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

10 november 2011
09.30 – 13.30 uur
Stadhuis Alphen aan den Rijn, Raadzaal

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

AB regionaal College Politie
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Hillegom, Katwijk, Nederlek en Ouderkerk.

2.

Vaststelling agenda
Op verzoek van de politie worden eerst de politiepunten behandeld waarvoor een aangepaste
agenda is toegezonden. Het verslag zal deze agenda aanhouden.

3.

Toelichting teamindeling en sterkteverdeling Nationale Politie-eenheid Haaglanden-Hollands Midden, door de heer mr. H.P. van Essen (kwartiermaker Nationale Politie regionale eenheid
Haaglanden) (1 bijlage).
De voorzitter verwelkomt de heer Van Essen die een mondeling toelichting zal geven over de inrichting van de nieuwe Nationale eenheid.
Dhr. Van Essen:
Het doel van deze toelichting is te blijven informeren over de inrichting van de nieuwe Regionale
eenheid. Om te beginnen is er meer lucht gecreëerd doordat de eis om per 1 december 2011 met
een nieuw inrichtingsplan te komen v.w.b. volumes en stoelinrichting, verlegd is naar 1 februari,
uiterlijk 1 maart 2012. Dit geldt niet voor het plan wat moet voorzien in de verdeling van de districten en de daarbij behorende diensten. Voorlopig is er voor gekozen de sterkte in de basisteams
en de districten niet aan te tasten. Er kan echter geen garantie op de realisatie van dit uitgangspunt gegeven worden.
Eventuele winst kan geboekt worden in het samengaan van de ondersteunende bureau’s. De regio Haaglanden heeft voorzien in een beeld hoe dit kan uitpakken. Er wordt gedacht aan een
zelfde sterktebezetting voor Hollands Midden.
Daarnaast wordt Haaglanden onderverdeeld in 7 districten waarvan 2 in Hollands Midden. Het
argument hiervoor is geweest dat deze verdeling zal voorzien in gelijksoortige districten. Mocht
het zo zijn dat de districten in de toekomst verschillend gewaardeerd gaan worden dan zou dit een
heroverweging in kunnen houden. Voor Hollands Midden betekent dit dat de districten Bollenstreek en Leiden en de districten Alphen en Gouda samengevoegd worden. Het voorlopig
uitgangspunt is echter niet te veel te veranderen door opnieuw teams in te delen en waar mogelijk
aan te sluiten op de eerder gemaakte reorganisatieslag zodat verdere onnodige problematiek
voorkomen kan worden.
Een en ander houdt wel in dat het team Rijn en Gouwe opgedeeld wordt.
Daarnaast ligt er een verzoek om Voorschoten en Wassenaar samen te laten gaan, maar daarmee worden de veiligheidsregiogrenzen overschreden. Deze discussie wordt nu nog niet gevoerd.
De voorzitter vraagt of er vragen zijn naar aanleiding van deze uiteenzetting.
Dhr. Cremer laat weten dat hij niet verheugd is over de toekomst van het Rijn en Gouwe team.
Dhr. Staatsen spreekt zijn waardering uit over het heldere en duidelijke verhaal. Hij sluit zich aan
bij de mening van de heer Van Essen dat voor wat betreft het samengaan van Voorschoten en
Wassenaar gewacht wordt op een uitspraak van de Tweede Kamer.
Dhr. Kamp spreekt zijn waardering uit over de prestaties van het huidige team Rijn en Gouwe.
Voorts wijst hij op een risico in de opzet zoals die er nu ligt als het team opgedeeld zal worden.
Daarnaast refereert hij aan eerder gemaakte afspraken en wil graag een afspraak maken om
hierover van gedachten te wisselen.
Dhr. Kats antwoordt hierop dat ook het DB te maken heeft gekregen met voorstellen waarop aanpassing vereist was.
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Dhr. Van Essen antwoordt dhr. Cremer dat het een lastige situatie is. Het is nog geen “besluit”
om het team op te delen maar slechts een voornemen. Daarnaast ligt er een voornemen om het
voorgenomen besluit te checken. Het gaat hier dus om een formele redenatie die nog niet concreet is. Binnen dit voorstel is nog niets zeker.
Hij heeft begrip voor het standpunt van de heer Van der Kamp inzake Bodegraven/Gouda. Dit fenomeen is echter al bekend. Hij voert als voorbeeld Leiden-Zuid en Voorschoten aan. Het zijn
teams die grote stedenpolitiek verbinden aan plattelandspolitiek. De heer Van Essen sluit niet uit
dat dit toch tot tevredenheid onder de medewerkers leidt. Voor Nieuwerkerk aan den IJssel zullen
nog nadere keuzes gemaakt worden. Thans wordt er alleen maar gewerkt aan een inrichtingsplan.
Hij zegt toe dat de heren Cremers en Kats nader betrokken worden.
De voorzitter vraagt of er nog verdere vragen zijn over dit agendapunt.
Dhr. Lokker heeft vragen over de grenzen van de veiligheidsregio. De heer Van Essen antwoordt
hierop dat regionale kwartiermakers behoefte hebben om veiligheidsregiogrenzen te kunnen
doorbreken. Zijn persoonlijke opvatting is dat dit zou moeten kunnen. Het betreft hier echter nog
geen gedeelde visie. Hij denkt dat het vanuit een politioneel perspectief en vanuit de rampenbestrijding mogelijk zou kunnen zijn. Of men dit ook moet willen daar is nog geen duidelijk antwoord
op.
Mw. Bloemen merkt op dat de GGD ook binnen de veiligheidsregio valt en dat dit nog wel eens
wordt vergeten.
De voorzitter vindt dit een terechte opmerking.
Dhr. Cremer merkt aansluitend op dat de nieuwe indeling voor de districten nog mee valt, maar
dat binnen de operationele diensten wel erg veel staat te gebeuren. Hij wil er op wijzen dat het
hem verontrust dat de klappen daar mogelijkerwijs harder aan zouden kunnen komen.
De voorzitter dankt dhr. Van Essen voor zijn heldere toelichting en sluit dit agendapunt af.

Algemeen
P.1

Terugkoppeling Korpsbeheerdersberaad
Er worden geen verdere discussiepunten verwacht.

P.2

Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen.
Tekstueel:
Dhr. Kamp vraagt naar een reactie van het Ministerie van V&J op onze brief over de dierenpolitie.
De voorzitter deelt mee dat hier nog geen antwoord op is.
Met inbegrip van deze vraag wordt het verslag vastgesteld.

Besluitvormend
P.3

Politiejaarplan 2012 HM
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Regionaal College besluit:
1. het beleid, de formatie en de begroting zoals neergelegd in het Politiejaarplan 2012 Hollands
Midden vast te stellen.

P.4

Aanpak criminele jeugdgroepen.
De voorzitter constateert dat nog slechts 2 jeugdgroepen in HM actief zijn wat buitengewoon
prettig is. Voornamelijk in district 2 ondervond men veel overlast. In andere districten verdwijnen
ze in hoog tempo.
Mw. Langelaar vraagt of men niet verbaasd is dat deze in hoog tempo verdwijnen.
Dhr. Goedhart informeert of het niet zinvol is eerst een voorlopig resultaat af te wachten.
Dhr. Cornelis merkt aansluitend op dat men de jeugdgroep fluïde kan noemen. Vanuit die visie
meent hij dat men zeer alert op deze groepen moet blijven. De snelle afname heeft volgens hem
te maken met een aantal factoren, die een voorlopig beeld creëren. Hij is er van overtuigd dat we
de goede kant op gaan maar wil nog wel wijzen op de bekende specifieke problematiek in zijn
gemeente. Dit moet nauwlettend in de gaten gehouden worden. Hij maakt derhalve graag van zijn
aanwezigheid in de vergadering gebruik hier geluiden over te laten horen. De gehele aanpak zou
nog wat actiever mogen zijn omdat de scheidslijn tussen overlast en crimineel gedrag dun is. De
enige manier om veiligheidsgevoelens te verhogen is om groepen aan te pakken die langdurig
overlast veroorzaken. Een overstap van overlast veroorzaken naar overvallen plegen is volgens
hem eenvoudig te maken.
Dhr. Kats merkt op dat het spijtig is dat de heer Van Essen niet meer in de vergadering aanwezig
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is. Hij zou graag aangegeven hebben dat een sterkteverdeling in relatie tot criminaliteit geboden
is. Het is in het verleden met de veiligheid niet altijd goed gegaan ook met name in zijn eigen gemeente. Zijn intentie is hier een speerpunt van te maken en wil het ook graag monitoren met
andere collega’s.
Mw. Nooy is het met de heer Cornelis eens. De bedoeling is dat alle verdachten die aangehouden zijn ook aangemeld worden bij de Officier van Justitie. Dit is een tijdrovende organisatie.
E.e.a. houdt in dat er 24 uur per dag beslissingen genomen moeten worden. Het is weliswaar effectief en essentieel, maar de organisatie hiervan is niet eenvoudig. Er zijn veel zaken die
betrekkelijk oud zijn die opnieuw bekeken moeten worden. Zij zou in dit verband graag zien dat
“raddraaiers” in het circuit terecht komen waar ze thuis horen en niet op de plank van de Officier
van Justitie. Als dit gerealiseerd kan worden kunnen de zwaardere zaken in het veiligheidshuis
blijven. Ze heeft alle vertrouwen in het sterker worden van deze aanpak. Ze heeft iets minder vertrouwen in de aanpak van de jeugdgroepen. Waar het echter om gaat is de veiligheid en zij wil
onderstrepen dat we dit moeten blijven delen in de ketens.
De voorzitter acht het verstandig om bij de volgende rapportage meting te doen op kwaliteit van
de rapportage. Er moet goed bekeken worden of we met elkaar dezelfde criteria hanteren, temeer
omdat de jeugdgroep met een eigen structuur in hoog tempo aan het verdwijnen is. Thans laat
zich inderdaad een fluïde beeld zien. De vaste groep lijkt te verdwijnen maar we hebben nu te
maken met een situatie gebonden samenstelling van jongeren. Deze samenstelling ontwikkelt zich
éénmalig, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Dit houdt weliswaar in dat het probleem zich tot
een locatie beperkt, maar ook dit is een ingewikkeld onderwerp. Hij stelt voor dat dit onderwerp bij
volgende vergaderingen een punt van aandacht blijft.
Het Regionaal College besluit:
1. de aanpak van criminele jeugdgroepen – één van de landelijke prioriteiten van de minister van
Veiligheid en Justitie – te borgen via bestaande organisatiestructuren;
2. kennis te nemen van het feit dat in Hollands Midden vier keer per jaar een analyse wordt verricht aan de hand van de shortlistmethodiek van bureau Beke, in plaats van de landelijke
afspraak van twee keer per jaar.
P.5

Informatierapportage politie en gebiedsscan overlast en criminaliteit.
Mw. Bloemen merkt op dat er nieuwe definities gehanteerd worden waardoor vergelijk niet mogelijk is.
De voorzitter antwoord dat door een andere wijze van rapporteren het definitieprobleem is opgeheven.
Het Regionaal College besluit:
1. met ingang van 1 januari 2012 de maandelijkse informatierapportages van de politie op te
maken in de format van het Kernbeleid Veiligheid (het VNG-BVH model);
2. de gebiedsscan overlast en criminaliteit twee maal per jaar te laten verschijnen, in de maanden mei en september, waarbij ‘straatkennis’ wordt toegevoegd aan de politiecijfers.

Meningvormend
P.6

Inrichting bestuurlijk overleg nieuwe regionale eenheid politie.
De voorzitter stelt dat binnen de huidige 4 districten allerlei samenwerkingsvormen bestaan. In de
twee nieuwe districten moeten deze samenwerkingsvormen opnieuw bepaald worden, een voorbeeld is slachtofferhulp. Vervolgens vraagt hij de aanwezigen of zij dit onderwerp in de districten
of op Veiligheidsregio niveau willen bespreken.
Dhr. Goedhart spreekt zijn voorkeur uit voor bespreking op districtsniveau. De aanwezigen steunen dit.
De voorzitter concludeert dat de vergadering akkoord is met bespreking op districtsniveau.

Informatief
P.7

Jaarverslag 2010 Commissie van Toezicht op arrestantenzorg.
Hierover zijn geen opmerkingen.

P.8

Resultaten reorganisatie nieuwe teamindeling.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Stikvoort die toelichting zal geven op zijn presentatie
over de nieuwe teamindeling.
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Dhr. Stikvoort wil graag van de gelegenheid gebruik maken afspraken rond te krijgen en vraagt
derhalve om instemming met het veranderingsproces teneinde daar verantwoording over af te
kunnen leggen en het meer contrast te kunnen geven. Hij onderstreept de belangrijkheid van stil
blijven staan bij de resultaten omdat dit het vertrekpunt wordt voor de Nationale Politie. Hij hoopt
van harte dat hetgeen we bij HM hebben gedaan een input kan zijn voor de inrichting van de Nationale Politie.
De periode 2002/2005 werd gekenmerkt door een sluimerend proces waarin de aansluiting politie
en samenleving onder druk kwam te staan. De indeling van de politiekorpsen en de maatschappij
sloten niet meer op elkaar aan. De oude constructie kenmerkte zich door een daadwerkelijke afname van prestatievermogen en een gebrek aan tijd. Een en ander heeft geleid tot een plan.
Het nieuwe uitgangspunt is dat het handelen weer een goede kwaliteit moet bieden en dat het
burgergericht is. Daarbij is vitaliteit en toenemende vitaliteit van belang.
Dit veranderingsproces heeft beheerst plaats gevonden en heeft rust gecreëerd in de organisatie.
Door het invoeren van nieuwe formatieplaatsen zijn tevens meer doorgroeimogelijkheden gecreeerd. Er is een nieuwe balans ingevoerd tussen managementfuncties en functies in het blauw.
Conform de informatie uit het rapport mag waardering hiervoor opgemerkt worden. Het aantal bezwaarschriften wat is binnengekomen is nihil. Hier wordt uiteraard op gepaste wijze mee
omgegaan.
Dhr Cremer merkt op dat hij het een mooi resultaat vindt van een langdurig proces wat hem tot
tevredenheid stemt.
De voorzitter sluit af met de woorden dat er een geweldige prestatie is geleverd. De nieuwe opbouw lijkt veel beter te functioneren dan de oude en het is bevredigend dat men dit ook aangeeft.

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

Verslag en actiepunten AB_vergadering 23 juni 2011.
Hierover zijn geen opmerkingen.

A.2

Ingekomen en verzonden stukken.
N.a.v. ingezonden stuk 1.: Verzoek om de bedrijfsbrandweerrapportage Heineken Brouwerij Zoeterwoude B.V. goed te keuren d.d. 20-07-2011.
Mw. Bloemen spreekt haar teleurstelling uit over de termijn waarin een stuk voorbereid zou zijn
en vindt het betreurenswaardig dat er een half jaar over heen gaat en er nog niets aan is gedaan.
Zij hoopt dat er op de volgende vergadering tot besluitvorming gekomen kan worden.
De voorzitter geeft aan dat dit een betreurenswaardig toeval is. Het is wel in voorbereiding gekomen maar de afwikkeling heeft op zich laten wachten. Een en ander zal onder de aandacht
gehouden worden.

A.3

Mededelingen
Hierover zijn geen opmerkingen.

A.4

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter meldt dat de Wvr geen antwoord geeft op de benodigde commandostructuur bij lokale incidenten met bovenregionale effecten. De brand in Moerdijk is hier een voorbeeld van: een
lokaal incident met een effectgebied over 4 Veiligheidsregio’s. De burgemeester van Tilburg
schrijft hierover een voorstel. In Zuid-Holland is een convenant getekend tussen de 4 Veiligheidsregio’s waarin is afgesproken dat de bron-regio leidend is in de incidentbestrijding.
De voorzitter vraagt aandacht voor het onderwerp “De meldkamer van de toekomst”. De minister
heeft een voorstel gedaan voor vermindering van Meldkamers. Op dit moment worden 10 meldkamers voorbereid.
Dhr. Cornelis benadrukt het belang van geïntegreerde Meldkamers.
Dhr. Eenhoorn benadrukt dat iedere ramp iets “eigens” heeft. Aangezien de flexibiliteit in Nederland groot is ervaart hij het als overbodig om overal een nieuw protocol op los te laten. Liever ziet
hij ook nog wat overgelaten aan eigen initiatief en flexibiliteit.
De voorzitter kan zich deze gedachte voorstellen en geeft aan dat er nagedacht moet worden
over een oplossing voor de toekomst.
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Besluitvormend
A.5

Aanwijzing DB-lid
Het DB stelt voor dhr. Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout, aan te wijzen als lid van het
DB per 1 december 2011. Dit voorstel is door het AB aangenomen.
Dhr. Goedhart dankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen.
Het Algemeen Bestuur GR VRHM en Regionaal College besluiten:
1. per 1 december 2011 de heer G. Goedhart, burgemeester van gemeente Noordwijkerhout, als
lid van het Dagelijks Bestuur van het Regionaal College van Politie Hollands Midden aan te
wijzen;
2. per 1 december 2011 de heer G. Goedhart, burgemeester van gemeente Noordwijkerhout, als
lid van het Dagelijks Bestuur van de GR Veiligheidsregio Hollands Midden aan te wijzen.

A.6

Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden opleidingen
Hierover zijn geen opmerkingen
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de algemene inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
2. de algemene voorwaarden opleidingen Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
3. de algemene inkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden opleidingen te deponeren bij
de Kamer van Koophandel.

A.7

Nieuwe planfiguren: Risicoprofiel/Beleidsplan/Crisisplan VRHM
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
2. het regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;
3. het regionaal crisisplan (deel 1) Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

A.8

Alarmering Oranje Kolom
Mw. Bloemen geeft aan het niet prettig te vinden om met de pager te werken. Zij prefereert telefonisch contact en wil graag persoonlijk geïnformeerd worden over een GRIP.
Mw. Langeraar geeft aan dat zij het gebruik van de pager juist als bijzonder positief heeft ervaren, met name de korte en duidelijke informatie. Daarnaast vindt zij dat de pager goed te horen is.
Dhr. Kats is kritisch over het gebruik van de pager, maar stelt wel dat als het besluit genomen is
hier mee te gaan werken dat hij democratisch genoeg is om zijn medewerking aan deze besluitvorming te verlenen.
Dhr. Eenhoorn is licht verdeeld over het gebruik van de pager maar vindt dat we er wel mee gewerkt moet gaan worden. Hij vindt dat Mw. Bloemen het AB voor een punt stelt en vraagt de
voorzitter of hij de verantwoordelijkheid voor de kanttekening van Mw. Bloemen wil overnemen.
Daarnaast merkt hij op dat hij het op prijs stelt als Mw. Bloemen toch gewoon met de pager gaat
werken ondanks haar tegenwerpingen.
De voorzitter vult aan dat de Meldkamer geen persoonlijk contact legt met de op te roepen personen. Mocht iemand aanvullende informatie willen aangaande de oproep dan legt men zelf
contact met de meldkamer. Hierover zijn harde afspraken met de GMK.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. over te gaan tot vaststelling van een uniforme en eenduidige wijze van alarmering van de
(cruciale) eerstelijns functies (zie bijlage 1 in het advies van de werkgroep) in de gemeentelijke crisisorganisatie door de Gemeenschappelijke Meldkamer middels paging;
2. over te gaan tot vaststelling van een uniforme en eenduidige wijze van alarmering van de
tweede-, derde- en vierdelijns functies (zie bijlage 1 in het advies) in de gemeentelijke crisisorganisatie middels een geautomatiseerd belsysteem;
3. het huidige sterk verouderde geautomatiseerde belsysteem (Communicator) te vervangen
door aanschaffing van het systeem ‘Nerve Centre’ en de kosten hiervan om te slaan over de
gemeenten (dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,0082 per inwoner).
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Informatief
A.9

Projectopdracht rampbestrijdingsplan Bio Science Park Leiden
Mw. Bloemen vraagt wie de externe projectleider betaalt.
Dhr. Meijer antwoordt dat de Brandweer dit betaalt. Vanwege het aantal vacatures in het afgelopen jaar was hier geld voor beschikbaar.

A.10

Voortgang multidisciplinair OTO-jaarplan 2011
Hierover zijn geen opmerkingen.

A.11

Tweede kwartaalrapportage 2011
Hierover zijn geen opmerkingen.

A.12

Business case multidisciplinaire intake GMK
De voorzitter: Op dit moment wordt nog gewerkt met handmatige protocollen. Een en ander zal in
de toekomst geautomatiseerd worden. Aangezien het hier een bijzondere ontwikkeling betreft
wordt hier verheugd naar uitgekeken.

A.13

Wet tijdelijk huisverbod: Aanvullende afspraken samenwerkingspartners voorlopige voorziening
huisverboden.
Hierover zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
De voorzitter merkt op dat niet op de agenda is vermeld dat Dhr. Bernsen een presentatie zal geven over de nieuwe GHOR. Hij wijst er op hier in de toekomst zorgvuldig mee om te gaan omdat
dit niet goed is voor de aanwezigen dit niet te weten.

AB Veiligheidsregio
Algemeen
BG.1

Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen
BHM deel: hierover zijn geen opmerkingen.
GHOR deel: hierover zijn geen opmerkingen.
Besluitvormend

BG.2

Operationele prestaties 2006 t/m 2010 en Dekkingsplan 2011-2015.
De voorzitter licht toe dat er in het DB lang over dit onderwerp is gesproken.
Dhr. Kats vult aan dat de operationele prestatie van de afgelopen jaren een “foto” is. Op het moment dat je er naar kijkt dan zou de conclusie getrokken kunnen worden dat we onder de maat
zitten. Dit is een reden voor het DB om hier mee aan de slag te gaan. De landelijke uitkomsten
worden opgenomen in een inspectierapport. Het DB heeft er voor gekozen om de kale cijfers voor
te leggen. Er wordt nog gekeken hoe de beste oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Er wordt
nader bekeken welke bestuursbesluiten genomen moeten worden om dit zo realistisch mogelijk
neer te zetten.
Nu ligt de vraag voor om een besluit te nemen over het dekkingsplan.
Verschillende leden van het AB vragen naar de consequenties van het plan, de beslistermijn, de
daaruit concreet voortvloeiende wijzigingen, met name ten aanzien van de vrijwillige brandweer,
en de houdbaarheidstermijn van het plan. Daarnaast rijst de gedachte dat als er wettelijke eisen
zijn waarover de gezamenlijke conclusie ontstaat dat deze niet voldoen dat er wellicht behoefte is
aan extra toelichting.
Mw. Latenstein vraagt of de nieuwe brandweerkazerne in Hazerswoude-Dorp voor 10 jaar gehuurd gaat worden.
Dhr. Kats merkt op dat aan de feitelijke situatie niets is veranderd. Er zal alleen anders op ingegaan moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het standpunt van de minister.
Tevens deelt hij mee dat hij zich kan voorstellen dat er ten aanzien van bepaalde vragen behoefte
is aan een één op één gesprek en dat deze mogelijkheid overwogen kan worden.
Dhr. Meijer adviseert om “even op de handen te blijven zitten” en niets onder druk te zetten.
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Hij merkt op dat het verstandig is om aan te kijken wat er gaat gebeuren.
Eerder is de effectiviteit van deze strategie gebleken.
De nieuwe brandweerkazerne in Hazerswoude-Dorp zal, conform de afspraak bij de regionalisering, voor 5 jaar gehuurd gaan worden. In verband met de BTW-problematiek kan het ook zijn dat
de kazerne gekocht wordt, zoals ook in andere gemeenten in gebeurd. Hierover zal uiteraard
goed overleg gevoerd worden met de gemeente.
Dhr. Kats vult aan dat er nu een besluit genomen moet worden en dat dit niet direct inhoudt dat
de knop over een uur om gaat.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van het rapport Operationele Prestaties BHM 2006 t/m 2010.
2. het rapport Dekkingsplan BHM 2011-2015 vast te stellen.
3. op basis van de in artikel 3.2.1 van het Besluit veiligheidsregio’s genoemde tijdnormen, de
volgende gemotiveerde afwijkingen vast te stellen:
Overschrijding/minuten
Totaal aantal objecten
Overschrijding absoluut
Overschrijding in % van norm

5 min.
12.980
12.239
94,3%

6 min.
29.315
27.646
94,3%

8 min.
293.259
201.864
68,8%

10 min.
39.522
10.854
27,5%

totaal
375.076
252.603
67,4%

4. de afwijking voor de tijdnormen, conform artikel 3.2.1 lid 2, als volgt te motiveren:
a. de rapportage Operationele Prestaties BHM 2006 t/m 2010 vertoont een bestendig resultaat;
b. het is onmogelijk om op korte en middellange termijn extra brandweerposten te realiseren;
c. het is onwaarschijnlijk dat het realiseren van extra brandweerposten de meest efficiënte
oplossing is voor het verbeteren van de brandweerzorg in de volle breedte (kosten versus
resultaat);
d. de Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt op dit moment over een adequate repressieve brandweerzorg.
5. de regionaal commandant brandweer op te dragen onderzoeken te doen naar de aard en
ernst van de overschrijdingen van de tijdnormen en aan het bestuur aan te geven bij welke
objecten aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om risico’s met grote impact te voorkomen c.q. te beheersen;
6. dat voor geen van de objecten in Hollands Midden de inzet van een ondersteuningseenheid
voor redden en blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is;
7. de eerder genomen bestuursbesluiten, zoals verwoord in bijlage 4, pagina 45 van het Dekkingsplan 2011-2015 ten aanzien van aantal en de locatie van autoladders te bevestigen;
8. de regionaal commandant brandweer op te dragen het dekkingsplan 2011-2015 uit te voeren
overeenkomstig het beginsel van operationele grenzen. Dit zal leiden tot aanpassing van de
kazernevolgorde tabel. Daar waar substantiële verschuivingen vanuit het uitrukgebied tussen
posten ontstaan, licht de Brandweer Hollands Midden dit toe in het bestuurlijk overleg met de
desbetreffende burgemeester;
9. zich uit te spreken voor het landelijk ontwikkelen van een ‘wegingskader beargumenteerd afwijken’
10. met preventieve, organisatorische en overige maatregelen waarbij het onwenselijk is dat de
Veiligheidsregio Hollands Midden hierin een eigen koers vaart.
BG.3

Oprichting Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden
De voorzitter vraagt naar de mening van de aanwezigen omtrent dit plan.
Mw. Bloemen vindt het een sympathiek voorstel om een stichting op te richten. De vraag is echter
of dit AB hiertoe bevoegd is. Zij stelt tevens voor te onderzoeken of de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio als subsidiegever op kan treden.
Dhr. Staatsen vindt het een leuk voorstel, passend bij de vrijwilligers. Hij waarschuwt voor belangenverstrengeling regionaal/lokaal.
Dhr. Kats geeft aan dat hij nu niet alle vragen van Mw. Bloemen kan beantwoorden.
De voorzitter geeft het woord aan Dhr. Meijer.
Dhr. Meijer deelt mee dat het plan zorgvuldig onderzocht is en dat de jurist van de Gemeente
Leiden het voorliggende plan verdedigbaar acht. De betrokken vrijwilligers zijn erg blij met het
voorstel. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om € 25.000,-- te verkrijgen als bijdrage voor het
onderhoud. Tevens licht hij toe dat er “op dit moment” geen andere constructie mogelijk is dan
thans is besloten.
Mw. Bloemen is het hier niet helemaal mee eens en vraagt aandacht voor de op te stellen statu-
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ten.
De voorzitter stelt voor het DB te mandateren tot: oprichting van een Stichting, opstellen van bijbehorende statuten, onderzoeken positie Bestuur Gemeenschappelijke Veiligheidsregio.
De vergadering stemt met dit voorstel in.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Presentatie nieuwe GHOR door J. Bernsen
De heer Bernsen presenteert het AB de nieuwe GHOR. Ten gevolge van de Wvr en de tweede
tranche Wet Publieke Gezondheid verandert de rol en de taak van de GHOR. Hij licht de significante verschillen in de nieuwe inrichting mondeling toe. De presentatie is als bijlage aan dit
verslag toegevoegd.
De voorzitter vult op de presentatie aan dat per 1 januari 2012 de directeur Publieke Gezondheid
benoemd moet worden. De tijdsspanne hiervoor is krap. De meest praktische oplossing is dat de
mening van de DB leden schriftelijk gepeild wordt, waardoor het DB Veiligheidsregio een advies
uit kan brengen aan het AB RDOG. Formele vaststelling door het AB Veiligheidsregio vindt plaats
in de eerstvolgende vergadering.
Dhr. Schelberg zegt dat we zeer gunstig afsteken op landelijk niveau. Een en ander is nagenoeg
zo geregeld als de wetgever het bedoeld heeft. Er moet echter nog wel een formeel besluit genomen worden.
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
De voorzitter meldt dat dit de laatste AB-vergadering is voor Mw. Heus (medewerker Veiligheidsbureau VRHM) die hij hartelijk dankt voor haar jarenlange inzet en alle goeds wenst voor de
toekomst. Graag overhandigt hij haar namens de aanwezigen een bloemetje.
De voorzitter vraagt tevens aandacht voor het afscheid van Mw. Langelaar die vandaag haar
laatste AB-vergadering bijwoont. Mw. Langelaar maakt al lange tijd deel uit van het AB, om precies te zijn 13,5 jaar. Hij wil haar heel hartelijk danken voor de zeer plezierige samenwerking en
verheugt zich er op haar nog bij talloze gelegenheden tegen te zullen komen.
De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng en sluit de bijeenkomst om 12.30 uur.
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