de politie pieken in het werkaanbod slagvaardiger te kunnen opvangen en onderzoeken op
regionaal niveau op te pakken of te faciliteren.
De voorzitter geeft aan dat over de intake in de regio Hollands Midden eveneens een apart voorstel wordt voorgelegd.
Dhr. Mans meldt dat het district Duin- en Bollenstreek op gepaste wijze afscheid zal nemen van
Oegstgeest; hij hoopt dat er snel helderheid komt voor de medewerkers en dankt mw. Bakker voor
haar duidelijke uiteenzetting.
Dhr. De Cloe maakt melding van een voorstel over een herindeling die ook gemeenten omvatte
buiten de Veiligheidsregio Hollands Midden. Een commissie heeft daarbij o.a. geadviseerd om de
Krimpenerwaard bij Rotterdam-Rijnmond te voegen. Het college van Schoonhoven wil een deel
van de voorstellen overnemen, maar niet dat met betrekking tot de gebiedsindeling. De oriëntatie
van Schoonhoven ligt duidelijk richting Gouda en het Groene Hart.
Dhr. Staatsen gaat ervan uit dat de nu voorliggende districtsindeling van de politie ook gaat gelden
voor de nieuwe brandweerorganisatie.
De voorzitter antwoordt dat de voorstellen in de richting van een congruente indeling gaan; het AB
Veiligheidsregio moet hierover echter nog besluiten.
Wat betreft een eventuele overgang van de Krimpenerwaard naar een andere regio meldt de voorzitter dat dit grote consequenties zou hebben. Dezelfde discussie kan zich eveneens voordoen bij
de nieuw te vormen gemeente Zuidplas. Op dit moment zou hij deze ontwikkelingen buiten beschouwing willen laten, omdat overleg hierover nog geheel moet plaatsvinden. Het bestuur zal de
discussie open tegemoet treden, maar dat de consequenties voor politie, brandweer, GHOR,
ISMH, RDOG en een van de districten zeer groot zullen zijn, moet onderdeel uitmaken van de afwegingen.
De voorzitter constateert dat onderstaand voorstel met algemene stemmen wordt aanvaard:
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 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.

P.4

Wijziging instellingsbesluit vtsPN
Hierover zijn geen opmerkingen.
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).

P.5

Balansmutaties Eigen Vermogen Politie Hollands Midden (begrotingswijziging)
Hierover zijn geen opmerkingen.
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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.

Informatief
e

P.6

Resultaten Politie Hollands Midden 1 tertiaal 2009 (januari t/m april)
Hierover zijn geen opmerkingen.
e
Het Regionaal College neemt kennis van de resultaten 1 tertiaal 2009.

P.7

Advies stuurgroep bovenregionale samenwerking
De voorzitter merkt op dat het Korpsbeheerdersberaad zowel voor- als tegenstanders kent van dit
advies en zich nog nader moet beraden. Probleem is in welke mate samenwerking binnen de vaste
gebiedsindeling verplicht wordt gesteld. Wat betreft de clusterindeling stelt de voorzitter dat ook
thans al wordt samengewerkt, zowel met Haaglanden als met de vier regio’s in Zuid-Holland, als
daar behoefte toe is. Het feit dat deze samenwerking verplicht wordt gesteld heeft de irritatie opgewekt van een aantal korpsbeheerders.
Dhr. Eenhoorn veronderstelt dat de minister op weg is naar een nationale politie en vraagt de
voorzitter hoe deze ontwikkeling kan worden gekeerd.
De voorzitter antwoordt dat hij voorstander is van het in stand houden van het huidige regionale
bestel. Daarnaast kan een aantal taken landelijk worden georganiseerd, omdat dit efficiencyvoordelen biedt. Mocht het advies van de stuurgroep standhouden en de beheerskorpsconstructie
worden gekozen dan zal de voorzitter zich ervoor inzetten dat niet voor elk onderwerp hetzelfde
korps als beheerskorps wordt aangewezen. Op deze wijze worden A- en B-korpsen gecreëerd en
daarvan is hij geen voorstander.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.

P.8

Conceptbestuursakkoord
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.

P.9

Bezuinigingen
Hierbij wordt verwezen naar het gemelde bij agendapunt P.2 Terugkoppeling KBB/vtsPN.

P.10

1 begrotingswijziging 2009
Hierover zijn geen opmerkingen.
e
Het Regionaal College neemt kennis van de 1 begrotingswijziging 2009.

e

AB Regionale Brandweer en GHOR
Algemeen
BG.1

A. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen RBHM
Dhr. Bitter verzoekt de gemeenten die dat nog niet hebben gedaan voor 30 juni 2009 te reageren
op het toegezonden voorstel van het College van Arbeidszaken. Hij adviseert de gemeenten met
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het voorstel akkoord te gaan. Bij een aantal artikelen zijn interpretatieverschillen mogelijk; er zal
echter naar gestreefd worden voor 1 oktober 2009 te komen met eenduidige afspraken.
B. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen. Ook zijn er geen mededelingen.

Besluitvormend
BG.2

e

Benoeming secretaris gemeenschappelijke regeling/hoofdcommandeur 1 klas
Hierover zijn geen opmerkingen.
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 Hollands
e
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.

BG.3

Managementletter 2008
Mw. Bloemen vraagt om in het besluit onder punt 1 op te nemen dat het gaat om de wijziging van
een bestaande gemeenschappelijke regeling en niet om de inrichting van een nieuwe.
Dhr. Cornelis antwoordt dat de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling na 1 januari 2010
wordt ingericht nog onderwerp van discussie is.
De voorzitter stelt voor aan het besluit toe te voegen dat het gaat om een nieuwe dan wel gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Bij de inrichting van de nieuwe, dan wel gewijzigde 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.

BG.4

Jaarbericht 2008 RBHM/GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het jaarbericht 2008 vast te stellen’;
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen.

BG.5

Aanbesteding accountant
Hierover zijn geen opmerkingen.
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.

BG.6

e

2 begrotingswijziging 2009 RBHM/GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2009 ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris.
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BG.7

e

1 kwartaalrapportage 2009 RBHM/GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen.
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.

BG.8

Ontwerpprogrammabegroting 2010 en meerjarenramingen 2011-2013
Mw. Bloemen meldt dat de raad van Zoeterwoude bezwaar maakt tegen een kostenstijging die
hoger is dat de bij de gemeente gehanteerde indexering. Verder moet de bijdrage van Zoeterwoude worden gecorrigeerd wegens het niet deelnemen aan het RIEC.
Dhr. De Roon maakt een voorbehoud ten aanzien van de startbijdrage voor 1 januari 2010 die de
werkgroep regionalisering brandweer heeft berekend. Zijn verwachting is dat dit bedrag lager zal
uitvallen.
Mw. Timmers geeft aan dat de cijfers voor Oegstgeest niet juist zijn; dit heeft zij bij de opstellers
van de begroting gemeld. Haar is bevestigd dat de juiste cijfers zullen volgen en onder voorbehoud
van deze juiste weergave gaat zij akkoord met de begroting 2010.
Dhr. Wienen merkt over de bijlage met het overzicht van initiële bijdragen aan de brandweer op,
dat de cijfers voor Katwijk evenmin juist zijn aangezien Katwijk niet deelneemt aan de regionalisering.
Dhr. Cornelis bericht dat binnenkort overleg plaatsvindt met BZK over het toekennen van de
tweede tranche ondanks het feit dat één gemeente niet toetreedt tot de Regionale Brandweer. Wat
de loonkosten betreft moet worden gekeken hoe deze zich ontwikkelen. Eventueel wordt de begroting bijgesteld als blijkt dat de loonontwikkeling zich in neerwaartse richting beweegt.
De voorzitter stelt dat het wenselijk is als de verschillende gemeenschappelijke regelingen kiezen
voor eenheid in systematiek en werkwijze voor wat betreft de indexering. Met het ISMH en de
RDOG zijn dergelijke afspraken gemaakt, met Holland-Rijnland (nog) niet. Hij stelt voor met elkaar
een besluit te nemen over een eenduidige regeling.
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)
2. Oegstgeest (onjuiste weergave)
3. Zoeterwoude (onjuiste weergave, bovendien correctie wegens niet-deelname aan het RIEC).

BG.9

Stand van zaken besluitvorming regionalisering, ontvlechtingsprotocol en vervolg
Dhr. Meijer geeft aan dat de komende maanden gewerkt wordt aan de overdracht en ontvlechting
op basis van de vastgestelde uitgangspunten. De budgetten zijn zo samengesteld dat daarmee de
taken waar de gemeente of het samenwerkingsverband voor staat in continuïteit kunnen worden
uitgevoerd. Er dient geen onderlinge afwenteling van kosten plaats te vinden. In deze fase worden
de gemeentelijke startbijdragen vastgesteld en wordt geïnventariseerd welke bezitting overgaan
naar de nieuwe organisatie tegen een faire vergoeding. Uiterlijk in het vierde kwartaal 2009 ontvangen de raden de resultaten die leiden tot het definitieve bedrag van de startbijdragen.
Dhr. Goedhart verbaast zich erover dat de onderhandelingen met BZK niet meer helderheid hebben verschaft over het al dan niet ontvangen van de tweede tranche van de convenantsgelden.
Dhr. Bonthuis vraagt vanuit de nieuw te vormen gemeente Zuidplas of de brandweermedewerkers
per 1 januari 2010 over kunnen gaan naar de nieuwe brandweerorganisatie. Mocht dat niet gehaald worden dan zullen deze medewerkers tijdelijk moeten overgaan naar de gefuseerde
gemeente. Hij wil hierover graag duidelijkheid.
Dhr. Staatsen meldt dat bij de raadsbehandeling in Voorschoten aandacht is gevraagd voor de
positie van de vrijwilligers. Hij hoopt dat in de procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke
regeling vodoende positieve punten zullen staan over vrijwilligersmanagement, aangezien dit van
wezenlijk belang is voor de uiteindelijke besluitvorming.
Dhr. Cornelis merkt op dat het binnenhalen van de tweede tranche van de BZK-gelden van vitaal
belang is. Hij hoopt dat er na het julioverleg met de minister meer duidelijkheid over is. Verder
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wordt ervan uitgegaan dat 1 januari 2010 als startdatum van de nieuwe brandweerorganisatie
haalbaar is. Mocht dit niet het geval zijn dan moet voor de gemeente Zuidplas een oplossing worden gevonden.
Het grote belang van vrijwilligersmanagement is steeds uitgedragen. Onlangs is dit in een bijeenkomst van de BOR i.o. benadrukt. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de brandweer in
Nederland. De werkgroep vrijwilligersmanagement buigt zich over de vraag op welke wijze het onderwerp in de gemeenschappelijke regeling wordt opgenomen.
Dhr. Meijer zegt toe dat voor de brandweermedewerkers van de nieuwe gemeente Zuidplas een
maatregel wordt uitgewerkt die haalbaar is en die geen precedentwerking in zich draagt.
Dhr. Bitter voegt nog toe dat op 1 juli 2009 niet alle raden een besluit over deelname aan de regionalisering hebben genomen; de Noordwijkse raad zal pas in september 2009 besluiten.
De voorzitter betreurt het late tijdstip waarop Noordwijk besluit.
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.

BG.10

Vervolg project regionalisering brandweer
Hierover zijn geen opmerkingen.
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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Informatief
BG.11

Externe invloeden programmabegroting 2010
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de geleverde informatie.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de bijeenkomst om 12.50 uur.
Hierna volgt nog een presentatie over de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor door de
heer T. van Dijk, directeur Intomart/GFK.
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