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Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Akkoord te gaan met de besteding van de hogere rijksbijdrage zoals aangegeven in de tabel bij
punt 3;
2. Akkoord te gaan met het reserveren van het beschikbare bedrag 2010 ad. € 868.000 ter dekking
van projectkosten regionalisering brandweer;
3. Akkoord te gaan met een taakstelling om de tekorten zoals die thans voorzien worden voor 2012
en verder te dekken;
4. Akkoord te gaan met het door de gemeenten aan de Veiligheidsregio beschikbaar stellen van een
extra budget van € 75.000 teneinde zes gezamenlijke piketfuncties in te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Het ministerie van BZK heeft in de afgelopen jaren stelselmatig hogere eisen gesteld aan het op orde
brengen van de regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding. De eisen die het rijk stelt in
wetgeving en vanuit inspectierapportages liggen op het gebied van advisering en planvorming,
versterking van de hoofdstructuur, opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) alsmede
bedrijfsvoering en kwaliteitsborging.
Het AB heeft op 24 juni 2010 op basis van een ingebrachte discussienota besloten om een nota uit te
laten werken die voorziet in het treffen van aanvullende maatregelen op basis van de genoemde
eisen. In financiële zin worden voorstellen verwacht hoe de verkregen extra rijksbijdrage (vanaf 2011
€ 1.396.000) daarvoor wordt ingezet. Verder moet de nota voorstellen bevatten waardoor de door de
inspectie geconstateerde zwakke punten in de zogenoemde hoofdstructuur van de organisatie van
crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen worden verholpen.
De toegevoegde waarde van de Veiligheidsregio Hollands Midden ligt in:
- de verbetering van de integrale beleidsvoorbereiding en de integrale implementatie.
- het daar waar gewenst en mogelijk de zaken éénmaal ten dienste van de 26 gemeenten te
organiseren.
Om te komen tot een meer procesgerichte benadering zijn drie kernprocessen geformuleerd te weten:
a. het besturingsproces;
b. het coördinatieproces en
c. het informatieproces.
In de beslisnota is, geordend aan de hand van deze processen, overzicht en inzicht gecreëerd van
alle verbeteractiviteiten die noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat met beschikbare
budget stevige keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij zijn sommige keuzes onontkoombaar. Zo zijn
de kosten voor de brandweerleerorganisatie en het nieuwe rangenstelsel brandweer onontkoombaar
en financieel zeer omvangrijk. Deze ontwikkelingen zijn verplicht vanuit de nieuwe regelgeving en
moeten uit de hogere rijksbijdrage worden bekostigd. Samen met de eerder in het Algemeen en
Dagelijks Bestuur genomen besluiten is het extra beschikbare budget meer dan uitgeput. Waar de
bijgevoegde nota zich richt op de inhoud is deze beslisnotitie louter gericht op de financiële keuzes.
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In de hieronder opgenomen tabel worden de financiële consequenties van eerder genomen
bestuursbesluiten op een rij gezet. Daaraan toegevoegd zijn de financiële consequenties van
maatregelen die onontkoombaar zijn (nieuwe brandweer leerorganisatie en nieuw rangenstelsel).
Tevens is door de Veiligheidsdirectie een bedrag toegevoegd voor invulling van diverse
piketfunctionarissen. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur zijn toegevoegd de structurele kosten voor
de coördinerend functionaris vanaf 2012. Dit is in lijn met de eerdere discussie in het AB van 24 juni
2010. Na de tabel volgt een puntsgewijze toelichting.
BESTEDINGEN BREDE DOELUITKERING

2010

2011

2012

2013

2014

1.481.000
85.0001.396.000

1.481.000
85.0001.396.000

1.481.000
85.0001.396.000

1.481.000
85.0001.396.000

45.000-

121.745-

60.000121.745-

60.000121.745-

60.000121.745-

AB 24-06-2010
AB 24-06-2010
AB 24-06-2010
AB 24-06-2010
AB 24-06-2010

10.00064.500-

36.50015.000302.662-

36.50015.000302.662-

36.50015.000302.662-

36.50015.000302.662-

AB 24-06-2010
AB 24-06-2010
AB 24-06-2010

75.000-

113.400216.328-

113.400216.328-

113.400216.328-

113.400216.328-

AB 24-06-2010
AB 24-06-2010
AB 24-06-2010

22.50075.000-

30.00059.587-

30.00059.587-

30.00059.587-

30.00059.587-

292.000-

895.222-

955.222-

955.222-

955.222-

946.000
269.500-

500.778
-

440.778
-

440.778
-

440.778
-

78.000-

332.000135.00037.500-

447.000135.00037.500-

461.000135.00037.500-

461.000135.00037.500-

78.000-

504.500-

619.500-

633.500-

633.500-

868.000
269.500868.000-

3.722-

178.722-

192.722-

192.722-

3.722

178.722

192.722

192.722

beschikbaar gesteld door het rijk:
te verwachten korting
resteert bijgestelde uitkering

1.238.000
1.238.000

paragraaf

REEDS GENOMEN BESLUITEN

A1
Aa
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

besturingsproces
opstellen beleidsplan
coordinerend functionaris
gevolgen functieboek, zie specificatie bijlage 1
coördinatieproces
Herinrichting ROT/RBT
CoPI-container
logistiek en verzorging ROT
crisiscommunicatie
gevolgen functieboek, zie specificatie bijlage 1
informatieproces
Kwaliteitsverbetering GMK
landelijke bijdrage netcentrisch werken
gevolgen functieboek, zie specificatie bijlage 1
uitvoeringsprocessen
Adviseur gevaarlijke stoffen
Scan gemeentelijke processen
gevolgen functieboek, zie specificatie bijlage 1

DB 02-09-2010
AB 24-06-2010

SUBTOTAAL
resteert beschikbaar gesteld door het rijk:
waarvan incidenteel

5.2.2

6.3.5
6.5.2
6.3.1

NOODZAKELIJKE MAATREGELEN
B17 Brandweerleerorganisatie
B18 Rangenstelsel brandweer
B4 invulling diverse piketfunctionarissen
SUBTOTAAL
resteert beschikbaar gesteld door het rijk:
waarvan incidenteel
voorstel aanwending regionalisering brandweer
taakstelling
nog te besteden

-

-

-

-

-

Toelichting:
a. de opgenomen bedragen voor de gevolgen functieboek betreffen functies die opgenomen zijn in
het vastgestelde formatieplan regionale brandweer (zie bijlage 1). Het totaalbedrag voor deze
functies is € 700.322. Het betreft functies die qua formatie ondergebracht zijn bij de brandweer
maar ingezet gaan worden op het brede, multidisciplinaire terrein van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Met deze formatie en de eerder genomen (bestuurs)besluiten worden ook taken
en verbeteractiviteiten opgepakt uit de beslisnota. Voor een kort overzicht hiervan zie bijlage 2.
Voor de formatie multi evenementencoördinator is gekozen deze onder te brengen bij politie en
GHOR (ieder 0,25 fte). De feitelijke coördinatie wordt vanuit de politie vormgegeven.
b. Voor de opgenomen bedragen voor de brandweer leerorganisatie geldt dat dit gebaseerd is op
instroom van 50 nieuwe basis brandweerzorg medewerkers per jaar. De kwaliteitseisen die
gesteld worden aan de nieuwe initiële opleidingen zijn zwaarder en vragen andere oefenvormen
en begeleiding. De kosten voor de opleidingen verviervoudigen van € 3.000 naar 12.000!.
c. Voor de extra kosten van de conversietabel bij de verplichte rang/functiekoppeling is sprake van
een voorzichtige inschatting. Pas eind 2012 zal duidelijk worden of het rangenstelsel op termijn tot
minder kosten zal kunnen leiden.
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6.3.1
6.3.3
5.3.3

d. Aan een aantal in de beslisnota opgenomen onderwerpen wordt op dit moment geen budget
toegekend (bijlage 3). Afhankelijk van de inhoudelijke ontwikkelingen (regionaal of landelijk) kan
hieraan door het Algemeen Bestuur op een later moment budget worden toegekend. Hiervoor kan
worden ingezet de vacatureruimte die binnen de formatie brandweer in 2011 aan de orde zal zijn
(voorlopige schatting ongeveer € 200.000). Ook incidentele ruimte binnen de andere programma’s
kan hiervoor worden benut. Helder is dat een aantal thema’s niet zal worden gerealiseerd.
Sommige onderwerpen kunnen ook op een alternatieve manier worden voorzien van het
gewenste budget. Zo kan voor de opleiding, training en oefening van de teams bevolkingszorg
(bijlage 3, B25) overheveling plaatsvinden vanuit de gemeentelijke budgetten. Daar vindt immers
op dit moment de training van de huidige MT’s plaats. Er is sprake van vrijval van budget op
gemeentelijk niveau.
e. het voorgaande leidt tot tekorten voor 2012 en verder. Om te komen tot een structureel sluitende
begroting(swijziging) zal dit taakstellend worden opgepakt. Uitgangspunt is bovendien dat
eventuele incidentele meevallers slechts worden ingezet om incidenteel noodzakelijk geachte
voorstellen te dekken.
f. De Veiligheidsdirectie adviseert om voor de noodzakelijke versteviging van de hoofdstructuur
budget toe te wijzen aan piketkosten voor diverse (nieuwe) functionarissen in de hoofdstructuur.
Het tijdig en goed kunnen laten functioneren van de hoofdstructuur is een essentiële
basisvoorwaarde. De kwetsbaarheid van de hoofdstructuur is tijdens inspecties en oefeningen ook
meermalen gebleken. In de voorstellen worden 13 piketfuncties geduid. Zeven daarvan zijn
gerelateerd aan de sectie informatievoorziening op Copi en ROT niveau, één betreft een
essentieel facilitair piket voor de ROT-ruimte. De zes andere piketfuncties betreffen gemeentelijke
taken (crisiscommunicatie en sectie bevolkingszorg). In het voorstel zijn de kosten voor de
genoemde groep van zeven piketfunctionarissen opgenomen. Binnen de brandweerbegroting was
hiervoor al een bedrag van € 50.000 openomen. Resteert dus nog € 37.500. In de kosten voor de
zes andere piketfunctionarissen (€ 75.000) moet dan vanuit de gemeenten worden voorzien.
g. Het restant beschikbare budget van 2010 dient in zijn geheel beschikbaar te blijven voor
projectkosten regionalisering brandweer. Voorzienbaar is op dit moment dat daarvoor € 500.000
nodig is. Teneinde de overgang naar de nieuw organisatie per 1 januari 2011 te waarborgen zijn
aanvullende kosten (met name inhuur tijdelijk personeel) in de laatste maanden van dit jaar niet
uitgesloten.
h. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de reeds genomen (bestuurs)besluiten.

4. Kader
De Wet veiligheidsregio's, de bijbehorende besluiten, inspecties vanuit IOOV/IGZ, oefen- en
incidentenevaluaties zijn samen met de beschikbare hogere rijksbijdrage het relevante kader.

5. Consequenties
Met het nu voorliggende advies kunnen niet alle gewenste activiteiten worden opgestart. Het
noodzaakt tot beperking en fasering van het realiseren van gewenste verbeterslagen. Zodra financiële
ruimte ontstaat zullen aanvullende keuzes kunnen worden gemaakt. Vanuit de Veiligheidsdirectie
worden hierover tijdig aan Dagelijks en Algemeen Bestuur voorstellen voorgelegd. De nu gemaakte
keuzes zijn belangrijke input voor het op te stellen regionaal beleidsplan. Dit traject start eind oktober
2010. Het nieuwe beleidsplan dient conform de wet op 1 juli 2011 gereed te zijn. De vaststelling van
het beleidsplan, inclusief een financiële paragraaf daarin, wordt derhalve geagendeerd voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur in juni 2011.

6. Aandachtspunten / risico’s
Het AB heeft een sluitende (meerjaren)begroting vastgesteld. Ook na wijziging als gevolg van invulling
van de nieuwe maatregelen dient deze structureel sluitend te zijn (of te worden gemaakt). De
voorstellen blijven voor de Veiligheidsregio Hollands Midden beperkt tot de aanwending van de
hogere rijksbijdrage. Een begrotingswijziging wordt opgesteld om de negatieve bijstelling van de
rijksbijdrage en de middelen conform voorstellen over de verschillende programma’s te alloceren.
Omdat geen beroep wordt gedaan op het verhogen van de inwonerbijdrage voor de veiligheidsregio
kan, onder verwijzing naar het bepaalde in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, worden
afgezien van de zienswijze procedure.
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7. Implementatie en communicatie
Na de besluitvorming in het Algemeen Bestuur wordt de implementatie en communicatie van de
verschillende activiteiten ter hand genomen. Vanuit het Veiligheidsbureau/hoofdenoverleg wordt het
vervolg gemonitored.

8. Bijlagen
1. Specificatie invulling functieboek RBHM in relatie tot BDVR
2. Relatie tussen formatie brandweer en thema’s uit de nota ‘samenwerken loont’.
3. (Nog) niet toegekende aanvragen
4. Overzicht teksten eerder genomen bestuursbesluiten
5. Nota ‘Samenwerken loont’, versie 1.0 van 13 oktober 2010

9. Historie besluitvorming
Besluit van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2010 inzake de discussienota aanwending hogere
rijksbijdrage alsmede besprekingen in de Veiligheidsdirectie van 13 september 2010 en 6 oktober
2010. Besluit Dagelijks Bestuur van 28 oktober 2010 inzake opname kosten coördinerend functionaris.
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Bijlage 1

Specificatie invulling functieboek RBHM in relatie tot BDVR

aan activiteiten uit
beslisnota toe te
rekenen formatie
in fte

in €

0,50
0,10
0,50
0,10
0,50

37.703
7.079
40.092
7.079
29.794

1,70

121.745

1,00
1,00
0,25
2,00

75.405
70.786
14.897
141.573

4,25

302.662

0,50
0,60
0,50
0,50
0,20
0,50
0,50

37.703
39.703
33.086
26.423
11.917
37.703
29.794

3,30

216.328

1,00

59.587

1,00

59.587

10,25

700.322

verwijzing
naar
paragraaf

MULTIDISCIPLINAIR TOEWIJSBAAR
C1
C2
C3
C4
C5

besturingsproces
Planning & Control
Planning & Control
Beleid en Strategie
Personeelszaken
Planvorming

C6
C7
C8
C9

coördinatieproces
Planvorming
Planvorming
Planvorming
Opleiden en Oefenen

C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16

informatieproces
Informatie en Procesmanagement
Informatie en Procesmanagement
Informatie en Procesmanagement
Communicatie
ICT
Kenniscentrum
Centraal

Beleidsmedewerker kwaliteitszorgsysteem
Adviseur Planning & Control B
Medewerker integraal beleid
Personeelsadviseur
multi-evenementencoordinator politie/ghor

Teamleider multi
Planvormer (senior)
Planvormer (junior)
Oefencoördinator centraal multi/bestuurlijk

Proces en Informatieanalist A
Proces en Informatieanalist B
Functioneel beheerder A
Jr. Communicatieadviseur
Systeem beheer
Medewerker kenniscentrum
Medewerker risicoanalyse/GIS

5.2.3

5.2.1

5.3.1
5.3.1

5.4.2/5.4.3
5.4.4
5.4.1
5.4.1
5.4.5

MONODISCIPLINAIR TOEWIJSBAAR
C17 Opleiden en Oefenen

Trajectbegeleider

TOTAAL
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Bijlage 2
RELATIE TUSSEN FORMATIE BRANDWEER EN THEMA’S UIT DE NOTA ‘SAMENWERKEN
LOONT’.
Met de reeds genomen bestuursbesluiten en de aanvullende voorstellen kunnen een flink aantal
thema’s uit het nota ‘Samenwerken loont’ worden opgepakt en uitgevoerd. Dit betreft allereerst de
thema’s waarover eerder bestuursbesluiten zijn genomen. Voor de inhoud van deze besluiten wordt
verwezen naar bijlage 4.
In deze bijlage 2 is een korte opsomming opgenomen van de onderwerpen die opgepakt worden met
de beschikbare formatie uit het formatieplan van de regionale brandweer. Het betreft dus de duiding
van de regels ‘gevolgen functieboek’,

a. Integrale beleidsvoering, monitoring en kwaliteitsborging (zie bijlage 5, paragraaf 5.2.3)
De kwaliteitszorgsystemen van de meldkamer (MKA), de politie en de GHOR zijn aanwezig en
gecertificeerd. Het kwaliteitsysteem van de brandweer moet ontwikkeld worden. Voor de
multidisciplinaire processen wordt nog geen systeem voor kwaliteitsborging gehanteerd. Om een
dergelijke werkwijze voor de multidisciplinaire processen te realiseren is structureel extra capaciteit
nodig.
b. multidisciplinaire advisering evenementen (zie bijlage 5, paragraaf 5.2.1)
Multidisciplinaire advisering evenementen op adviesaanvragen van de gemeenten in Hollands Midden
die bijdraagt aan een veilig en gezond verloop van de evenementen. Hiervoor wordt vanuit de
brandweer 0,5 fte beschikbaar gesteld aan politie en GHOR. De regionale coördinatie wordt verzorgd
door de politie.
c. Operationele planvorming nieuwe stijl, het verbeteren van interregionale samenwerking en
verstevigen van operationele partnerschappen (zie bijlage 5, paragraaf 5.3.1)
De wet (artikel 16 en 17) legt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een crisisplan en
rampbestrijdingsplannen bij het bestuur van de veiligheidsregio. De gemeentelijke rampenplannen
vervallen hierdoor. De werkzaamheden in het voorbereiden en actualiseren van deze planfiguren
verschuiven van gemeenten naar de veiligheidsregio. Hiermee wordt voldaan aan wettelijk gestelde
eisen inzake planvorming en ontwikkeling en beheer voortkomend uit het risicoprofiel.
d. Implementatie basisregistraties (zie bijlage 5, paragraaf 5.4.2)
Basisregistraties bevatten de vitale gegevens van de overheid, zoals de gegevens van alle burgers,
bedrijven en instellingen. Alle basisregistraties worden wettelijk geregeld. De wettelijke regelingen
hebben o.a. betrekking op kwaliteitsborging en privacybescherming. Het gaat hier om inventarisatie
welke applicaties aan welke basisregistraties gekoppeld dienen te worden. Ook de voorbereiding van
een koppeling met basisregistraties word ter hand genomen.
e. Informatiebeleid (zie bijlage 5, paragraaf 5.4.3)
Uit de Radar-rapportage en de ervaringen tijdens incidenten en oefeningen blijkt dat de VRHM nog
niet beschikt over de structuur die nodig is voor effectief en efficiënt informatiemanagement. Dit geldt
voor zowel procedures en werkafspraken als beschikbare middelen. Om informatiemanagement goed
vorm te geven wordt een multidisciplinair meerjarenbeleidsplan informatiemanagement opgesteld en
wordt de uitvoering daarvan geborgd. Dit plan geeft op hoofdlijnen vorm aan het systematisch
definiëren, verzamelen, vastleggen en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het
doen functioneren en het beheersen van de rampbestrijdingsorganisatie en de daarover af te leggen
verantwoording.
f. Informatievoorziening (zie bijlage 5, paragraaf 5.4.4)
Het hanteren van de principes IASV (project ‘Informatie Architectuur Sector Veiligheid’ (IASV) van
BZK) door alle kolomen. Hiervoor is afstemming en coördinatie nodig over de wijze waarop dit wordt
vormgegeven. De resultaten dienen te worden gebruikt als input voor de opzet en functionele eisen
aan de ICT. De principes uit IASV moeten door alle kolommen voor alle processen voor
1 december 2011 zijn uitgewerkt. Ook de input voor de opzet en functionele eisen aan de ICT dienen
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per 1 december 2011 te zijn uitgewerkt. De resultaten moeten voor 1 juli 2012 zijn geborgd binnen de
netcentrische werkwijze.
g. Implementatie en gebruik van CEDRIC (zie bijlage 5, paragraaf 5.4.1)
Met het vervangen van MultiTeam door CEDRIC heeft VRHM zich mede gecommitteerd aan de
jaarlijkse kosten voor het systeem en service rondom CEDRIC van € 0,15 per inwoner. Daarnaast
blijkt dat VRHM onvoldoende capaciteit heeft vrijgemaakt voor functioneel beheer en invulling van
CEDRIC.
h. Doorontwikkeling geo-informatie (zie bijlage 5, paragraaf 5.4.5)
Geodata of geo-informatie is een verkorte naam voor geografische informatie: informatie met een
ruimtelijk element, een verwijzing naar een plek op de aarde, zoals informatie over een gebouw of
informatie van landmeetkundigen. Geodata worden meestal op een kaart gepresenteerd. Aansluiting
op de ontwikkelingen binnen de geografische informatievoorziening en regionale initiatieven zoals de
digitale bereikbaarheidskaart van de regionale brandweer. Er is een inventarisatie van wensen, eisen
en de lopende trajecten met betrekking tot geo-informatie. De uitkomsten worden geborgd binnen het
multidisciplinair meerjarenbeleidsplan informatiemanagement.
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Bijlage 3

(NOG) NIET TOEGEKENDE AANVRAGEN

2010

2011

2012

2013

2014 paragraaf

MAATREGELEN TER VERSTERKING MULTI AANPAK

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

besturingsproces
multidisciplinaire advisering evenementen
visitatie en kostenevaluatie
coördinatieproces
regionaal crisisplan
invulling diverse piketfunctionarissen (gemeente aandeel)
structurele opleidingen crisiscommunicatie
initiele opleidingen diverse piketten
alarmering/verbeteren alarmering lokaal (investering)
alarmering/verbeteren alarmering lokaal (structureel)
uitwijklocatie GMK
opleiding, training en oefening
netcentrisch werken/bedrijfsdomein (dekking uit reserve)
informatieproces
implementatie basisregistraties
informatiebeleid
informatievoorziening/informatiedomein
doorontwikkeling GEO-informatie
uitvoeringsprocessen
Politie HM/multi advisering incl. evenementen
Politie HM/operationele planvorming c.a.
Woordvoerder brandweer
GHOR/advisering risicobeheersing
GHOR/advisering evenementen
GHOR/zorgcontinuiteit en infovoorziening
Doorontwikkeling gemeentelijke kolom

B15
B16
B19
B20
B21
B22
B23
B24 Verantwoordelijkheid OTO voor team
bevolkingszorg (regie BGC + externe trainers)
TOTAAL

3.000-

-

-

-

35.000-

5.2.1
5.2.4

-

45.00075.00025.00036.00070.0006.00022.50020.000-

75.00025.000-

75.00025.000-

75.00025.000-

6.00017.50020.000-

6.00017.50020.000-

6.00017.50020.000-

5.3.2
5.3.3
5.3.3
5.3.3
5.3.4 a
5.3.4 a
5.3.4 b
5.3.6
5.3.7

-

40.00084.000100.00084.000-

60.000-

-

-

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

-

33.30033.30059.50040.00036.0005.00075.000-

33.30033.30035.00040.00036.0005.000-

33.30033.30035.00040.00036.0005.000-

33.30033.30035.00040.00036.0005.000-

6.2.1
6.2.2
6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5.2

58.400948.000-

58.400444.500-

58.400384.500-

58.400419.500-

6.5.3

3.000-

NB: van de gevraagde bedragen voor advisering evenementen bij politie en GHOR (bedragen
betreffen tweemaal 0,5 fte) wordt voor de helft (totaal 0,5 fte) voorzien vanuit de formatie brandweer.
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Bijlage 4
OVERZICHT TEKSTEN EERDER GENOMEN BESTUURSBESLUITEN

Bij deze de besluitteksten van eerder genomen besluiten rondom de BDVR. Besluitteksten zijn cursief
gedrukt; toelichting niet.
A1 Opstellen beleidsplan: concept besluitenlijst DB 2 september 2010
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak regionaal beleidsplan.
2. De projectleider op te dragen daarbij de deelname van de gemeenten in dit traject goed te borgen.
3. De projectleider op te dragen een ‘tussenmoment’ te creëren voor bestuurlijke besluitvorming over
de inhoudelijke koers.

Toelichting: in het plan van aanpak is aangegeven dat voor dit traject een eenmalig bedrag van
€ 45.000 nodig is.
A2, A7, A10 en A11 Gevolgen functieboek: verslag AB 24 juni 2010 (besluitenlijst) en DB 2
september 2010
24.06.2010
2010/BG11 Brandweer/ Regionalisering brandweer: Organisatieplan:
GHOR
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Organisatieplan Brandweer Hollands Midden (versie
1.1; inclusief formatieplan, exclusief concept locatieplan),
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.
Concept-besluitenlijst DB 2 september 2010
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) d.d. 31 augustus
2010 op het (plaatsings) functieboek Brandweer Hollands Midden (inclusief was-wordt lijst);
2. In te stemmen met de reactie van de WOR-bestuurder/regionaal commandant d.d. 1 september
2010 op het advies van de BOR;
3. Het (plaatsings)functieboek Brandweer Hollands Midden (inclusief was-wordt lijst) vast te stellen;
4. De regionaal commandant te mandateren tot het doen van technische wijzigingen in het
(plaatsings)functieboek (incl. was-wordt lijst);
5. De formatie in het (plaatsings)functieboek Brandweer Hollands Midden die voortvloeit uit de
kwaliteitseisen in de Wet Veiligheidsregio’s (begroot op € 750.000) te dekken uit de structurele
verhoging van de BDUR. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats bij de bestuurlijke
besluitvorming over het integrale voorstel over de aanwending van de structurele verhoging van
de BDUR.
A4 CoPI-container: Zie verslag AB 24 juni (besluitenlijst)
2010/A11
MultidisciAanschaf nieuwe CoPI-container:
plinair
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.

24.06.2010
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A5 logistiek en verzorging ROT; A13 Scan gemeentelijke processen; A6 professionalisering
crisiscommunicatie; A8 Kwaliteitsverbetering GMK; A12 Adviseur gevaarlijke stoffen: allen zie
verslag AB 24 juni (besluitenlijst)
2010/A09 Multidisci- Autorisatie aanwending hogere rijksbijdrage 2010:
24.06.2010
plinair
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

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 weloverwogen keuzes kan maken voor de
besteding van de totale structurele bijdrage.
A3 Herinrichting ROT/RBT: Zie verslag AB 24 juni (besluitenlijst)
2010/A10
Multidisci24.06.2010
Herinrichting ROT- en RBT-ruimte:
plinair
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).
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A9 Landelijke bijdrage netcentrisch werken: Zie verslag AB 18 december 2009 (besluitenlijst)
Multidisci12.11.2009
Convenant netcentrisch werken:
2009/A012
plinair
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.
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