A.1
Vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands
Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Plaats:

24 juni 2010
09.30 – 13.30 uur
Stadhuis Alphen aan den Rijn, Raadzaal

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

AB Veiligheidsregio (Crisisbeheersing, GMK en integrale veiligheid)
Voorafgaand aan de vergadering geven de heren R. de Wit en R. Verhage van de GMK een presentatie over het gebruik van de pager. Met ingang van 1 juli 2010 kunnen burgemeesters hiervan
gebruikmaken.
De pagers, hand-outs van de presentatie en een gebruiksaanwijzing worden uitgereikt.
Voor de burgemeesters is een speciaal inbelnummer op de meldkamer gereserveerd:
071-5352514. Burgemeesters mogen direct inbellen na alarmering, medewerkers openbare veiligheid na een wachttijd van 10 minuten.
Dhr. R. Knaap van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing fungeert als helpdesk,
tel. 071-3661484.

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Het quorum is aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Bergambacht,
Bodegraven, Lisse, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, Voorschoten en Zoeterwoude. De
burgemeesters van Kaag en Braassem, Leiderdorp en Oegstgeest worden vervangen door hun loco-burgemeesters, resp. de heren J. Uit den Boogaard van Kaag en Braassem, M. van der Eng
van Leiderdorp en E. Mackay van Oegstgeest.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Algemeen
A.1

Verslag en actiepunten AB-vergadering 18 december 2009
Tekstueel en naar aanleiding van:
Er zijn geen opmerkingen. Verslag, actie- en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

A.2

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

A.3

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

A.4

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter meldt dat een aantal thema’s op de vergadering van het Veiligheidsberaad, op 25
juni 2010, ter discussie zal staan.
De Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) heeft onderzoek gedaan naar de uitkering die
BZK verstrekt aan de Veiligheidsregio’s; volgens een claim van de veiligheidspartners zou deze te
laag zijn ten opzichte van de eisen in de Wet veiligheidsregio’s.
De RFV constateert echter dat er beïnvloedingsmogelijkheden zijn voor bijsturing en dat een aantal
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posten wellicht uit andere bijdragen kan worden betaald; kosten die te maken hebben met de gewenste kwaliteitsverbeteringen vallen echter onder de BDUR.
Verder deelt de voorzitter mee dat het aanvankelijke plan om alle ondersteunende bureaus van
brandweer, GHOR en Veiligheidsberaad te situeren bij het NIFV in Schaarsbergen is gewijzigd.
GHOR Nederland heeft aangegeven toch de voorkeur te geven aan een locatie tezamen met GGD
Nederland in de nabijheid van Utrecht. Wel zal een liaisonfunctie tussen de twee locaties worden
ingericht.
Een landelijke notitie over de meldkamers heeft enige discussie opgeleverd. De notitie bestaat uit
een inventarisatie van de stand van zaken op meldkamergebied in de verschillende regio’s en
vormt een eerste stap voor een herstructurering van de meldkamerfunctie in Nederland. Enerzijds
zal terugbrenging van het aantal meldkamers op termijn voordeliger zijn, anderzijds kan de meldkamer op de schaal van de regio worden doorontwikkeld tot een centrale spin in het web van de
regionale crisisbeheersing. Over de te volgen koers dient helderheid te bestaan, mede omdat de
noodzakelijke aanschaf van nieuwe meldkamersystemen hierdoor wordt beïnvloed.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
A.5

Samenstelling Dagelijks Bestuur
Over het voorstel zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Per 1 juli 2010 als leden van het Dagelijks Bestuur van het Regionaal College van Politie
Hollands Midden aan te wijzen:
−
W.M. Cornelis, burgemeester Gouda
−
J. Rijsdijk, burgemeester Boskoop
−
W.H. de Gelder, burgemeester Alphen aan den Rijn
−
F. Buijserd, burgemeester Nieuwkoop
−
E.M. Timmers-van Klink, burgemeester Oegstgeest
−
S.W.J.G. Schelberg, burgemeester Teylingen
−
A. Mans, burgemeester Hillegom.
2. Per 1 juli 2010 als leden van het Dagelijks Bestuur van de GR Regionale Brandweer en GHOR
Hollands Midden aan te wijzen:
−
W.M. Cornelis, burgemeester Gouda
−
J. Rijsdijk, burgemeester Boskoop
−
W.H. de Gelder, burgemeester Alphen aan den Rijn
−
F. Buijserd, burgemeester Nieuwkoop
−
E.M. Timmers-van Klink, burgemeester Oegstgeest
−
S.W.J.G. Schelberg, burgemeester Teylingen
−
A. Mans, burgemeester Hillegom.

A.6

Beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik
Dhr. Wienen acht het onderwerp belangrijk genoeg om er extra aandacht aan te besteden, maar
uit zijn zorgen over de instelling van een bestuurlijk overleg; een dergelijk nieuw gremium kost vergadertijd en geeft het risico op papierproductie. De gemeente Katwijk is op dit terrein al vele jaren
zeer actief en als regionale afstemming van het beleid zou betekenen dat de gemiddelde inzet van
gemeenten lager uitkomt is zijn gemeente daar niet enthousiast over. Hij ziet daarom graag een
actieplan tegemoet.
De voorzitter antwoordt dat de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio
en RDOG de werkgroep instellen, maar zelf verantwoordelijk blijven.
Dhr. Rijsdijk kan dhr. Wienen geruststellen. Het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik houdt zich in
het kader van terugdringing van schadelijk alcoholgebruik en alcoholgerelateerde overlast bezig
met drie producten: afstemming en samenwerking tussen de gemeenten in Hollands Midden, afstemming tussen gemeenten en uitvoeringsorganisaties en het omzetten van de regionale
beleidsvisie in een regionaal activiteitenplan. Als de gestelde doelen zijn bereikt heft het Bestuurlijk
Overleg Alcoholmisbruik zichzelf op.
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik vast te stellen.
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A.7

Afvaardiging in Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld
De voorzitter stelt voor in artikel 2 van het te nemen besluit geen namen te vermelden, doch
slechts de functies, t.w. de portefeuillehouder sociale veiligheid en diens plaatsvervanger, dit vanwege de wisselingen in het Dagelijks Bestuur en het feit dat de portefeuilles nog niet zijn verdeeld.
De vergadering stemt hiermee in.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de uitnodiging van de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld/de wethouder van de gemeente Leiden om twee bestuurders vanuit de Veiligheidsregio
voor te dragen als lid voor het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld;
2. De portefeuillehouder sociale veiligheid en diens plaatsvervanger voor te dragen als leden voor
het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld.

A.8

Autorisatie aanwending hogere rijksbijdrage 2010
Dhr. Cremers vraagt of de financiële scan niet uit de reeds beschikbaar gestelde gelden kan worden gefinancierd.
Dhr. Mans wil graag pas op 30 september 2010 een integrale afweging maken, als er zicht is op
het totaal van alle uitgaven. De gemeente Lisse steunt dit standpunt.
Dhr. Wienen heeft er geen probleem mee om nu te besluiten over de incidentele posten, maar
sluit voor wat betreft de besluitvorming over de structurele uitgaven aan bij dhr. Mans. Verder uit hij
zijn verbazing over het feit dat de uitgaven voor de nieuwe CoPI-container niet zijn begroot en dat
daarvoor extra middelen nodig zijn.
Dhr. Schelberg kan zich geheel vinden in de eerder gemaakte opmerkingen.
De voorzitter geeft aan dat een aantal zaken niet uitstelbaar is, zoals het aanpakken van de RBTen ROT-ruimten en de vervanging van de CoPI-container. Ook de uitgaven voor de regionale crisiscommunicatie zijn essentieel om de rampenbestrijding op orde te krijgen.
Latere besluitvorming zal niet leiden tot een ander oordeel; deze onderwerpen blijven prioriteit
houden. Het betreft slechts een klein deel van het totale bedrag, maar besluitvorming op dit moment is noodzakelijk. Wat betreft de financiële scan stelt de voorzitter dat hiervoor nu geen extra
middelen worden gevraagd.
Dhr. Cremers dankt voor de toelichting, maar wil graag weten of BZK geen aanvullende eisen kan
stellen, waardoor de regio de kans loopt dat de uitgaven waarover nu wordt besloten niet sporen
met de kwaliteitseisen van de minister.
Dhr. Mans vraagt hoe urgent de uitgaven zijn en opteert toch voor een integrale afweging in september 2010. Ook voor wat betreft het AGS-convenant met Haaglanden heeft hij het gevoel voor
een voldongen feit te worden gesteld. Het afsluiten van een dergelijk convenant valt onder de verantwoordelijkheden van het AB.
De voorzitter stelt nogmaals dat uitstel van besluitvorming over de nu voorgelegde posten niet
leidt tot een andere afweging. Het bestuur kan er niet voor kiezen een of meer van deze posten te
schrappen.
Bij het – verplicht af te sluiten - AGS-convenant waren er twee keuzes: de dure optie om een en
ander zelf te organiseren of om samen te werken en gebruik te maken van de expertise van Haaglanden, wat effectiever en bovendien veel goedkoper is.
Ten aanzien van de vervanging van de CoPI-container verwijst de voorzitter naar het aan agendapunt A10 toegevoegde addendum. Lange tijd was onduidelijk of BZK al dan niet verantwoordelijk
was voor de vervanging van de container. Inmiddels is bekend geworden dat het ministerie de kosten niet voor zijn rekening neemt.
Wat betreft aanvullende kwaliteitseisen te stellen door BZK stelt de voorzitter dat de kans hierop
verwaarloosbaar klein is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Tot het autoriseren van de volgende incidentele budgetten 2010 ten laste van de extra incidenteel verkregen rijksbijdrage van € 250.000, t.w.:
− Scan gemeentelijke processen:
€ 75.000
− Logistiek en verzorging ROT:
€ 10.000
− Incidentele kosten regionale crisiscommunicatie: € 64.500
− Garantstelling fasen 1 t/m 3 Businesscase
Multidisciplinaire Intake GMK:
€ 75.000
Totaal:
€ 224.500
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Het totaal van deze incidentele maatregelen past ruim binnen de incidenteel verkregen rijksbijdrage.
2. Tot het autoriseren van de volgende structurele budgetten 2010 ten laste van de extra structureel verhoogde rijksbijdrage van € 988.000 (2010), t.w.:
− Kapitaallasten herinrichting ROT-/RBT-ruimten: € 36.500
− Adviseur Gevaarlijke Stoffen, kosten convenant
met Haaglanden:
€ 22.500
− Dekking van de kapitaallasten nieuwe
CoPI-container:
€ 15.000
Totale kosten dienstjaar 2010:
€ 74.000
Door de autorisatie van deze structurele maatregelen wordt ‘slechts’ € 74.000 van de totale
structurele verhoging van € 988.000 vastgelegd. Vanaf 2011 is de totale structurele verhoging
€ 1.481.000.
3. Voor deze keer af te zien van de zienswijzeprocedure omdat de voorgenomen begrotingswijziging niet leidt tot een bijstelling van de inwonerbijdrage;
4. De directeur opdracht te geven de notitie zodanig voor te bereiden dat het Algemeen Bestuur
in de vergadering van 30 september 2010 weloverwogen keuzes kan maken voor de besteding
van de totale structurele bijdrage.

A.9

Herinrichting ROT- en RBT-ruimte
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde aanpassingen in de ROT- en RBT-ruimte vast te stellen;
2. Vast te stellen dat de kapitaallasten (€ 36.500) ten laste komen van de extra structurele verhoging van de rijksbijdrage (BDUR).

A.10

Aanschaf nieuwe CoPI-container
Hierover zijn geen aanvullende opmerkingen (zie opmerkingen gemaakt bij agendapunt A.8).
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde investeringen in de multidisciplinaire mobiele container van het Commando
Plaats Incident (CoPI) vast te stellen;
2. Het genoemde kredietvoorstel vast te stellen;
3. In te stemmen met het genoemde vervolgtraject.

A.11

Professionalisering regionale crisiscommunicatie
Dhr. Wienen merkt op dat op het nu bijgevoegde voorstel nader commentaar is ontvangen van de
communicatiemedewerkers in de regio; dit commentaar is niet in het voorstel verwerkt. Hij acht het
verstandig het werkveld bij de besluitvorming te betrekken en de – praktische – opmerkingen van
de communicatieadviseurs mee te nemen. Zij vinden dat het hoofd voorlichting van het Actiecentrum ten onrechte niet bij de eerste fase is betrokken. Verder vindt men dat communicatie teveel is
benaderd als onderdeel van het Team Bevolkingszorg, terwijl het naar de mening van de communicatieadviseurs een multidisciplinaire aangelegenheid is. Dhr. Wienen is het eens met het eerste
punt, maar heeft twijfels bij het tweede: communicatie hoort bij de kolom gemeenten en is daarom
bij het Team Bevolkingszorg ondergebracht.
Mw. Van der Kluit acht de professionalisering van de crisiscommunicatie een goede ontwikkeling
en hoopt dat deze professionalisering zich zal uitstrekken tot alle disciplines, zodat een multidisciplinair team ontstaat dat kan uitrukken als zich een calamiteit voordoet.
Dhr. Schelberg is van oordeel dat voorkomen moet worden dat er weerstand ontstaat in de kring
van de communicatiemedewerkers, omdat zij te weinig betrokken zijn bij het voorstel. Hij vraagt of
de regio, dan wel de gemeente de opleiding gaat verzorgen en bij welke partij de communicatieadviseurs een aanstelling krijgen. Hij kan zich voorstellen dat poolvorming binnen de districten
gebeurt; dit heeft het voordeel dat de lijnen kort zijn, de communicatieadviseurs kennen de omgeving en bij een inzet is het mogelijk binnen de aanrijtijd van 45 minuten ter plekke te zijn.
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Belangrijk is volgens hem dat er draagvlak is bij de communicatieadviseurs, zij moeten immers solliciteren op een plaats in de pool.
Dhr. Cremers sluit zich aan bij de vorige sprekers; hij stelt voor niet te snel over dit onderwerp te
beslissen en stil te staan bij de overwegingen van de communicatieadviseurs. Verder betwijfelt hij
of het in de nota genoemde bedrag van € 64.500,- toereikend zal zijn om ook de piketkosten te betalen. Hij zou de financiële paragraaf nader willen uitwerken voor de finale besluitvorming.
Dhr. Mans acht het een goed voorstel dat navolging verdient. Dat maakt het ook belangrijk dit proces goed te laten verlopen, waardoor draagvlak wordt gecreëerd voor andere disciplines. Hij sluit
aan bij de reeds gemaakte opmerkingen over het betrekken van de communicatiemedewerkers en
over de financiële paragraaf.
Dhr. Van der Eng wijst op een typefout bij punt 3 van het besluit; het bedrag moet zijn € 64.500.
Hij is content met de opmerking van dhr. Wienen dat de voorlichter Actiecentrum betrokken en
meegetraind moet worden in regionale crisiscommunicatie.
Dhr. Rijsdijk vraagt zich af of de urgentie zo groot is dat er op dit moment besluiten moeten worden genomen.
Dhr. Wienen stelt voor zowel de bijdragen van de communicatieadviseurs als de opmerkingen
gemaakt in deze vergadering in de beslisnotitie te verwerken, de financiële paragraaf en de organisatie van het piket nader uit te werken en in de volgende AB-vergadering over de herziene en
aangevulde notitie te besluiten.
De voorzitter constateert dat besluitvorming in de volgende vergadering moet plaatsvinden, waarbij ook de schaal van de samenwerking aan de orde zal komen, mede omdat deze van betekenis
kan zijn voor andere vormen van samenwerking. De financiële paragraaf is algemeen gesteld en
verder is in de notitie voorbijgegaan aan het feit dat de primaire uren niet evenredig zijn verdeeld in
de regio. Voor de beginfase is dat geen probleem, maar structureel dient niet de ene gemeente te
moeten betalen voor de andere.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernotitie ‘professionalisering regionale crisiscommunicatie’;
2. Het DB opdracht te geven de kadernotitie aan te vullen met in de AB-vergadering van 24 juni
2010 gemaakte opmerkingen, met ontvangen informatie van gemeenten en werkveld en met
een nadere uitwerking van de startkosten (€ 64.500);
3. De besluitvorming over de opzet van een regionaal team crisiscommunicatie (eerste fase) met
daarin de functies voorlichter CoPI, communicatieadviseur ROT en communicatieadviseur
(R)BT uit te stellen tot de AB-vergadering van 30 september 2010.

Informatief
A.12

Netcentrisch werken
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.13

Evaluatie stroomstoring Duin- en Bollenstreek
Dhr. Mans stelt voor aan punt 2 van de aanbevelingen op pagina 7 toe te voegen, dat een vertegenwoordiger van Liander aan het ROT wordt toegevoegd, en eventueel aan het RBT.
Dhr. Cremers zou de aanbevelingen scherper willen formuleren en voorzien van een tijdpad.
De voorzitter stelt voor de hierboven gemelde wijzigingen door te voeren en tevens een centraal
format te ontwikkelen t.b.v. de afhandeling van een stroomstoring.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.14

Springlocaties
Dhr. Cremers stelt voor de discussie af te ronden en het dossier te sluiten.
Dhr. Mans meent eveneens dat problemen niet worden opgelost met het aanwijzen van een
springlocatie en acht dit een heilloze weg.
Dhr. Wienen stelt dat, wanneer een gemeente formeel een springlocatie aanwijst, er diverse procedures moeten worden doorlopen. Bovendien hebben de meeste gemeenten geen problemen
om, wanneer zich een explosief binnen de gemeentegrenzen bevindt, snel een locatie te vinden
waar dit tot ontploffing kan worden gebracht, eventueel bij een buurgemeente. Daarover zou men
van te voren afspraken kunnen maken.
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Algemeen is de conclusie dat de prioriteit bij de gemeenten niet hoog was, dat het probleem lokaal
niet als groot werd ervaren en dat de processen binnen de gemeenten verschillend en vaak traag
verliepen.
De voorzitter betreurt dat het twee jaar heeft geduurd voor men tot het inzicht is gekomen dat dit
dossier moeten worden gesloten. Een te trekken les is wellicht dat het bestuur en de kolommen
scherper op dergelijke dossiers sturen, zodat besluitvorming sneller tot stand komt.
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het dossier Springlocaties af te sluiten vanuit de stand van zaken per 28 januari 2010, zoals
deze is gevoegd bij de stukken voor de AB-vergadering van 24 juni 2010.
A.15

Jaarverslag 2009 en jaarplan 2010 RIEC
Mw. Nooy bericht dat het RIEC van start is gegaan met een zgn. BIBOB-tafel, t.b.v. kennisuitwisseling tussen RIEC en gemeenten en tussen gemeenten onderling. Verder lopen er momenteel
cases in: Gouda over vergunningen en Leiden m.b.t. vastgoed. In Alphen aan den Rijn houdt een
team zich bezig met lokaal casusoverleg. Wanneer er bij de gemeenten kritische vragen en opmerkingen leven wil mw. Nooy deze graag horen. Een aantal doelstellingen is niet gehaald, maar
zij heeft er alle vertrouwen in dat het RIEC met name voor de gemeenten zijn nut zal bewijzen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.16

Jaarstukken Slachtofferhulp 2009
De voorzitter meldt dat dit de eerste jaarstukken zijn die Slachtofferhulp presenteert. In het verleden liep de financiering rechtstreeks via de gemeenten. Op verzoek van Slachtofferhulp is een en
ander geüniformeerd; elke gemeente betaalt nu hetzelfde bedrag per inwoner en de Veiligheidsregio vervult de kassiersfunctie.
Dhr. Bernsen vult aan dat het DB aan Slachtofferhulp heeft gevraagd inzage te geven in de besteding van de gemeentelijke bijdragen en naar het effect van een bezuinigingsdoelstelling van
5%. Daarop heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur van Slachtofferhulp die zal bezien
of een lagere kostprijs mogelijk is. Uit de cijfers blijkt verder dat in Hollands Midden meer activiteiten plaatsvinden dan in de regio Utrecht.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

A.17

Evaluatie tijdelijk huisverbod
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Rondvraag
Dhr. Cornelis meldt dat de bomruiming die op 20 juni 2010 in Gouda heeft plaatsgevonden voortreffelijk is verlopen. Wel herinnert hij in dit kader aan het aanbod dat de commandant van het
Regionaal Militair Commando West enige tijd geleden aan de gemeenten heeft gedaan om gebruik
te maken van de faciliteiten van de Nationale Reserve (Natres) bij dergelijke activiteiten. Dhr. Cornelis waarschuwt ervoor dat een aanvraag hiertoe bij Defensie veel tijd kost; in het geval van de
bomruiming zou de aanvraag niet juist opgesteld zijn voor wat betreft formulering en adressering.
Hij zal verzoeken om een evaluatie van het aanbod.

AB Regionaal College Politie
Algemeen
P.1

Terugkoppeling Kbb / vtsPN
De voorzitter geeft aan dat binnen het Kbb twee dominante thema’s spelen, t.w.:
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a. Ontwikkelingen richting Nationale Politie. Verschillende scenario’s zijn denkbaar: een Nationale
Politie met een opschaling naar 7 tot 10 regio’s, een Nationale Politie met behoud van de huidige territoriale eenheden of een doorontwikkeling van het huidige bestel. De voorzitter sluit
niet uit dat gekozen wordt voor een Nationale Politie, hoewel de meerderheid van het Kbb hier
niet voor voelt. Hij stelt voor het thema te agenderen in een AB-vergadering wanneer de kabinetsformatie is afgerond.
b. Problematiek rond vtsPN, die kampt met financiële tegenslagen. Met de vorige minister is afgesproken een aantal diensten als inkoop en bedrijfsvoering te centraliseren. Momenteel lopen
over deze onderwerpen business cases.
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

Korpsontwikkeling / teamindeling
Dhr. Wienen stelt dat hier een voorstel voorligt dat kan rekenen op een groot draagvlak. Hij is content met de indeling in vier districten en met de teamindeling.
De nieuwe manier van werken moet leiden tot versterking van de basisteams, doch daarover
maakt hij zich zorgen. In de praktijk bespeurt hij dat het team Katwijk veelal de basiszorg niet kan
leveren. Bij problemen in Noordwijk wordt formatie onttrokken aan het team Katwijk. Hopelijk zal dit
fors verminderen door de extra toedeling aan het team Noordwijk. Verder worden regelmatig mensen uit de basisteams gehaald t.b.v. regionale of districtstaken. Het team Katwijk heeft 1 fte
moeten leveren voor regionaal gegevensbeheer, 1 fte voor de aanpak van criminaliteit op districtsniveau en 1 fte voor de coaching van studenten op districtsniveau. Dhr. Wienen acht het nodig dat
de basisteams hun basiszorg kunnen blijven leveren. Door de voorgestelde aanpak wordt de feitelijke sterkte van de basisteams groter en daarom kan hij nu wel instemmen met de voorgestelde
formatietoedeling, onder het voorbehoud dat uit een evaluatie blijkt dat de voorgestelde aanpak
ook werkelijk het bedoelde effect sorteert.
Dhr. Groen meldt dat Noordwijk tevreden is met de genomen besluiten ten aanzien van de sterkte
van het team Noordwijk. Wel heeft hij zich gestoord aan de tekst op pagina 2 “dat de inspanning
van Noordwijk in het terugdringen van deze bijzondere situatie nadrukkelijk wordt meegewogen”;
hij ervaart deze als betuttelend.
De voorzitter stelt dat een aantal verschuivingen in de formatietoedeling plaatsvindt om problemen
bij drie teams op te lossen, t.w. Gouda, Noordwijk en Alphen aan den Rijn. Hij benadrukt dat het
district Leiden de leverancier is van de fte’s die worden verschoven; een en ander is niet conform
de feitelijke problematiek en werkdruk in dit district. Leiden heeft dit voor nu geaccepteerd, doch
deze formatieverschuiving dient wel over twee jaar serieus te worden geëvalueerd.
Als korpsbeheerder geeft hij aan dat de nu gepresenteerde voorstellen pas over enige tijd resultaten te zien zullen geven. Ook het lenen van capaciteit uit de basisteams door de districten behoort
tot de huidige werkelijkheid, terwijl de nota gericht is op de toekomst.
Ten aanzien van de opmerkingen van dhr. Groen over de tekst op pagina 2 merkt de voorzitter op
dat deze algemener gesteld had moeten worden; het betreft alle verschuivingen en niet alleen die
richting Noordwijk.
Dhr. Stikvoort is verheugd over de brede steun die de notitie van het bestuur ontvangt. Hij stelt
voor op korte termijn evaluatiecriteria vast te stellen, zodat duidelijk is waarop over twee jaar wordt
geëvalueerd.
Wat betreft de opmerkingen van dhr. Wienen ten aanzien van het lenen van basisteamformatie
voor districts- of regionale taken merkt dhr. Stikvoort op dat ook op districts- en regionaal niveau de
krapte voelbaar is. Zo zijn er medewerkers ingezet om herstelwerkzaamheden te verrichten aan
het bedrijfsinformatiesysteem; ook heeft een aantal medewerkers tijdelijk gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Uiteindelijk komt een en ander ten goede aan het gehele politieapparaat Hollands
Midden.
Dhr. Wienen dankt voor de toelichting; hij begrijpt dat de korpschef niet zonder reden capaciteit
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onttrekt aan de basisteams. De reorganisatie heeft uitdrukkelijk tot doel te zorgen voor sterke basisteams, die echter alleen goed kunnen functioneren en draagvlak creëren bij het publiek als zij
voldoende capaciteit hebben. Hij constateert dat zijn team de basiszorg niet op de juiste wijze kan
invullen en kan zich voorstellen dat dit voor meer teams in de regio geldt. Hij acht goede evaluatiecriteria ten aanzien van de verschuivingen in fte’s en van de rekensystematiek van groot belang.
Dhr. Cremers steunt het pleidooi voor een evaluatie over twee jaar. Hij zou daarin willen meenemen de onvolkomenheden in het BVS en het uitgangspunt dat door het vervangen van
administratieve krachten door mensen in het blauw er sprake zal zijn van een flexibeler en grotere
blauwe inzet op straat.
Dhr. Groen waardeert de nuancering die de voorzitter heeft aangebracht bij pagina 2.
Hij stelt een evaluatie over twee jaar op prijs; Noordwijk zal al het mogelijke doen om tot terugdringing van de horecaoverlast te komen. Daarbij wordt een lik-op-stukbeleid gevoerd op basis van
camerabeelden.
De voorzitter merkt op dat de voorgestelde oplossingen tijd nodig hebben voor implementatie;
wellicht is over enige tijd bijsturing nodig.
Met betrekking tot het BVS merkt de voorzitter op dat de indicatoren inzake de gemeentefondsuitkering op het gebied van veiligheid grosso modo tot dezelfde sterkteverdeling leiden. Hij acht het
niet verstandig een nieuw systeem te bouwen.
Dhr. Cornelis is erkentelijk voor de onderkenning van de Goudse problematiek en de daaruit
voortkomende formatietoedeling. Hij zou graag over twee jaar de extra formatie aan de regio laten
terugvloeien, maar vreest dat, ondanks maximale inzet van de betrokkenen, de problemen dan niet
zullen zijn opgelost.
De voorzitter complimenteert de korpsleiding met de gedegen beslisnotitie.
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met:
1. De formatietoedeling en formatieopbouw van de teams basispolitiezorg (waaronder de toedeling van de wijkagenten) en districtsrecherche;
2. De huisvesting, bureauopenstelling en naamgeving van teams en districten.

P.4

Statuut Regionaal College
Dhr. Bonthuis heeft enkele opmerkingen met betrekking tot het voorstel het teamjaarplan te laten
vervallen, omdat deze informatie zou moeten terugkomen in het districtsplan en het integraal veiligheidsplan van de gemeenten. Hij vraagt zich af of elke gemeente het integrale veiligheidsplan al
zodanig heeft ontwikkeld dat de plannen terugkomen in de jaarschijven. Hij mist de jaarlijkse verantwoording op teamniveau en zou hierover afspraken willen maken, die wat hem betreft niet in het
statuut behoeven te worden opgenomen.
Dhr. Mackay vraagt een toelichting op artikel 22 lid 2 waarin wordt bepaald dat de besluitenlijst
van de vergaderingen van het districtscollege ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraden. Hij
wijst erop dat het regionale college besluiten neemt en niet de districten.
De voorzitter antwoordt op de opmerkingen van dhr. Bonthuis dat het opstellen van een teamjaarplan tijd en energie kost. De bedoeling is dat niet het team, maar de gemeente zelf centraal staat in
het lokale integrale veiligheidsplan. Ook in het districtsjaarplan komen gemeentelijke elementen terug. Verantwoording achteraf over het beleid dient helder in het jaarverslag te worden opgenomen.
Dhr. Bonthuis begrijpt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het opstellen van het integrale
veiligheidsplan en dat de teamchef gevraagd kan worden om tot een duidelijke verantwoording
achteraf te komen. Hiermee kan hij instemmen.
De voorzitter antwoordt op de opmerking van dhr. Mackay dat het juist is dat een districtscollege
geen formele besluiten neemt, maar meer een afstemmende rol vervult. Wat uit de vergaderingen
van belang is voor gemeenten wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraden en de korpsbeheerder.
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met een herziening van het ‘statuut regionaal college van de politieregio Hollands
Midden’, zoals is neergelegd in bijlagen 1 en 2, met als belangrijkste wijzigingen:
a. De geografische grenzen van de districten worden aangepast aan de nieuwe gebiedsindeling;
b. Het statuut wordt beperkt tot die bepalingen die aanvullend zijn op de Politiewet;
c. Het teamjaarplan komt te vervallen. Behouden blijven het korpsjaarplan en het (aangepaste)
districtsjaarplan;
d. De kaderbrief en de tertiaalrapportages worden niet langer als standaardinstrumenten ingezet
om het (Dagelijks) Bestuur Regionaal College (RC) te informeren over beleids- en beheersma-
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tige ontwikkelingen van het korps (dit staat los van de feitelijke voortgang in periodieke en incidentele informatieverstrekking aan het bestuur);
e. De begrippen en bepalingen worden in overeenstemming gebracht met de Politiewet en huidige praktijk.

AB Regionale Brandweer en GHOR
Algemeen
BG.1

A. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen RBHM
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.
B. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
BG.2

Jaarbericht 2009 GR Regionale Brandweer en GHOR
Dhr. Mans stelt dat aan diverse reserves bedragen zijn toegevoegd. Hij is van oordeel dat deze
gelden formeel aan de gemeenten toekomen.
Dhr. Cornelis antwoordt dat de regio overschotten kan laten terugvloeien naar de gemeenten; per
gemeente gaat het daarbij echter om kleine bedragen. Bij tekorten zou de regio dan steeds weer
een beroep moeten doen op de gemeenten; zij kiest er daarom voor enige reserve op te bouwen.
Dhr. Breider vult aan dat een deel van de algemene reserve van de brandweer is gebruikt ter dekking van het tekort van de GMK.
Dhr. Mans gaat in principe akkoord met deze toevoegingen, maar vraagt of het bestuur heeft bepaald tot welk bedrag de reserves mogen oplopen.
De voorzitter stelt voor de vaststelling van maxima aan de reserves te agenderen wanneer de
nieuwe brandweerorganisatie een feit is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming, zoals is omschreven in paragraaf 5
“consequenties”;
2. Het jaarbericht 2009 vast te stellen.

BG.3

Financiële verantwoording 2009 MKA
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De financiële verantwoording 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast te
stellen.

BG.4

Verbouwing zeeverkennersruimte
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
− In te stemmen met het investeringsvoorstel tot verbouwing van de zeeverkennersruimte tot
kantoor- en vergaderruimten.

BG.5

Programmabegroting 2011 VRHM
Dhr. Cremers betreurt het dat een reactie op de door gemeenten ingediende zienswijze op de
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conceptbegroting niet helder terug te vinden is in de nu gepresenteerde programmabegroting.
De voorzitter antwoordt dat dit juist is. Voor zover gemeenten hun zienswijze hebben ingediend
kwam die grotendeels overeen met de zgn. motie-Teylingen: het verzoek om 5% bezuiniging in te
boeken op de gemeenschappelijke regelingen vallend onder de VRHM. Het DB heeft hierover van
gedachten gewisseld en de volgende argumenten opgesteld om hieraan geen gehoor te geven:
− De VRHM omvat vijf programma’s. Hiervan vormt de begroting van de nieuwe regionale
brandweer met afstand het grootste deel; hierop is reeds 5% ingeboekt.
− Een verdere taakstelling binnen het programma brandweer is niet verantwoord gezien het feit
dat het hier gaat om een organisatie in opbouw.
− Het bestuur heeft de brandweercommandant opdracht gegeven om, zodra de regionalisering
een feit is, aan het AB consequenties voor te leggen van verdergaande besparingen tot het niveau van de CEBEON-normering. Het AB dient dan te bezien of de consequenties acceptabel
zijn.
Dhr. Schelberg stelt, als verdediger van de motie-Teylingen, dat de bezuinigingsopdracht wel
wordt ingevuld, ondanks dat het DB zegt hieraan geen gehoor te geven.
Dhr. Cremers geeft aan dat er inhoudelijk geen verschil van mening is tussen zijn gemeente en
het bestuur, hoewel dat uit de stukken niet direct blijkt.
De voorzitter constateert dat de vergadering het eens is met de inhoud van de programmabegroting, doch de beschrijving iets anders had gewenst.
Het Algemeen Bestuur besluit:
− In te stemmen met de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
BG.6

Regionalisering Brandweer: Implementatieplan
Mw. Van der Kluit is positief over de voorgestelde aanpak. De gemeente Nederlek heeft echter
een factuur ontvangen voor posten die reeds binnen de eigen begroting van de gemeente zijn opgenomen. De gemeente is het daarom niet eens met de gefactureerde bedragen. Verder betreurt
zij dat de secretaris van de K5-gemeenten niet is uitgenodigd voor het onlangs gehouden overleg
tussen gemeentesecretarissen en brandweercommandanten.
Dhr. Meijer geeft aan met meer gemeenten in gesprek te zijn of te gaan om te toetsen of de berekende bedragen, die conform de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten tot stand zijn
gekomen, overeenkomen met de informatie vanuit de gemeenten. Het is niet de bedoeling dat oude schulden worden afgewenteld op de startbijdrage 2010 of dat het kwaliteitsmanco wordt ingezet
voor frictielasten. Dhr. Meijer zal de uitkomsten presenteren in de AB-vergadering van 30 september 2010.
Dhr. Bitter stelt dat de secretaris van de K5-gemeenten wel was uitgenodigd voor het overleg tussen gemeentesecretarissen en brandweercommandanten; hij was echter verhinderd wegens
vakantie. Alle informatie die aan de gemeentesecretarissen is verzonden, is ook aan de K5secretaris verstuurd.
Mw. Van der Kluit dankt voor de toezegging van dhr. Meijer om in gesprek te gaan met haar gemeente.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat alle aan de regionalisering van de brandweer deelnemende
gemeenten definitief hebben ingestemd met de regionalisering van de brandweer;
2. Kennis te nemen van het implementatieplan (projectbegroting en –planning) van het project
Regionalisering Brandweer Hollands Midden;
3. In te stemmen met de projectbegroting (projectkosten en investeringen);
4. De regionaal commandant te mandateren tot het doen van uitgaven binnen deze projectbegroting en hierover, via de bestuurlijke stuurgroep regionalisering, periodiek te rapporteren aan het
Dagelijks Bestuur.

BG.7

Regionalisering Brandweer: Organisatieplan
Dhr. Bonthuis geeft aan dat de door de brandweer geleverde informatie aansluit bij die van de
politie. Er zijn veel gemeenschappelijke regelingen die informatie naar de gemeenteraden sturen.
Zijn gemeente is gestart met het ontwikkelen van een model met prestatie-indicatoren t.b.v. de
aanlevering van informatie aan de raden en zal alle gemeenschappelijke regelingen verzoeken de
informatie volgens dit model op eenduidige wijze aan te leveren, zodat de raad zijn controlerende
taak kan uitvoeren.
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Dhr. Mans complimenteert de commandant met de stukken die nu ter tafel liggen. Er is veel werk
verzet en het tijdspad geeft nog steeds 1 januari 2011 aan als startdatum van de nieuwe brandweerorganisatie. Hij is verheugd over het feit dat de vakbonden weer aan de besprekingen
deelnemen en wenst de projectgroep veel succes.
Dhr. Cornelis sluit aan bij dhr. Mans en uit zijn waardering voor de mensen die zelfs in de zomervakantie veel werk moeten verzetten.
Dhr. Schelberg heeft gelezen dat er twee afdelingen vakbekwaamheid bestaan met de namen
“worden”en “blijven”.
Dhr. Meijer antwoordt dat dit landelijke concernbenamingen zijn waar de projectgroep ook aan
moet wennen.
Hij dankt voor de waardering die is uitgesproken. Er wordt door een beperkte groep mensen hard
gewerkt en van hen wordt veel gevraagd. Een selectiecommissie onder leiding van dhr. Cornelis
heeft vier van de 15 sleutelfunctionarissen aangesteld. Verder wordt een ronde door de regio gemaakt; dit zijn in totaal 11 bijeenkomsten op verschillende tijdstippen en locaties; zeven
bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden en deze zijn in een zeer plezierige sfeer verlopen.
Op 14 juni 2010 heeft het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) een constructieve overlegvergadering gehouden. Voor 30 juni 2010 dienen cruciale besluiten te worden genomen. Het streven
is de medewerkers zo snel mogelijk zekerheid te bieden, maar een zorgvuldige benadering blijft
geboden, ook om na 1 januari 2011 niet te worden geconfronteerd met financiële tegenvallers.
Verder vindt een onderzoek plaats om de bestuurlijke informatiebehoefte vast te stellen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Organisatieplan Brandweer Hollands Midden (versie 1.1; inclusief formatieplan, exclusief
conceptlocatieplan), onder voorbehoud van een positief advies van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), vast te stellen;
2. Het Dagelijks Bestuur te mandateren om het Organisatieplan Brandweer Hollands Midden aan
te passen naar aanleiding van het advies van de BOR en het organisatieplan (inclusief formatie- en locatieplan) definitief vast te stellen in zijn vergadering van 2 september 2010.
BG.8

Regionalisering Brandweer: Gewijzigde GR VRHM
De voorzitter vraagt of ieder akkoord kan gaan met de invoeging van het woordje “niet”, als zijnde
een kennelijke verschrijving in artikel 48, zevende lid, onder F.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen dat de gemeentebesturen hebben ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, conform het voorstel van het Algemeen
Bestuur d.d. 18 december 2009;
2. In te stemmen met de correctie (invoegen “niet”) van een kennelijke verschrijving in artikel 48,
zevende lid, onder F en dit te melden bij het aanbieden van de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling aan de gemeenten;
3. Kennis te nemen van het gegeven dat de inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, conform artikel 59, tweede lid van de regeling,
nog niet bekend is, omdat de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s nog niet bij Koninklijk Besluit is bepaald (vermoedelijk 1 oktober 2010);
4. De bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden door de gemeenten, conform artikel 26, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen, te laten plaatsvinden zodra de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s bij Koninklijk
Besluit is bepaald;
5. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, conform artikel 26, eerste lid Wet
gemeenschappelijke regelingen, te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Informatief
BG.9

Regionalisering Brandweer: Sociaal plan
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van het Sociaal plan.
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BG.10

Regionalisering Brandweer: Rechtspositie / uitvoeringsregeling
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

BG.11

Kwartaalrapportage GR RBHM en GHOR over eerste kwartaal 2010
Hierover zijn geen opmerkingen.
e

De vergadering neemt kennis van de kwartaalrapportage GR RBHM 1 kwartaal 2010.

Sluiting
De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng en sluit de vergadering om 11.45 uur
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden 2010
Nummer
2010/A01

Gremium
Multidisciplinair

2010/A02

Multidisciplinair

2010/A03

Multidisciplinair

2010/A04

Multidisciplinair

2010/A05

Multidisciplinair

2010/A06

Multidisciplinair

Omschrijving
Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen: Beleidsplan
2010-2013:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan
2010-2013 vast te stellen.
Toekomst Integrale Veiligheidsmonitor:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Akkoord te gaan met het voorstel de volgende meting Integrale
Veiligheidsmonitor te laten plaatsvinden in 2011;
2. De voorbereiding en uitvoering te laten begeleiden op dezelfde
wijze als in 2008 (regionale werkgroep, coördinatie gemeente
Leiden);
3. De financiering/kassiersfunctie op gelijke wijze te laten plaatsvinden. Dit betekent opname in de gemeentelijke begroting 2011
van een bedrag van € 4.500,-- (betreft dan een basisvragenblok)
voor de IVM. In de politiebegroting 2011 wordt een bedrag van
€ 66.000,-- gereserveerd. Vanuit de Veiligheidsregio wordt de
facturering en verrekening verzorgd.
Alarmering en bereikbaarheid (pagers):
Het Algemeen Bestuur besluit
1. De alarmering van de burgemeesters binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden vanuit de GMK per direct door middel van pagers te laten plaatsvinden;
2. Aanschaf en beheer van de pagers regionaal te laten organiseren. De aanschafkosten (€ 200,-- excl. BTW per pager) komen
voor rekening van de gemeente.

Datum
25.03.2010

25.03.2010

25.03.2010

Hierbij wordt aangetekend dat het AB-lid van Zoeterwoude tegen het
voorstel heeft gestemd.
Integrale hennepaanpak Hollands Midden:
25.03.2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Een duidelijke stellingname tegen illegale hennepteelt in te nemen;
2. Te kiezen voor de regionale implementatie van een integrale
hennepaanpak;
3. De Colleges van Burgemeester en Wethouders, onderscheidenlijk de burgemeesters te adviseren te kiezen voor de
implementatie van deze aanpak bestaande uit een combinatie
van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen om de hennepteelt effectief te bestrijden;
4. Hiertoe, om informatie-uitwisseling mogelijk te maken, het convenant “Integrale Hennepaanpak Hollands Midden” en artikel 20
WPG-besluit te tekenen;
5. In te stemmen met het vormen van een regionale werkgroep
“doorontwikkeling integrale hennepaanpak”;
6. Begin 2011 de integrale hennepaanpak te laten evalueren door
de regionale werkgroep.
Begrotingsuitgangspunten 2011:
25.03.2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De begrotingsuitgangspunten 2011 vast te stellen.
Samenstelling Dagelijks bestuur:
24.06.2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Per 1 juli 2010 als leden van het Dagelijks Bestuur van het
Regionaal College van Politie Hollands Midden aan te wijzen:
−
W.M. Cornelis, burgemeester Gouda
−
J. Rijsdijk, burgemeester Boskoop
−
W.H. de Gelder, burgemeester Alphen aan den Rijn
−
F. Buijserd, burgemeester Nieuwkoop
−
E. Timmers-van Klink, burgemeester Oegstgeest

ABVR10.0930 A.1 Concept verslag AB 24.06.10

- 13 -

−
−

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester Teylingen
A. Mans, burgemeester Hillegom.

2.

2010/A07

Multidisciplinair

2010/A08

Multidisciplinair

2010/A09

Multidisciplinair

Per 1 juli 2010 als leden van het Dagelijks Bestuur van de GR
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden aan te wijzen:
−
W.M. Cornelis, burgemeester Gouda
−
J. Rijsdijk, burgemeester Boskoop
−
W.H. de Gelder, burgemeester Alphen aan den Rijn
−
F. Buijserd, burgemeester Nieuwkoop
−
E. Timmers-van Klink, burgemeester Oegstgeest
−
S.W.J.G. Schelberg, burgemeester Teylingen
−
A. Mans, burgemeester Hillegom.
Beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik vast te stellen.
Afvaardiging in Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de uitnodiging van de voorzitter van het
Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld/de wethouder van de gemeente Leiden om twee bestuurders vanuit de Veiligheidsregio
voor te dragen als lid voor het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld;
2. De portefeuillehouder sociale veiligheid en diens plaatsvervanger voor te dragen als leden voor het Bestuurlijk Overleg
Huiselijk Geweld.
Autorisatie aanwending hogere rijksbijdrage 2010:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Tot het autoriseren van de volgende incidentele budgetten 2010
ten laste van de extra incidenteel verkregen rijksbijdrage van
€ 250.000, t.w.:
− Scan gemeentelijke processen:
€ 75.000
− Logistiek en verzorging ROT:
€ 10.000
− Incidentele kosten regionale crisiscommunicatie: € 64.500
− Garantstelling fasen 1 t/m 3 Businesscase
Multidisciplinaire Intake GMK:
€ 75.000
Totaal:
€ 224.500

24.06.2010

24.06.2010

24.06.2010

Het totaal van deze incidentele maatregelen past ruim binnen de
incidenteel verkregen rijksbijdrage.
2. Tot het autoriseren van de volgende structurele budgetten 2010
ten laste van de extra structureel verhoogde rijksbijdrage van
€ 988.000 (2010), t.w.:
− Kapitaallasten herinrichting ROT-/RBT-ruimten:
€ 36.500
− Adviseur Gevaarlijke Stoffen, kosten convenant
met Haaglanden:
€ 22.500
− Dekking kapitaallasten nieuwe CoPI-container:
€ 15.000
Totale kosten dienstjaar 2010:
€ 74.000
Door de autorisatie van deze structurele maatregelen wordt
‘slechts’ € 74.000 van de totale structurele verhoging van
€ 988.000 vastgelegd. Vanaf 2011 is de totale structurele verhoging € 1.481.000.
3. Voor deze keer af te zien van de zienswijzeprocedure omdat de
voorgenomen begrotingswijziging niet leidt tot een bijstelling van
de inwonerbijdrage;
4. De directeur opdracht te geven de notitie zodanig voor te bereiden dat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30.09.2010
ABVR10.0930 A.1 Concept verslag AB 24.06.10
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Politie

2010/P03

Politie

2010/P04

Politie

weloverwogen keuzes kan maken voor de besteding van de totale structurele bijdrage.
Herinrichting ROT- en RBT-ruimte:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde aanpassingen in de ROT- en RBT-ruimte vast
te stellen;
2. Vast te stellen dat de kapitaallasten (€ 36.500) ten laste komen
van de extra structurele verhoging van de rijksbijdrage (BDUR).
Aanschaf nieuwe CoPI-container:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde investeringen in de multidisciplinaire mobiele
container van het Commando Plaats Incident (CoPI) vast te stellen;
2. Het genoemde kredietvoorstel vast te stellen;
3. In te stemmen met het genoemde vervolgtraject.
Professionalisering regionale crisiscommunicatie:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernotitie ‘professionalisering regionale crisiscommunicatie’;
2. Het DB opdracht te geven de kadernotitie aan te vullen met in de
AB-vergadering van 24.06.10 gemaakte opmerkingen, met ontvangen informatie van gemeenten en werkveld en met een
nadere uitwerking van de startkosten (€ 64.500);
3. De besluitvorming over de opzet van een regionaal team crisiscommunicatie (eerste fase) met daarin de functies voorlichter
CoPI, communicatieadviseur ROT en communicatieadviseur
(R)BT uit te stellen tot de AB-vergadering van 30.09.10.
Springlocaties:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het dossier Springlocaties af te sluiten vanuit de stand van zaken per 28 januari 2010, zoals deze is gevoegd bij de stukken
voor de AB-vergadering van 24.06.10.
Korpsjaarverslag 2009:
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
− Het Korpsjaarverslag 2009 vast te stellen.
Jaarrekening 2009:
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
1. De Jaarrekening 2009 vast te stellen;
2. De korpsbeheerder décharge te verlenen inzake het door hem in
het verslagjaar gevoerde en in de Jaarrekening 2009 verantwoorde financiële beheer.
Korpsontwikkeling/teamindeling:
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met:
1. De formatietoedeling en formatieopbouw van de teams basispolitiezorg (waaronder de toedeling van de wijkagenten) en
districtsrecherche;
2. De huisvesting, bureauopenstelling en naamgeving van teams
en districten.
Statuut Regionaal College:
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met een herziening van het ‘statuut regionaal college
van de politieregio Hollands Midden’, zoals is neergelegd in bijlagen
1 en 2, met als belangrijkste wijzigingen:
a. De geografische grenzen van de districten worden aangepast
aan de nieuwe gebiedsindeling;
b. Het statuut wordt beperkt tot die bepalingen die aanvullend zijn
op de Politiewet;
c. Het teamjaarplan komt te vervallen. Behouden blijven het korpsjaarplan en het (aangepaste) districtsjaarplan;
d. De kaderbrief en de tertiaalrapportages worden niet langer als
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standaardinstrumenten ingezet om het (Dagelijks) Bestuur Regionaal College (RC) te informeren over beleids- en
beheersmatige ontwikkelingen van het korps (dit staat los van de
feitelijke voortgang in periodieke en incidentele informatieverstrekking aan het bestuur);
e. De begrippen en bepalingen worden in overeenstemming gebracht met de Politiewet en huidige praktijk.
2010/BG01

Brandweer/
GHOR

2009/BG02

Brandweer/
GHOR

2010/BG03

Brandweer/
GHOR

2010/BG04

Brandweer/
GHOR

2010/BG05

Brandweer/
GHOR

2010/BG06

Brandweer/
GHOR

2010/BG07

Brandweer/
GHOR

2010/BG08

Brandweer/
GHOR

2010/BG09

Brandweer/
GHOR

2010/BG10

Brandweer/
GHOR

Jaarplan 2010 GHOR HM:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het Jaarplan 2010 GHOR Hollands Midden vast te stellen, ingevolge GR art. 13, lid 2c.
Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan
GHOR 2010-2013:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan GHOR 2010-2013 vast te stellen.
Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenjaarplan
GHOR 2010:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenjaarplan
GHOR 2010 vast te stellen.
Controleprotocol:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het controleprotocol 2010 voor de accountantscontrole op de
jaarrekening 2010 vast te stellen.
Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer
Hollands Midden vast te stellen;
2. Het Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer
Hollands Midden ter kennis te brengen van de colleges van burgemeester en wethouders en de overige betrokkenen (lokale
commissies voor georganiseerd overleg en vakorganisaties).
Jaarbericht 2009 GR Regionale Brandweer en GHOR:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming, zoals
is omschreven in paragraaf 5 “consequenties”;
2. Het jaarbericht 2009 vast te stellen.
Financiële verantwoording 2009 MKA:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De financiële verantwoording 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast te stellen.
Verbouwing zeeverkennersruimte:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− In te stemmen met het investeringsvoorstel tot verbouwing van
de zeeverkennersruimte tot kantoor- en vergaderruimten.
Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− In te stemmen met de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Regionalisering brandweer: Implementatieplan:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat alle aan de regionalisering van
de brandweer deelnemende gemeenten definitief hebben ingestemd met de regionalisering van de brandweer;
2. Kennis te nemen van het implementatieplan (projectbegroting en
–planning) van het project Regionalisering Brandweer Hollands
Midden;
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2010/BG12
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3. In te stemmen met de projectbegroting (projectkosten en investeringen);
4. De regionaal commandant te mandateren tot het doen van uitgaven binnen deze projectbegroting en hierover, via de
bestuurlijke stuurgroep regionalisering, periodiek te rapporteren
aan het Dagelijks Bestuur.
24.06.2010
Regionalisering brandweer: Organisatieplan:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Organisatieplan Brandweer Hollands Midden (versie 1.1; inclusief formatieplan, exclusief conceptlocatieplan), onder
voorbehoud van een positief advies van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), vast te stellen;
2. Het Dagelijks Bestuur te mandateren om het Organisatieplan
Brandweer Hollands Midden aan te passen naar aanleiding van
het advies van de BOR en het organisatieplan (inclusief formatie- en locatieplan) definitief vast te stellen in zijn vergadering
van 02.09.10.
24.06.2010
Regionalisering brandweer: Gewijzigde GR VRHM:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen dat de gemeentebesturen hebben ingestemd met
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden, conform het voorstel van het Algemeen Bestuur d.d. 18.12.09;
2. In te stemmen met de correctie (invoegen “niet”) van een kennelijke verschrijving in artikel 48, zevende lid, onder F en dit te
melden bij het aanbieden van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten;
3. Kennis te nemen van het gegeven dat de inwerkingtreding van
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden, conform artikel 59, tweede lid van de regeling,
nog niet bekend is, omdat de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s nog niet bij Koninklijk Besluit is bepaald
(vermoedelijk 1 oktober 2010);
4. De bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden door de gemeenten,
conform artikel 26, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen, te laten plaatsvinden zodra de inwerkingtreding van de Wet
veiligheidsregio’s bij Koninklijk Besluit is bepaald;
5. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden, conform artikel 26, eerste lid
Wet gemeenschappelijke regelingen, te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
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