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

A.1

12 november 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 Regionale Brandweer en GHOR
Algemeen
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Het quorum is
aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Ouderkerk en
Reeuwijk.

BG.1

A. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen RBHM
Hierover zijn geen opmerkingen. Ook zijn er geen mededelingen.
B. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen. Ook zijn er geen mededelingen.

Besluitvormend
BG.2

Regionalisering brandweer
A. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Hollands Midden
Mw. Bloemen kan instemmen met de opzet, maar heeft een aantal technische opmerkingen. Met
name de deelname van Katwijk is niet goed vastgelegd. Ook vraagt zij hoe de taken en bevoegdheden met betrekking tot de geregionaliseerde brandweer zijn geregeld als de gewijzigde GR met
terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2010 en de regionalisering nog niet is afgerond. Verder
vraagt zij waarom de minister van BZK de tweede tranche niet uitkeert. Weliswaar neemt Katwijk
niet deel aan de regionalisering, maar artikel 10 van de Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat het mogelijk is dat een gemeente de eigen brandweer behoudt. De regio voldoet dus aan de wet en heeft
volgens haar recht op de tweede tranche.
De voorzitter geeft aan dat dit het laatste moment is om te besluiten over een wijziging in de gewijzigde GR.
Mw. Bloemen meent dat in dat geval de gewijzigde GR nu niet kan worden vastgesteld, omdat deze vergadering niet de plaats is om de noodzakelijke tekstuele en inhoudelijke wijzigingen door te
nemen.
Dhr. Goedhart ondersteunt deze laatste opmerking. Hij stelt voor de vaststelling uit te stellen en
eerst alle opmerkingen te verzamelen en schriftelijk te beantwoorden.
Dhr. Buijserd sluit zich aan bij het gemelde over de technische opmerkingen. Verder kan hij niet
instemmen met de gewijzigde GR voordat hij finale kwijting heeft ontvangen met betrekking tot de
overgang naar de regionale brandweer. Bovendien zijn er nog verschilpunten met het Georganiseerd Overleg die om een oplossing vragen.
Mw. Langelaar en de heren Cremers en Lokker sluiten zich aan bij het hiervoor gemelde.
Dhr. Wienen merkt op dat Katwijk weliswaar een bijzondere positie inneemt, maar dat hij wel tevreden is met de gekozen benadering: een regionaal samenwerkingsverband waarin de
brandweertaken zijn ondergebracht. Hij hoopt dat het feit dat zijn gemeente de brandweertaken
zelf uitvoert niet betekent dat rekeningen worden vereffend via de rest van het takenpakket. Zijn
optiek is dat een gemeente, ook al kiest zij op onderdelen voor een andere benadering, toch op
een uitstekende manier in dit samenwerkingsverband kan blijven samenwerken en hij gaat ervan
uit dat dit zo blijft.
Mw. Evenhuis sluit aan bij de vorige sprekers. Zij heeft haar bedenkingen schriftelijk aangegeven,
gaat evenmin akkoord met het ontvlechtingsprotocol en stelt voor besluitvorming zeker een maand
op te schuiven, zodat eerst de openstaande vragen kunnen worden beantwoord.
Dhr. Staatsen spreekt zijn waardering uit voor de nu voorliggende regeling waarvoor veel werk is
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verzet. Hij heeft enkele inhoudelijke opmerkingen, maar zal die in een later stadium ventileren.
Dhr. Mans heeft de indruk dat de stukken de richting aangeven waarin de besluitvorming zich beweegt. Hij complimenteert alle betrokkenen met dit resultaat, waaraan onder tijdsdruk zeer hard is
gewerkt. Hij kan zich voorstellen dat op detailniveau nog aanvullingen nodig zijn en wil graag afspraken maken over de voortgang.
Dhr.Eenhoorn stelt dat de GR die nu ter besluitvorming voorligt niet zeer afwijkt van de regelingen
die elders in het land worden gemaakt. Hij heeft geen moeite met de besluitvorming en vraagt
snelheid te betrachten, ook om zekerheid te creëren voor mensen die bij het proces betrokken zijn.
De voorzitter vraagt of het verstandig is het besluit over de GR uit te stellen om meer tijd te hebben voor technische aanpassingen. Hij is het niet eens met de opmerking dat het document alleen
maar kan worden geaccordeerd als alle andere stukken met betrekking tot de regionalisering zijn
vastgesteld. De tijdsdruk die nu ontstaan is kwam vooral doordat gemeenten de noodzakelijke gegevens te laat hebben opgeleverd; hierdoor is maanden vertraging opgelopen.
De gewijzigde GR is opgesteld conform de oude regeling, de consequenties van de nieuwe Wet
veiligheidsregio’s zijn erin verwerkt en er is in opgenomen dat gemeenten ervoor kunnen kiezen
niet alle taken over te dragen. Mocht Katwijk bijvoorbeeld over enkele jaren alsnog besluiten deel
te nemen aan de regionalisering dan kan dat binnen deze GR.
De voorzitter stelt voor besluitvorming te laten plaatsvinden in de extra te beleggen vergadering
van het Algemeen Bestuur in december 2009. Binnen één week vanaf nu dienen alle technische
opmerkingen schriftelijk te worden gemeld aan mw. Weber van het Veiligheidsbureau, t.a.v. de regionaal commandant.
B. Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden
De voorzitter meldt de binnenkomst van een brief van de Bijzondere Ondernemingsraad Brandweer Hollands Midden (BOR).Verder hebben de K5-gemeenten een brief gestuurd, waarin o.a. is
gewezen op de positie van de ondernemingsraad.
Dhr. Bonthuis begrijpt met betrekking tot de projectkosten 2010 dat geen aanspraak kan worden
gemaakt op de gelden van de tweede tranche. Verder heeft hij begrepen dat wanneer een gemeente haar bevoegdheden wil uitbreiden of wil instappen zij een entryfee moet betalen. Het zou
hier gaan om budgetten die oorspronkelijk bedoeld waren voor de oplossing van de kwaliteitsmanco’s per korps. Hij wil hier graag nadere uitleg over.
Het in stand houden van de vrijwillige brandweer is volgens hem onvoldoende als knelpunt benoemd, zeker voor de toekomst. Verder vraagt hij of de brandweeraccountmanager, met wie de
gemeente zaken gaat doen, integrale verantwoordelijkheid heeft.
Mw. Latenstein van Voorst merkt op dat hier een duidelijk en goed plan voorligt. Zij heeft dezelfde opmerking als dhr. Bonthuis over de positie van de brandweeraccountmanager.
Mw. Evenhuis kan in principe met het inrichtingsplan op hoofdlijnen akkoord gaan. Zij refereert
echter aan de punten in de brief van de K5-gemeenten, die eerst van een antwoord moeten worden voorzien. Zij stelt voor over het totaal aan stukken in december 2009 te besluiten.
Dhr. Goedhart sluit zich aan bij mw. Evenhuis. Hij kan zich vinden in de hoofdlijnen, maar heeft
vragen bij het implementatieplan. Hij begrijpt dat de door de raden vastgestelde GR met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 ingaat, waardoor de regionalisering van de brandweer ook per 1
januari 2010 een feit wordt. Daarnaast sluiten gemeenten een dienstverleningsovereenkomst met
de regionale brandweer zolang de taken niet zijn overgeheveld. Hij verzoekt dit nader toe te lichten.
Dhr. Buijserd heeft tegen het inrichtingsplan niet zoveel bezwaren, maar vindt dat er eerst overleg
met de BOR moet plaatsvinden vóór de definitieve besluitvorming in december 2009.
Dhr. Mans complimenteert de makers met het in zijn ogen goed opgebouwde inrichtingsplan. Ook
de bestuurlijke wensen zijn goed vertaald. Wel mist hij het onderwerp jeugdbrandweer en hoe
daarmee om te gaan. Hij stelt voor nu niet gedetailleerd over het plan te spreken, maar over een
maand een besluit te nemen.
Dhr. Staatsen vindt het plan in algemene zin helder. Het enige punt dat hij mist in de documenten
die nu voorliggen is het districtsmodel. In het inrichtingsplan wordt het woord district éénmaal gebruikt. Zijn beeld is dat er een district zou worden geformeerd voor zowel brandweer als politie en
GHOR. Het district is een wezenlijk element in de aansturing; dit is sterk onderbelicht.
Dhr. Zonnevylle sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Staatsen. Verder staat bij de historie met
betrekking tot de besluitvorming op de pagina’s 5 en 6 aangegeven dat Leiderdorp geen amendement heeft ingediend. B&W van Leiderdorp had echter al een aangepast raadsvoorstel opgesteld.
Dhr. Cornelis stelt dat het inrichtingsplan onder druk tot stand is gekomen, maar in het verleden
gemaakte opmerkingen zijn er z.i. afdoende in geïmplementeerd. Hij betreurt het dat Hollands Midden geen aanspraak kan maken op de tweede tranche, omdat één gemeente niet deelneemt. Hij
veronderstelt dat meer regio’s met dit probleem kampen en hoopt dat de minister van BZK op haar
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schreden terugkeert.
De vrijwilligers vormen de ruggengraat van de brandweer Hollands Midden. Binnen het inrichtingsmodel komt hiervoor een portefeuillehouder. In de nieuwe constructie kunnen vrijwilligers, als
zij niet aanwezig zijn, worden aangevuld met beroepsmensen.
Er bestaan verschillen tussen de districten van de politie en die van de brandweer. De politie heeft
eigen districtsbureaus met eigen personeel. De brandweer voelt niet voor een dergelijke extra laag,
maar wel voor een gemeentelijk aanspreekpunt. Per district wordt een brandweeraccountmanager
benoemd; hij is degene die als eerste de gemeente benadert en omgekeerd.
Van belang is verder dat de BOR de gelegenheid krijgt om kennis te nemen van de stukken en
opmerkingen te maken, zodat een goed advies kan worden uitgebracht. Hij hecht eraan te verklaren dat het hele project goed in elkaar zit.
De voorzitter merkt op dat de juridische status van het inrichtingsplan weliswaar niet zo hoog is;
het is echter wel een richtinggevend document dat voor besluitvorming in de raden voldoende zou
moeten zijn. De BOR moet nog een definitief advies geven, maar heeft al wel uitgesproken geen
problemen te hebben met de hoofdlijnen. Het wachten op een compleet inrichtingsplan zou de discussie over de gemeenschappelijke regeling te zeer vertragen.
Ten aanzien van de opmerking van dhr. Bonthuis over de budgetten merkt de voorzitter op dat het
niet gaat om de kwaliteitsmanco’s van de gemeenten zelf, deze manco’s zouden de gemeenten
zelf oplossen. Het gaat om de BDUR die de komende jaren gaat stijgen met de bedoeling een aantal kwaliteitsverbeteringen in Nederland te realiseren. Veel regio’s hebben dit budget volledig
gebruikt voor de regionalisering; Hollands Midden heeft haar budgetten echter gebaseerd op de
historische BDUR.
Dhr. Meijer vult aan dat op pagina 23 staat vermeld dat voor de projectkosten 2010 de BDUR
wordt ingezet, ter dekking van de kosten in de project- en implementatiefase, omdat deze niet zijn
begrepen in de gemeentelijke bijdragen. Verder beschikken diverse gemeenten nog over kwaliteitsmancobudgetten; de wijze waarop gemeenten trachten hiermee hun kwaliteitsmanco’s op te
lossen leidt echter niet tot geborgde kwaliteit. Dhr. Meijer stelt voor deze kwaliteitsmancobudgetten
samen te voegen en daarmee een aantal gemeenschappelijke trajecten in te zetten. Dit leidt z.i. tot
meer rendement en helpt de regio om de efficiencydoelstellingen te halen.
Dhr. Bonthuis mist in de organisatiestructuur de integraliteit en ook ziet hij geen ondersteuning
voor de districten.
Mw. Evenhuis gaat ervan uit dat brief van de K5-gemeenten wordt beantwoord, waarna in december besluitvorming kan plaatsvinden.
Met betrekking tot het niet ontvangen van de gelden voor de tweede tranche stelt zij dat de minister
veel heeft bereikt als van de 28 gemeenten er 27 overgaan tot regionalisering. Wanneer dit de
trend is in heel Nederland zal de minister geen enkel probleem ondervinden ten aanzien van de
kwaliteit van de toekomstige brandweer. Zij kan zich vinden in de functie en benaming van de accountmanager.
Dhr. Goedhart staat achter de doelstellingen in het inrichtingsplan; zijn vragen over de constructie
zal hij schriftelijk stellen.
Dhr. Staatsen mist in het document de visie en de filosofie op de districten. Zij zijn van wezenlijk
belang en niet alleen een middel om een manager aan toe te wijzen.
Dhr. Van der Meer vraagt of is overwogen om, als reactie op de onwelwillende houding van de
minister, het hele proces van regionalisering op een lager pitje te zetten.
Dhr. Wienen vraagt of met de minister overleg is geweest over de situatie in Hollands Midden,
mede in het licht van het plan om regio’s die niet regionaliseren ook van een, zij het kleinere, bijdrage te voorzien.
Dhr. Cornelis antwoordt dat er zowel direct als indirect contact is met de minister. In plaats van
€ 700.000 wordt er waarschijnlijk een bedrag van ca. € 250.000 uitgekeerd.
De voorzitter vult aan dat hij uitgebreid met de minister heeft gesproken over dit probleem. Hij
gaat ervan uit dat de minister wacht met finale beslissingen totdat alle regio’s hebben besloten tot
regionalisering. De voorzitter heeft haar uitgelegd dat Hollands Midden geen middelen heeft om als
ontvangend korps op te treden en daarom de bijdrage van BZK hard nodig heeft, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond, waar al verschillende basisvoorzieningen aanwezig zijn.
De minister heeft echter geen harde toezeggingen gedaan. Om te kunnen doorgaan met het project wordt nu een beroep op de BDUR gedaan. Het bedrag van de tweede tranche is op het geheel
echter niet van zodanige omvang dat het wel of niet doorgaan van de regionalisering daarvan moet
afhangen.
Dhr. Cornelis antwoordt op de opmerkingen over de verantwoordelijkheid van de accountmanager
dat de districten integraal veiligheidsbeleid voeren, maar zich met name bezighouden met lokaal
veiligheidsbeleid en daarbij worden ondersteund door de accountmanager. Er zijn uitgebreide discussies gevoerd over de geografische eenheden die ook gelden voor politie, GHOR en de oranje
kolom.
Dhr. Staatsen geeft aan dat deze beschouwingen niet in de stukken zijn opgenomen en ziet graag
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de tekst over de districten aangevuld.
Dhr. Meijer meldt dat de wens om in het kader van vrijwilligersmanagement ook aandacht te besteden aan de jeugdbrandweer zal worden opgenomen. Hij stelt wel dat dit niet in lijn is met de
afspraak om uit te gaan van bestaande kwaliteit tegen een overeengekomen budget, waarop een
efficiencykorting wordt toegepast. Ook voor de processen facilitair en personeel is geen budget
vanuit de gemeenten meegegeven. Hij tracht nu de organisatie te bouwen zonder dat het exacte
budget bekend is en met het verzoek om een aantal nieuwe taken toe te voegen. Hij hoopt hiervoor
financiering te kunnen vinden. Hij zal eind 2009 de nieuwe formatie en het implementatieplan zo
scherp mogelijk neerzetten. Er zijn echter onzekere factoren ten aanzien van financiën en personeel; hij is afhankelijk van de informatie die gemeenten verstrekken. Gebleken is dat de
administratie van diverse gemeenten op deze gebieden ondoorzichtig is. Hij zal zich echter van
harte inzetten om tot een goed resultaat te komen.
De voorzitter constateert dat de brief vanuit de K5-gemeenten een aantal heldere vragen bevat
die de kern van de discussie raken en die zorgvuldig zullen worden beantwoord. Verder zal in het
document een extra hoofdstukje over de vormgeving en positie van de districten worden toegevoegd.
De vergadering oordeelt positief over de hoofdlijnen als het gaat om de richting, een finaal besluit
volgt in de extra te beleggen vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2009.
C. Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Brandweer Hollands Midden
Dhr. Buijserd heeft begrepen dat vanuit de brandweermedewerkers de wens bestaat om het aantal afgevaardigden vanuit de vakbonden uit te breiden en ook de niet-geüniformeerden op een
serieuze manier bij het BGO te betrekking door bijvoorbeeld een afvaardiging van de Vereniging
van Brandweervrijwilligers (VBV) op te nemen.
Dhr. Cornelis stelt dat er wellicht mogelijkheden zijn het aantal vakbondsleden uit te breiden, mits
een en ander werkbaar blijft. Wat betreft deelname door de VBV dienen de lokale commissies voor
GO daarmee in te stemmen. De VBV is geen formele vakbond en dit vraagt een constructie die
recht doet aan de positie van de vrijwilligers, zonder gelijkschakeling aan de vakbonden. Eventuele
wijzigingen van het reglement kunnen in december 2009 worden meegenomen.
De voorzitter vraagt of het zinvol is het reglement nu vast te stellen in de wetenschap dat het in de
decembervergadering kan worden gewijzigd.
Het Algemeen Bestuur besluit het Reglement BGO Hollands Midden vast te stellen met de aantekening dat mogelijk in de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2009 een aanvulling
op het reglement ter vaststelling wordt aangeboden.
D. Eindrapportage Ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands Midden
De voorzitter geeft aan dat de rapportage moeizaam tot stand is gekomen en enkele wijzigingen
kent ten opzichte van de eerdere opgave.
Dhr. Breider licht via een presentatie een aantal kernprocessen kort toe.
Toegerekende kosten vanuit de gemeenten aan de lokale brandweer (overhead):
Gemeenten hanteren kostenverdeelstaten om kosten toe te rekenen aan hun producten, waaronder de brandweer. Het toerekeningspercentage verschilt per gemeente; bij een hoog percentage is
de relatie met het product brandweer niet altijd te leggen. Aanvankelijk zou elke gemeente het
budget voor overhead toegerekend aan de brandweer overdragen “as is”. In de AB-vergadering
van 29 januari 2009 zijn nadere uitgangspunten geformuleerd, waardoor enige harmonisatie heeft
plaatsgevonden. Toen is er niet voor gekozen om de bijdrage van gemeenten boven de 30% te
verlagen of van gemeenten die eronder zaten te verhogen. Voor alle gemeenten tezamen kwam de
overhead gemiddeld uit op 30%. Dit is ook het bedrag waarmee de nieuwe organisatie voor de
start haar management en bedrijfsvoering effectief en efficiënt kan uitvoeren.
In het DB van 6 november 2009 is voorgesteld om toch een correctie toe te passen op de gemeenten die een hoger percentage hanteren dan 30% door dit te maximaliseren op 30%.
Indexering 2010:
De stuurgroep hanteerde op 10 september 2009 voor 2010 een indexering op loonkosten en materieel van resp. 2,3% en 1,7%. Sommige gemeenten konden hiermee niet instemmen omdat zij zelf
lagere percentages hanteren. Het DB heeft gezocht naar een alternatief en stelt voor om de uitkeringsfactor voor 2010 genoemd in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2009, t.w. 1,55%, voor
zowel loon als materieel, te hanteren ter indexering van de gemeentelijke startbijdragen.
Beide aanpassingen geven een negatief effect op de startbijdrage, t.w. een verlaging van € 1 miljoen voor de overhead en € 200.000 voor de indexering.
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Dhr. Meijer vult aan dat het budget waarmee hij de nieuwe organisatie mag bouwen zakt naar
23% van de loonkosten, terwijl de kwaliteitseisen gelijk blijven of zelfs hoger worden, zoals de intensivering van het vrijwilligersmanagement. Dit staat op gespannen voet met elkaar en kan voor
bestuurlijke dilemma’s zorgen. Hij hoopt met het krappe budget toch een formatie te bouwen die
voldoet en betaalbaar is.
Dhr. Buijserd meldt onaangenaam verrast te zijn door de nu voorliggende voorlopige afrekening.
Hij kan zich voorstellen dat nu gekozen is voor het indexeringspercentage met als uitgangspunt de
Septembercirculaire, maar vindt dit geen oplossing voor de toekomst. Wat betreft de huisvesting
wil hij vóór de definitieve besluitvorming graag de bevestiging dat het huurbedrag voor een reeks
van jaren wordt gegarandeerd. Hij wil zijn gemeenteraad een besluit voorleggen zonder open einden voor wat betreft de financiering en niet geconfronteerd worden met verhogingen.
Mw. Langelaar vraagt waarom bij de indexering niet gekozen is voor de cijfers van het Centraal
Planbureau; deze hebben een directe relatie met loon- en prijsstijgingen en worden in veel gemeenten en ook bij Holland-Rijnland gehanteerd. Wat betreft de overhead vraagt zij waarom niet is
gekozen voor één percentage voor alle gemeenten, omdat alle gemeenten dezelfde diensten afnemen. Overigens heeft zij veel waardering voor alle werk dat is verricht om tot deze goede
rapportage te komen.
Dhr. Mans stelt dat een proces als dit zo complex is dat financiële verrassingen niet zijn uit te sluiten. De bijdrage van Hillegom heeft hij nog niet kunnen analyseren voor wat betreft de verschillen
met eerdere versies en hij onthoudt zich dan ook van een eventuele stemming.
Dhr. Van der Meer vraagt of dhr. Meijer de geregionaliseerde brandweer per 1 januari 2011 kan
hebben gerealiseerd zonder de medewerking van externen.
Mw. Bloemen stelt dat het Algemeen Bestuur wellicht keuzes moet maken, gezien de daling van
de financiën en de stijging van het ambitieniveau, hetgeen volgens haar niet samen kan gaan.
Dhr. Staatsen kan akkoord gaan met de voorstellen voor wat betreft overhead en indexering. Wel
dient voor de komende jaren een methodiek te worden ontwikkeld waarin de bezuinigingen gestalte krijgen en ook de problematiek rond de indices wordt opgelost.
Dhr. De Gelder stelt voor om niet tijdens deze vergadering tot besluitvorming over te gaan. Mocht
dat wel gebeuren dan zal hij niet akkoord gaan met de eindrapportage. In zijn gemeente is geen
tijd geweest om de nieuwste stukken met college of raad te bespreken. De financiële consequenties blijken groter te zijn dan wat aanvankelijk is voorgesteld.
Als lid van het DB is hij akkoord gegaan met een overhead van 30%, als burgemeester van Alphen
aan den Rijn kan hij hiermee niet instemmen. Een vergelijkbare gemeente als Gouda zou aanvankelijk meer bijdragen dan Alphen, maar door de nu gehanteerde toerekenmethodiek draagt Gouda
€ 500.000 minder bij dan Alphen. Hij vindt de berekeningen niet transparant genoeg en kan de verschillen tussen Gouda en Alphen niet aan zijn raad uitleggen. Verder stelt hij voor om personeel uit
de gemeenten in de nieuwe brandweerorganisatie op te nemen. Daarmee krijgt de nieuwe brandweer expertise in huis en worden gemeenten geholpen om de formatie aan te passen aan de
nieuwe situatie. De komende jaren zullen gemeenten te maken krijgen met een korting op het gemeentebudget en daarom stelt dhr. De Gelder voor om de overhead te maximeren op 20%. Bij
andere brandweerkorpsen blijkt het mogelijk om met dit lagere percentage uit te komen.
Dhr. Goedhart ziet voor zijn gemeente geen grote afwijkingen ten opzichte van de vorige cijfers.
Een ambtelijke toets heeft echter nog niet plaatsgevonden. Hij constateert een aantal onzekerheden en verzoekt om een definitieve herziening voor te leggen, voordat hij een eindoordeel
uitspreekt.
Dhr. Cornelis antwoordt als volgt:
− Inzake de verschillende gehanteerde indices wordt regionaal naar afstemming gezocht.
− Na 2011 worden gemeenten geconfronteerd met kortingen. Deze dienen te worden doorgerekend en het is mogelijk dat er dan prioriteiten gesteld moeten worden.
− Ten aanzien van de huur van kazernes en gebouwen voor bedrijfsmiddelen is een huurperiode
van vijf jaar als uitgangspunt genomen voor gemeenten die deze zaken overdragen.
− Het maximum van 30% is een goed percentage; effectief zal het inningspercentage 24% zijn.
De middelen die nu beschikbaar komen zijn hard nodig voor het bouwen van de organisatie en
hij is het dan ook niet eens met het voorstel van dhr. De Gelder om de overhead te verlagen
naar 20%.
− Hij acht het een uitdaging om binnen de nu gestelde financiële contouren een nieuwe brandweerorganisatie te bouwen. De directie van de Regionale Brandweer heeft aangegeven de
nieuwe organisatie met eigen mensen te willen realiseren, zolang dit mogelijk is. Mocht dit niet
meer lukken dan zal dhr. Cornelis voorstellen externen in te huren; hieraan zit echter wel een
kostencomponent.
− Wat betreft de verschillen in bijdrage tussen de gemeenten stelt dhr. Cornelis dat aan de bijstelling van het bedrag dat Gouda moet betalen reële argumenten ten grondslag hebben
gelegen. Hijzelf heeft zich verre gehouden van het onderhandelingstraject hierover.
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−

Het opnemen van medewerkers van de gemeenten in de nieuwe brandweerorganisatie is verwoord bij de uitgangspunten; wanneer een medewerker voor een bepaald percentage
brandweertaken verricht gaat hij over naar de regionale brandweer.

De voorzitter gaat in op het verzoek van mw. Langelaar om één percentage voor overhead te hanteren voor alle gemeenten. Het uitgangspunt is geweest dat elke gemeente betaalt wat op dit
moment ook voor de brandweertaken wordt uitgegeven; dit verschilt per gemeente. In laatste instantie is voor een aantal extreme afwijkingen een correctie toegepast. In de toekomst gaan
gemeenten een tarief betalen dat gerelateerd is aan de inkomsten uit het gemeentefonds.
Een harmonisering van de indices bij alle regelingen in de regio zal vanaf 2011 plaatsvinden. Het
uitkeringspercentage voor 2010 is gesteld op 1,55%, hetgeen lager is dan de aanvankelijk gehanteerde indices.
De nieuwe organisatie moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het totale bedrag dat nu van de
gemeenten wordt gevraagd is reëel onderbouwd en ook nodig om te voldoen aan alle door de gemeenten gestelde randvoorwaarden. Er wordt van uitgegaan dat de gegevens van de gemeenten
die nu op tafel liggen juist zijn. Hij roept ieder op om deze uitgangspunten te hanteren en in december 2009 definitief te besluiten.
Dhr. Meijer vult aan dat de positie van de Regionale Brandweer niet verandert. De burgemeesters
blijven het bestuur van de brandweer vormen en de Regionale Brandweer blijft ten dienste staan
van de burgers.
Dhr. Buijserd is positief over de uitspraak dat de huurtermijn voor datgene wat de gemeenten
overdragen vijf jaar is. Wel wil hij de zekerheid dat de nu voorliggende bedragen vaststaan. Wat
gemeenten later intern nog opmerken is de zorg van de gemeenten zelf.
Mw. Bloemen geeft aan dat een dilemma kan ontstaan als het nu berekende bedrag onvoldoende
blijkt te zijn voor alle kwaliteitseisen en voorwaarden van de gemeenten. Het bestuur is dan verantwoordelijk voor het stellen van prioriteiten.
Mw. Langelaar blijft grote moeite houden met de verschillen ten aanzien van de overhead. Zij kan
dit standpunt niet aan haar raad uitleggen.
Dhr. Goedhart stelt dat elke korting op het gemeenschappelijk budget een verhoging van de efficiencytaakstelling betekent. Hij pleit ervoor om de discussie nu niet ten einde toe te voeren, maar in
december tot een gezamenlijk standpunt te komen.
Dhr. Van der Meer leidt af dat het DB van oordeel is dat de gelden voor de nieuwe organisatie aan
dhr. Meijer toegewezen wel krap zijn, maar voldoende.
Dhr. Cornelis antwoordt dat het bedrag toereikend is. Ten aanzien van de opmerking van mw.
Langelaar over een gelijk percentage aan overhead voor alle gemeenten stelt hij dat de gemeentelijke bijdragen ook op andere terreinen al verschillen vertoonden. Als stip op de horizon ziet de
projectgroep de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Uitgangspunt nu is het bedrag dat gemeenten uitgeven voor hun brandweerzorg, met daarop een toepassing van 5% efficiencykorting
Hij en ook anderen zijn bereid de gevolgde werkwijze aan de raad van Lisse uit te leggen.
Hij dankt de mensen die zeer hard hebben gewerkt om tot deze eindrapportage te komen en roept
op met genoemde uitgangspunten een start te maken.
De voorzitter vult aan dat het budget weliswaar krap is, maar dat de commandant hiermee aan de
slag gaat. Overleg over dilemma’s en keuzen, ook in het licht van de doorontwikkeling op landelijk
niveau en de daarbij behorende BDUR-uitkering volgt in een later stadium. Mocht een begrotingswijziging daarbij noodzakelijk zijn, is het altijd aan het Algemeen Bestuur om daarover te besluiten.
Dhr. Fijen vraagt of de bijeenkomsten die voor de gemeenten zijn georganiseerd in vervolg op de
bestuurlijke besluitvorming doorgaan en zo ja, hoe moet worden gereageerd op vragen over onderwerpen waarover nog besloten moet worden.
Dhr. Cornelis antwoordt dat het belangrijk is colleges, commissies en raden mee te nemen in de
ontwikkelingen. Over de discussies in deze (openbare) vergadering kan rustig worden gesproken.
De voorzitter stelt voor besluitvorming over de eindrapportage ontvlechtingsprotocol ook te laten
plaatsvinden in de extra te beleggen vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2009.

BG.3

Eerste halfjaarrapportage 2009 GR RBHM en GHOR
Dhr. De Cloe leest op pagina 3 van de notitie dat bij de meldkamer (GMK) over het eerste kwartaal
2009 een overschrijding heeft plaatsgevonden van € 150.000; bij ongewijzigd beleid leidt dit in
2009 tot een overschrijding van € 500.000. Als oorzaken worden o.a. genoemd bovenformatieve
bezetting en de kosten van inhuur. Hij herinnert aan de studiedag in de regio Zuid-Holland Zuid,
waar de aanwezige AB-leden enthousiast waren over de wijze waarop de GMK in deze regio
draait. In het districtscollege Gouda is gevraagd hierover verder van gedachten te wisselen in het
licht van de forse kostenoverschrijdingen in de regio Hollands Midden.
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Mw. Bloemen vindt dat een dergelijke overschrijding intern zou moeten worden opgelost en niet
moet leiden tot een begrotingswijziging in 2010.
Dhr. Mans antwoordt dat op dit moment een uitwerking wordt gemaakt van de informatie die tijdens de studiedag in Zuid-Holland Zuid is ontvangen. Wat betreft de overschrijding bij de
meldkamer wordt er alles aan gedaan om deze zoveel mogelijk binnen het budget op te lossen. Er
is overleg met de Veiligheidsdirectie en in 2010 ontvangt de vergadering een voorstel hierover.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

AB Regionaal College Politie
Algemeen
P.1

Terugkoppeling Kbb / vtsPN
De voorzitter meldt met betrekking tot het onderwerp bovenregionale samenwerking dat aan het
eind van de oplegger de vaststelling van de voorzitter niet goed is verwoord: de meerderheid van
het Kbb was juist niet voor het aangepaste voorstel. In essentie is het standpunt van het OM gevolgd. Hijzelf heeft aangegeven dat verplichte bovenregionale samenwerking bij een aantal
clusters en opsporingsonderwerpen logisch is. De beheersvorm moet echter niet in de wet worden
vastgelegd, maar in een AMvB, zoals ook bij de bovenregionale recherche het geval is. Op andere
thema’s zouden andere beheerskorpsen mogelijk moeten zijn, om de vorming van A- en B-korpsen
te voorkomen.
Met de minister is afgesproken dat de korpsen per jaar 1.600 studenten naar de politieacademie
zenden. Voor Hollands Midden betekent dit een aantal van 74 studenten.
Het DB van het Kbb heeft ingezet op forse bezuinigingen op ICT. Besparing is mogelijk maar persoonlijk heeft hij twijfels over het hoge tempo waarin dit moet gebeuren.
Er is gediscussieerd over de feasibility studies; de conclusie van KPMG dat landelijke aansturing
van een aantal taken verbetering zou opleveren op het terrein van efficiency, effectiviteit en kwaliteit. In de KPMG-berekeningen zat echter een forse dubbeltelling en ook de business cases wijzen
uit dat de besparingen in de praktijk een stuk lager zullen zijn.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.

P.2

Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen
Hierover zijn geen opmerkingen. De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Besluitvormend
P.3

Korpsjaarplan 2010
De voorzitter herinnert aan de brief die de gemeenten hebben ontvangen over de korpsontwikkeling ten aanzien van de districtsindeling en de toedeling van de formatie aan de teams en de
wijkagenten. De OR heeft hierop negatief geadviseerd; moment wordt met de OR overlegd.
Dhr. Bonthuis refereert aan de opmerking van de korpschef in de inleiding, waarin hij zegt optimistisch te zijn, ondanks de moeilijke periode waarin het korps verkeert. Het plan beschrijft een
aantal goede uitgangspunten met betrekking tot het werken in de wijken en het contact met de bevolking. Dhr. Bonthuis maakt zich echter zorgen over de burgertevredenheid, zoals deze tot uiting
komt in de cijfers uit de veiligheidsmonitor. Op een aantal punten is sprake van een politieke en
bestuurlijke crisis. Deze cijfers zijn niet nieuw en hij is van mening dat hieraan meer aandacht moet
worden besteed in het korpsjaarplan.
Wel is hij verheugd over de passage met betrekking tot het verbeteren van de snelheid van reageren van de politie op noodhulpoproepen.
Dhr. Zonnevylle leest dat het korps de effectiviteit van de opsporing wil verbeteren en zich inzet
voor de aanpak van de zware criminaliteit. Dat is z.i. terecht, maar hij vindt het ook van belang dat
de houding van de politie is dat ieder die aangifte komt doen serieus wordt genomen, zodat de
burger niet de indruk krijgt dat de politie niets met zijn aangifte doet.
Dhr. Wienen uit zijn waardering voor het korpsjaarplan. Wel vraagt hij aandacht voor de passage
over veilige wijken. Het uitgangspunt, 100% inzet van de wijkagent in de wijk, onderschrijft hij. In
Katwijk is de praktijk echter dat de wijkagent voor 50% wordt ingezet voor noodhulp. Dit vraagt om
een oplossing.
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Het aanpakken van criminaliteit op districtsniveau doet de mogelijkheden voor de teams om te acteren op bijvoorbeeld drugsoverlast die gerelateerd is aan openbare orde, afnemen.
Terecht wordt aandacht gevraagd voor burgertevredenheid. Adequaat reageren, zoals ingaan op
klachten en burgers terugbellen hoort daarbij. Hij waarschuwt, gezien de druk op de politie, echter
voor een doorschieten hierin, wat z.i. het geval is bij burgerraadpleging in de vorm van spiegelgesprekken.
Ten slotte mist hij de sterkteverdeling per team en vraagt deze in het korpsjaarplan op te nemen.
Dhr. Staatsen prijst de gedegen inhoud van het korpsjaarplan. In het voorwoord van de korpschef
ziet hij een tegenstelling in zijn opmerking enerzijds dat in 2010 géén nieuwe ontwikkelingen in
gang worden gezet en anderzijds de passage over de start van de inrichting van basisteams en
districtsrecherche. Hij vraagt wat een vertraging van het reorganisatietraject zou betekenen.
Verder vraagt hij of de opmerking in alinea 2 van het voorwoord: “Bijkomend is dat vanwege de onzekere situatie het maatschappelijk draagvlak voor politiek en overheidsorganen er niet beter van
wordt”, een feitelijke mededeling is of de opvatting van de korpschef.
Dhr. Cornelis mist bij de alinea over veilige wijken een passage over de aanpak van de overlast in
de wijken. Op pagina 10 zou hij de doorverwijzende rol van de politie naar HALT wat meer willen
uitdiepen. Bij de passage op pagina 12 over het doen van aangifte merkt hij op dat de klacht van
burgers vaak is dat er te weinig fysieke plaatsen zijn om aangifte te doen. Hij pleit voor een zorgvuldige manier van behandeling en terugmelding aan de burger over wat er met de aangifte is
gebeurd.
De voorzitter constateert dat veel van de gemaakte opmerkingen een directe relatie hebben met
het proces van de korpsontwikkeling, zoals de inzet van de wijkagenten en de versterking van de
opsporing.
De sterkteverdeling per team kan aan het jaarplan worden toegevoegd.
Dhr. Stikvoort antwoordt als volgt op de opmerkingen:
− Dit korpsjaarplan is onderdeel van het meerjarenbeleidsplan en vormt er een aanvulling op.
Daarom is niet alles wat in het meerjarenbeleidsplan is vermeld uitgebreid herhaald. Dit is ook
de reden dat dhr. Bonthuis een passage over de veiligheidsmonitor mist. Deze monitor is een
van de belangrijkste instrumenten bij de uitvoering van het beleid en wordt op districts- en teamniveau uitgewerkt.
− Wat betreft de spiegelgesprekken stelt de korpschef dat deze geen capaciteitsverlies inhouden.
− Met betrekking tot het al dan niet in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen heeft hij in het voorwoord willen melden dat, naast de herinrichting van het korps, geen nieuwe initiatieven zullen
worden genomen. De teruggang naar 12 basisteams is besloten; hij streeft ernaar in het voorjaar
van 2010 besluiten voor te leggen over de doorontwikkelingen.
− Aan de aanpak van de overlast in de wijk is in het meerjarenbeleidsplan aandacht besteed en
wat hierin is afgesproken is nog steeds actueel.
− Met HALT zijn afspraken gemaakt over het aantal doorverwijzingen. Er zal scherper op worden
gelet of een HALT-verwijzing het juiste middel is of niet.
− Hij onderschrijft de noodzaak van een positieve grondhouding van de politie ten opzichte van de
burger die aangifte doet. Er moet echter wel getoetst worden of de aangifte realistisch is. Verder
kan de politie, bij grote drukte bijvoorbeeld, de burger verzoeken een afspraak te maken op een
ander tijdstip. De politie heeft beperkte middelen en mogelijkheden en hij streeft ernaar deze zo
effectief mogelijk in te zetten. Een politie die altijd beschikbaar en bereikbaar is kan de korpschef
niet waarmaken; hij zoekt echter naar een acceptabel niveau.
Dhr. Cornelis geeft aan dat het meer gaat om de klantgerichtheid van de politieorganisatie en het
begrip voor degene die bereid is om aangifte te doen dan om de fysieke plaatsen waar deze aangifte kan plaatsvinden.
Dhr. Stikvoort stelt dat wordt ingezet op het verbreden van de dienstbaarheid en het vergroten
van het gezag. Het negatief advies van de OR heeft niet zozeer te maken met de doelstellingen die
de politie nastreeft; het vertrekpunt wordt gedeeld. De komende maanden dient echter wel besluitvorming te volgen, zodat stappen kunnen worden gemaakt om de doelstellingen ook te halen.
Dhr. Bonthuis merkt op dat externe partijen en raden kennis nemen van het korpsjaarplan. Zij
verwachten hierin een toekomstgerichte oriëntatie en daarin past het wijden van een passage aan
de veiligheidsmonitor, in relatie tot het onderwerp burgertevredenheid, voorzien van een aanzet
hoe de cijfers in de veiligheidsmonitor te verbeteren.
De voorzitter stelt voor het korpsjaarplan vast te stellen; het is verstandig in het plan op te nemen
dat de veiligheidsmonitor nog eens wordt geagendeerd in het Regionaal College na bespreking in
de districtscolleges. Verder kan in het voorwoord wat scherper worden geformuleerd dat onderwerpen uit het meerjarenbeleidsplan in het korpsjaarplan niet expliciet terugkomen wanneer zich
geen beleidswijzigingen hebben voorgedaan.
Het Regionaal College besluit:
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Het beleid, de formatie en de begroting zoals neergelegd in het korpsjaarplan Politie Hollands Midden 2010 goed te keuren.

P.3a

Bestuurlijke informatievoorziening
Presentatie door dhr. R. Maas, directeur Informatie Politie Hollands Midden
Dhr. Maas memoreert dat de burgemeesters sinds de zomer van 2009 gebrekkige informatie ontvingen. De reden hiervan was meerledig, Politie Nederland is overgegaan naar een nieuw
automatiseringssysteem voor basisregistraties, wat consequenties heeft voor de ontsluiting van informatie. Een korps heeft nl. in de nieuwe generatie politiesystemen niet meer de vrije beschikking
over de eigen data, waardoor geen dagrapporten en managementinformatie zoals voorheen kon
worden gegenereerd. Daarnaast levert de implementatie van de Wet Politiegegevens (WPG) een
strakker regime op met betrekking tot de informatie die aan de burgemeesters mag worden verstrekt. Om toch aan de informatiebehoefte te kunnen voldoen heeft de Politie Hollands Midden een
technische oplossing ontworpen, gebaseerd op de verplichte gebiedsscan; per 1 januari 2010 is
het mogelijk de burgemeesters van de gewenste informatie te voorzien. De rest van Politie Nederland zal het model van Hollands Midden overnemen. Alle gemeenten ontvangen dezelfde set
informatie, bestaande uit periodiek kwantitatieve gegevens op een aantal onderwerpen en daarnaast een dagrapport. Het is niet mogelijk de persoonsgegevens in dit dagrapport te anonimiseren.
Daarom zijn de dagrapporten strikt vertrouwelijk en alleen voor de burgemeesters bestemd. De
burgemeesters kunnen met de lokale teamleider afspraken maken over de frequentie waarmee zij
gegevens willen ontvangen. Ook additionele vragen kunnen via de teamleiding worden gesteld.
Mw. Bloemen vraagt of met een aantal gemeenten een proef kan worden uitgevoerd om te bezien
of de informatie aansluit bij de wensen.
Mw. Timmers wil niet alleen geanonimiseerde informatie, maar ook rapportages waarin namen
genoemd staan, zodat zij de betrokkenen kan aanbieden bij het zorgplatform.
Dhr. Mans krijgt nu al fraaie overzichten van aantallen incidenten, aantallen en plaatsen waar woninginbraken worden gepleegd en dat geeft hem meer mogelijkheden om sturend op te treden dan
de dagrapporten.
Dhr. Wienen heeft moeite met de suggestie dat de burgemeester niet op de hoogte zou mogen
zijn van vertrouwelijke persoonsgegevens. Gezien de andere zaken waar de burgemeester mee te
maken heeft voorziet hij problemen als hij alleen maar zou kunnen beschikken over geanonimiseerde gegevens.
Dhr. Cornelis maakt de kanttekening dat burgemeesters benoemd en beëdigd zijn en kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens.
Dhr. Maas antwoordt dat de te verstrekken dagrapporten niet anoniem zijn. Binnen de kaders van
de WPG wordt gezocht naar mogelijkheden om de burgemeester adequaat van informatie te voorzien. De nu voorgestelde vorm van gegevensvertrekking is mede op grond van toetsing tot stand
gekomen. In de toekomst volgt evaluatie.
Het Regionaal College besluit: akkoord te gaan met het bijgevoegde voorstel van de Politie Hollands Midden om per 1 januari 2010 een standaardpakket veiligheidsinformatie aan het bestuur te
verstrekken, bestaande uit:
− Een dagrapport dat inzage geeft in de dagelijkse incidenten op het gebied van openbare orde;
− Een gebiedsscan bestaande uit maandelijkse managementinformatie over de objectieve veiligheidssituatie in gemeenten, eenmaal per tertiaal aangevuld met een analyse op thema’s
waarop relevante afwijkingen zijn waar te nemen.

Informatief
P.4

Jaarverslag 2008 Klachtencommissie
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Regionaal College neemt kennis van het jaarverslag 2008 klachtencommissie.

P.5

Jaarverslag 2008 Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg
De voorzitter hoopt dat het in het verslag genoemde knelpunt in de nachtbezetting van een goede
oplossing wordt voorzien.
Niemand heeft verder opmerkingen.
Het Regionaal College neemt kennis van het jaarverslag CTAZ.
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AB Veiligheidsregio (Crisisbeheersing, GMK en integrale veiligheid)
Opening
1.

Opening
De voorzitter verzoekt de aanwezigen het convenant RIEC te ondertekenen.
Mw. Nooy geeft kort de stand van zaken weer. Een snelle start is gemaakt, met verkennende onderzoeken naar: de vermenging van onder- en bovenwereld op het Zuiderstrand, naar een
huisjesmelker met 160 panden en naar uitbuiting en witwassing in de rosse buurt van Den Haag.
Zij zal erop toezien dat ook de belangen van de kleinere gemeenten, die zich vooral in Hollands
Midden bevinden, worden gediend.
Dhr. Zonnevylle stelt dat hij zijn deelname na twee jaar wil heroverwegen, in het licht van de financiering.

2.

Vaststelling agenda
Agendapunt P.3a en P.6 zijn identiek. Het onderwerp is behandeld onder punt P.3a.

Algemeen
A.1

Verslag en actiepunten AB-vergaderingen 25 juni en 1 oktober 2009
Tekstueel:
Er zijn geen opmerkingen. Verslagen, actie- en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Mw. Bloemen vraagt naar aanleiding van het verslag van 25 juni 2009 naar de vervanging van het
Call-Outsysteem; bij punt A.1 is door dhr. Bitter toegezegd dat dit spoedig zou gebeuren.
Dhr. Bitter meldt dat het nieuwe systeem nog niet is opgeleverd. Hij hoopt in een volgende vergadering hierover nader te kunnen berichten.
Mw. Timmer meldt dat in de actielijst bij punt 38 staat dat de cijfers van Oegstgeest moeten worden gecorrigeerd wegens niet-deelname aan het RIEC. Dit is niet juist.
De voorzitter antwoordt dat de correctie wegens niet-deelname aan het RIEC alleen van toepassing is op Zoeterwoude.

A.2

Ingekomen en verzonden stukken
Hierover zijn geen opmerkingen. De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

A.3

Mededelingen
De voorzitter meldt dat de integrale veiligheidsmonitor inhoudelijk en financieel voordeel oplevert
voor de regio.

A.4

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter bericht dat de behandeling van de Wet veiligheidsregio’s in de Eerste Kamer ernstige vertraging oploopt. Men wil de wet gelijktijdig met de aanpassingswet behandelen; deze laatste
moet echter nog door de Tweede Kamer worden aangenomen. Hij vreest dat de datum van 1 januari 2010 niet wordt gehaald, wat ook consequenties heeft voor de ingangsdatum van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
Het Veiligheidsberaad mist momenteel nog een juridische status, het regelen daarvan zal nog enkele jaren duren, omdat daar een wetswijziging voor nodig is. De gedachte is om de ondersteuning
onder te brengen bij de NIFV in Arnhem. Het personeel van het Veiligheidsberaad wordt daarin
ondergebracht. In een later stadium zal het bestuur van het Veiligheidsberaad het bestuur vormen
van het NIFV.
In de Tweede Kamer is gedebatteerd over de motie-Anker ten aanzien van de besteding van het
restbudget convenanten. Regio’s die geen convenant hebben gesloten maken wellicht aanspraak
op een bedrag uit dit budget, mits zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de minister. Een dergelijk
besluit zou ongelijkheid tussen de regio’s veroorzaken, omdat regio’s die niet regionaliseren de
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gelden vrij kunnen besteden, daar zij geen organisatiewijziging hoeven te bekostigen.
De minister wil het deel van de tweede tranche dat niet uitbetaald wordt besteden aan een aantal
landelijke projecten.
Dhr. Zonnevylle vraagt of de Commissaris van de Koningin een rol kan spelen in het binnenhalen
van de tweede tranche.
De voorzitter antwoordt dat de Commissaris niet nalaat om in dit kader als pleitbezorger voor Hollands Midden op te treden.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
A.5

e

e

Aanwijzing 2 plv. korpsbeheerder en 2 plv. voorzitter VRHM
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Regionaal College Politie Hollands Midden besluit:
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer W.H. de Gelder, aan te wijzen als tweede
plaatsvervangend korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer W.H. de Gelder, aan te wijzen als tweede
plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

A.6

Convenant netcentrisch werken
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van het Veiligheidsberaad d.d. 11 september 2009 met betrekking tot netcentrisch werken met de hierin genoemde regionale inwonerbijdrage van 15
cent (conform besluit van de minister van BZK);
2. In te stemmen met het aangaan van het Convenant Netcentrisch Werken met andere Veiligheidsregio’s;
3. De kosten (aantal inwoners (756.562 x 15 cent) vast te stellen op € 113.484,30;
a. De kosten voor 2010 te dekken conform de huidige afspraken inzake de financiering van
MultiTeam (50% door Brandweer, 25% door GHOR en 25% door Politie). Aandelen GHOR
en Politie komen evenals voorgaande jaren uit reguliere exploitatie, aandeel Brandweer uit
de speciaal hiertoe gevormde reserve MultiTeam;
b. Vanaf 2011 structureel uit de extra gelden van de BDUR te voorzien.

A.7

Continuïteitsplan grieppandemie RBHM
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit op basis van het advies van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 september 2010:
1. Het bijgevoegde continuïteitsplan Regionale Brandweer vast te stellen, met daarbij de volgende uitgangspunten:
a. In de regio één operationele fase te hanteren;
b. De daadwerkelijke fase wordt door de regionaal commandant vastgesteld;
c. Vanaf het moment dat de coördinatie in handen van de regio ligt de extra gemeentelijke
personeelskosten voor kazernering, piket, reis- en verblijfkosten en de kostenverrekening
met de hoofdwerkgever, na afloop te verrekenen conform de verrekening van de bijdrage
per inwoner;
d. De brandweertaken aan te wijzen als essentiële taken en akkoord te gaan met het, binnen
de regio, uitlenen van “eigen” brandweermensen aan buurgemeenten.
2. De afstemming met de medezeggenschap te laten verlopen via de BOR.

A.8

Wet ambulancezorg, regionale eisen
Hierover zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het gestelde onder A.1
geen aanvullende eisen te stellen;
2. Het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het gestelde onder A.2 de
minister positief te adviseren over de regeling ambulancezorg hoofdstuk III;
3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen vanaf 1 oktober 2009;
4. Kennis te nemen van de op 23 oktober 2009 verzonden brief aan de minister van VWS.

Informatief
A.9

Bestuurlijke boete / bestuurlijke strafbeschikking
Dhr. Buijserd meldt dat zijn gemeente kiest voor de strafbeschikking, maar wel gaat experimenteren met de bestuurlijke boete. Hij betreurt het dat de gemeenten in Hollands Midden pas in oktober
2010 aan de beurt zijn voor de bestuurlijke strafbeschikking en vraagt of dit tijdstip vervroegd kan
worden. Hij heeft geen behoefte aan een conceptvoorstel vanuit de Veiligheidsregio t.b.v. van de
raad, maar zal zelf een voorstel opstellen.
Dhr. Staatsen geeft eveneens de voorkeur aan de bestuurlijke strafbeschikking. Hij kan niet inschatten of het mogelijk is de termijn van ingang voor Hollands Midden te vervroegen.
De voorzitter stelt dat de kern van het voorstel is dat gemeenten twee mogelijkheden hebben; op
regionaal niveau lijkt de strafbeschikking bruikbaarder te zijn dan de bestuurlijke boete. Regionale
afstemming biedt voordelen en het bestuur heeft de gemeenten willen faciliteren bij de besluitvorming. Gemeenten zijn echter autonoom en kunnen zelf een besluit opstellen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.10

Voorbereidingen grieppandemie
Dhr. Bernsen bericht dat de gemeenten een brief hebben ontvangen van het ministerie van VWS
over de vaccinatiecampagne van kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar en van huisgenoten van zuigelingen tot 6 maanden. Volgens planning zijn 18 locaties aangewezen, één per 45.000 inwoners,
deze zijn door de gemeenten toegezegd, waarvoor dank. De GGD ontvangt dagelijks ca. 250 telefoontjes van o.a. verontruste ouders die het reizen naar een locatie met jonge kinderen
problematisch vinden. Een dergelijke campagne is echter niet te organiseren bij de consultatiebureaus ter plaatse.
Mw. Bloemen vraagt of de burgemeesters bovengenoemde informatie ook ontvangen.
Dhr. Bernsen antwoordt dat deze informatie op 12 november 2009 op de website van de GGD
Hollands Midden zal worden geplaatst.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.11

Stand van zaken springlocaties
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.12

Stand van zaken huisverbod
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.13

Samenwerkingsprotocol NCC - VRHM
Hierover zijn geen opmerkingen
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.14

Verbeteren vergaderen
Dhr. Bonthuis stelt met betrekking tot het nazenden van stukken voor vergaderingen voor om
stukken die niet 1,5 week vóór de desbetreffende vergadering bij de gemeenten binnen zijn niet
meer te agenderen.
De voorzitter geeft aan dat nazendingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Soms kan
het echter noodzakelijk zijn en hij verzoekt de aanwezigen om hiervoor open te staan.
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De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Rondvraag en sluiting
Mw. Bloemen vraagt of de benoeming van de voorzitter klachtencommissie Politie Hollands Midden al heeft plaatsgevonden.
De voorzitter antwoordt dat deze benoeming inmiddels heeft plaatsgevonden (besluit 2009/P004
d.d. 1 oktober 2009).
Dhr. Zonnevylle vraagt om besluiten die schriftelijk worden genomen ook in de besluitenlijst vast
te leggen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 13.15 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

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 besluitvorming over dit convenant;
− Oktober 2009: ondertekening bovenregionaal convenant
namens VRHM door de voorzitter.
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2009/A008

Multidisciplinair

2009/A009

Multidisciplinair

2009/A010

Multidisciplinair

2009/A011

Multidisciplinair

2009/A012

Multidisciplinair

Rol Veiligheidsbestuur in vergunningverlening Wet ambulancezorg (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):
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 Veiligheidsregio’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.
e
e
Aanwijzing 2 plv. korpsbeheerder en 2 plv. voorzitter VRHM:
Het Regionaal College Politie Hollands Midden besluit:
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer W.H. de Gelder, aan te wijzen als tweede plaatsvervangend korpsbeheerder
van de Politie Hollands Midden.

25.06.2009

25.06.2009

25.06.2009

12.11.2009

Het Algemeen Bestuur besluit:
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer W.H. de Gelder, aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
Convenant netcentrisch werken:
12.11.2009
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van het Veiligheidsberaad d.d.
11 september 2009 met betrekking tot netcentrisch werken met
de hierin genoemde regionale inwonerbijdrage van 15 cent
(conform besluit van de minister van BZK);
2. In te stemmen met het aangaan van het Convenant Netcentrisch Werken met andere Veiligheidsregio’s;
3. De kosten (aantal inwoners (756.562 x 15 cent) vast te stellen
op € 113.484,30;
a. De kosten voor 2010 te dekken conform de huidige af-
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2009/A013

Multidisciplinair

2009/A014

Multidisciplinair

2009/P001

Politie

2009/P002

Politie

2009/P003

Politie

spraken inzake de financiering van MultiTeam (50% door
Brandweer, 25% door GHOR en 25% door Politie). Aandelen GHOR en Politie komen evenals voorgaande jaren
uit reguliere exploitatie, aandeel Brandweer uit de speciaal hiertoe gevormde reserve MultiTeam;
b. Vanaf 2011 structureel uit de extra gelden van de BDUR
te voorzien.
Continuïteitsplan grieppandemie RBHM:
12.11.2009
Het Algemeen Bestuur besluit op basis van het advies van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 september 2010:
1. Het bijgevoegde continuïteitsplan Regionale Brandweer vast te
stellen, met daarbij de volgende uitgangspunten:
a. In de regio één operationele fase te hanteren;
b. De daadwerkelijke fase wordt door de regionaal commandant vastgesteld;
c. Vanaf het moment dat de coördinatie in handen van de
regio ligt de extra gemeentelijke personeelskosten voor
kazernering, piket, reis- en verblijfkosten en de kostenverrekening met de hoofdwerkgever, na afloop te verrekenen
conform de verrekening van de bijdrage per inwoner;
d. De brandweertaken aan te wijzen als essentiële taken en
akkoord te gaan met het, binnen de regio, uitlenen van
“eigen” brandweermensen aan buurgemeenten.
2. De afstemming met de medezeggenschap te laten verlopen
via de BOR.
Regionale eisen Wet ambulancezorg:
12.11.2009
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het gestelde onder A.1 geen aanvullende eisen te
stellen;
2. Het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het gestelde onder A.2 de minister positief te adviseren
over de regeling ambulancezorg hoofdstuk III;
3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen vanaf 1 oktober 2009;
4. Kennis te nemen van de op 23 oktober 2009 verzonden brief
aan de minister van VWS.
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
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 Ne-
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2009/P003

Politie

2009/P004

Politie

2009/P005

Politie

2009/P006

Politie

2009/BG001

Brandweer/
GHOR

derland (VtsPN).
Balansmutaties Eigen Vermogen Politie Hollands Midden (begrotingswijziging):
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
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.
Korpsjaarplan 2010:
Het Regionaal College besluit:
Het beleid, de formatie en de begroting zoals neergelegd in het
korpsjaarplan Politie Hollands Midden 2010 goed te keuren.
Bestuurlijke informatievoorziening:
Het Regionaal College besluit:
akkoord te gaan met het voorstel van de Politie Hollands Midden
om per 1 januari 2010 een standaardpakket veiligheidsinformatie
aan het bestuur te verstrekken, bestaande uit:
− Een dagrapport dat inzage geeft in de dagelijkse incidenten op
het gebied van openbare orde;
Een gebiedsscan bestaande uit maandelijkse managementinformatie over de objectieve veiligheidssituatie in gemeenten,
eenmaal per tertiaal aangevuld met een analyse op thema’s
waarop relevante afwijkingen zijn waar te nemen.

25.06.2009

01.10.2009

12.11.2009

12.11.2009

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

ABVR09.1218 A.1 Conceptverslag AB 12.11.09.doc

- 17 -

2009/BG002

Brandweer/
GHOR

2009/BG003

Brandweer/
GHOR

2009/BG004

Brandweer/
GHOR

2009/BG005

Brandweer/
GHOR

2009/BG006

Brandweer/
GHOR
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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.
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
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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
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 ge-
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corrigeerd:
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).
2009/BG014

Brandweer/
GHOR

2009/BG015

Brandweer/
GHOR

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
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2009/BG016

Brandweer/
GHOR

aanpak uit te voeren, met inachtneming van de financiële kaders zoals aangegeven in het plan van aanpak.
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.
2009/BG017

BrandRegionalisering brandweer:
weer/GHOR Het Algemeen Bestuur besluit:
− het Reglement BGO Hollands Midden vast te stellen met de
aantekening dat mogelijk in de vergadering van het Algemeen
Bestuur in december 2009 een aanvulling op het reglement ter
vaststelling wordt aangeboden.
− De overige te nemen besluiten uit te stellen naar de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2009.
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