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Het Algemeen Bestuur besluit:
Voorstel
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 Midden en
e
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
e
2009 tot en met 31 december 2009) de rang van hoofdcommandeur 1
klasse toe te kennen.

Betreft

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 maart 2009 besloten:
1. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om de heer H.E.N.A.
Meijer met ingang van 15 maart 2009 te benoemen tot “kwartiermaker”
Regionalisering Brandweer;
2. De heer H.E.N.A. Meijer, op basis van detachering, te benoemen tot
commandant van de regionale brandweer Hollands Midden voor de periode van
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 en
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
1-7-2009 t/m 31-12-2009.
Ingevolge artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en
GHOR Hollands Midden besluit het Algemeen Bestuur namelijk op voordracht van
het Dagelijks Bestuur tot het benoemen, schorsen of ontslaan van de secretaris.
Op grond van artikel 24 van genoemde regeling is de secretaris tevens directeur van
de organisatie van het openbaar lichaam. De directeur is tevens commandant van
de regionale brandweer. In de laatstgenoemde hoedanigheid is de heer Meijer
benoemd, doch niet als secretaris op het moment dat hij de heer F. van Oosten per
1 juli 2009 opvolgt.
Nu de huidige secretaris (en directeur), de heer F. van Oosten, per 1 juli 2009
gebruik maakt van de regeling tot vervroegde uittreding en het AB de heer Meijer
heeft benoemd tot regionaal commandant (voor de periode van 1 juli 2009 tot en met
31 december 2009), dient er in formele zin nog een besluit te worden genomen om
de heer Meijer voor die periode tevens te benoemen tot secretaris (en directeur) van
de gemeenschappelijke regeling, zoals bedoeld in artikel 22.
Daarnaast dient de heer Meijer als regionaal commandant nog de rang van
e
hoofdcommandeur 1 klasse (titulair) te worden toegekend. Gelet op de
omstandigheid dat de heer Meijer voor de periode tot 31 december 2009 vanuit de
Politie Hollands Midden (met behoud van zijn rechtspositie) wordt gedetacheerd, zijn
aan deze benoeming geen financiële consequenties verbonden.
Ten aanzien van de duur van de invulling van het secretarisschap wordt voorgesteld
dit te formaliseren tot en met 31 december 2009 en de invulling daarvan na 1 januari
2010 in het licht van de nieuwe organisatie opnieuw te bezien, mede gezien
mogelijke nieuwe eisen die met de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s aan de
gemeenschappelijke regeling worden gesteld.
De door het Algemeen Bestuur op 12 januari 2006 vastgestelde instructies voor de
functies van secretaris en directeur zijn onverkort van kracht.

1

