Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
College Politie Hollands Midden 2011
Nummer
2011/A01

Gremium
Multidisciplinair

2011/A02

Multidisciplinair

2011/A03

Multidisciplinair

2011/A04

Multidisciplinair

2011/A05

Multidisciplinair

2011/A06

Multidisciplinair

2011/A07

Multidisciplinair

2011/A08

Multidisciplinair

2011/A09

Multidisciplinair

Omschrijving
Benoeming DB-leden:
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:
1. De heer H.B. Eenhoorn, waarnemend burgemeester Alphen aan
den Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van
zowel de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden als het Regionaal College politie Hollands Midden.
2. De heer K.J.G. Kats, burgemeester gemeente Zuidplas, aan te
wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van zowel de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
als het Regionaal College politie Hollands Midden.
Documenten i.v.m. gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Het Algemeen Bestuur besluit de volgende documenten vast te
stellen, met inbegrip van een aantal nummerwijzigingen:
a. organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2011
b. financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden
c. treasurystatuut Veiligheidsregio Hollands Midden
d. controleprotocol 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden
e. controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden
Aanwijzingen plaatsvervangend Korpsbeheerder
Het Regionaal College Politie Hollands Midden besluit:
De waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer
H.B. Eenhoorn, aan te wijzen als tweede plaatsvervangend
korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden.
Convenant Calamiteitenzender VRHM en Omroep West
Het Algemeen Bestuur besluit:
Nog niet in te stemmen met het convenant Calamiteitenzender
VRHM en Omroep West, maar eerst de behandeling van de
gemaakte opmerkingen af te wachten.
Convenant Drinkwater
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:
1. Het convenant Drinkwater en bijbehorende actielijst vast te
stellen.
Convenant VRHM en crisispartners waterhulpverlening
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het convenant ‘VRHM en crisispartners waterhulpverlening’ vast
te stellen.
Projectplan regionaal crisisplan
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het projectplan Regionaal Crisisplan Hollands Midden vast te
stellen;
2. Akkoord te gaan met het bijbehorende budget van € 51.000,-,
gedekt uit de onderuitputting van de formatiegelden van de
brandweer;
3. Akkoord te gaan met de geplande capaciteit van 2.950 uur,
verdeeld over de diverse kolommen.
Normenkader Oranje Kolom
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het normenkader Oranje Kolom vast te stellen;
2. De ambitie neer te leggen om binnen de beleidsperiode 2012
t/m ultimo 2015 te voldoen aan het normenkader Oranje Kolom.
‘Samenwerken loont’
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de besteding van de verhoogde rijksbijdrage
Brede Doeluitkering Veiligheidsregio’s (BDVR), conform lijst 1
onder punt 4 van deze beslisnotitie;
2. Akkoord te gaan met een taakstelling om de tekorten zoals die
thans worden voorzien voor 2012-2015 (zie lijst 1 onder punt 4
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van deze beslisnotitie) te dekken en het Dagelijks Bestuur op te
dragen het Algemeen Bestuur bij de begrotingsvaststelling op 23
juni a.s. passende voorstellen te presenteren over de invulling
van deze taakstelling;
3. De deelnemende gemeenten voor te stellen dat zij gezamenlijk
de monodisciplinaire gemeentelijke maatregelen die in deze
beslisnotitie worden genoemd met betrekking tot de invulling van
gemeentelijke piketfunctionarissen (€ 75.000) en opleidingtraining-oefenen (OTO) team bevolkingszorg (€ 58.400)
bekostigen via een verhoging van de inwonerbijdrage (maximaal
€ 0,18) aan het programma Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing per 1 januari 2012;
4. Het Dagelijks Bestuur op te dragen het Algemeen Bestuur bij de
begrotingsvaststelling op 23 juni a.s. te informeren over de
voortgang van de zoektocht om de maatregelen die niet
bekostigd kunnen worden uit de verhoogde rijksbijdrage BDVR
(zie lijst 2 onder punt 4 van deze beslisnotitie), binnen de
beschikbare middelen alsnog uit te kunnen voeren.
Begrotingsuitgangspunten 2012
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de hieronder beschreven
begrotingsuitgangspunten 2012;
2. De indexering 2012 vast te stellen conform het voorstel (concept
van 8 maart 2011) van de ‘Werkgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen’, gebaseerd op de index Bruto
Binnenlands Product, zijnde 2.0% en deze toe te passen op de
startbijdrage 2012 van gemeenten.
3. De in de beslisnotitie ‘Samenwerking loont’ genoemde
gemeentelijke monodisciplinaire maatregelen, zijnde invulling
gemeentelijke piketfunctionarissen ad € 75.000 en opleidingtraining-oefenen (OTO) Team Bevolkingszorg ad € 58.400,
middels een verhoging van de inwonerbijdrage op te nemen
(programma BGC).
Dhr. Buijserd van Nieuwkoop heeft tegen beslispunt 2 gestemd.
Blauwdruk netcentrisch werken
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de blauwdruk netcentrisch werken en de
competentieprofielen Informatiemanager BT en
Informatiecoördinator TBZ (Team BevolkingsZorg). De
wijzigingen zijn gefundeerd op de ervaringen tijdens de BT
proeftuinen en ROT experimenten van mei en juni 2010 en
bespreking met een aantal DB leden en BT adviseurs.
2. De blauwdruk netcentrisch werken en de competentieprofielen
Informatiemanager BT en Informatiecoördinator TBZ vast te
stellen.
Buurtbemiddeling
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. De notitie ‘Bestuurlijke impuls buurtbemiddeling’ vast te stellen.
Samenwerken in het publieke domein
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. De handreiking ‘Samenwerking in het Publieke Domein’ voor
kennisgeving aan te nemen en deze beschikbaar te stellen voor
gemeenten en andere partners.
2. Aan gemeenten het advies uit te brengen structurele
samenwerking binnen de handhaving te intensiveren en te
versterken door het afsluiten van handhavingsarrangementen.
Dienstverleningsovereenkomst RDOG HM en VRHM
Het Algemeen bestuur besluit:
1. De DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de RDOG vast te
stellen.
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Convenant calamiteitenzender VRHM – Omroep West
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West.
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Klachtenregeling VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De klachtenregeling VHRM vast te stellen.
Rampbestrijdingsplan AkzoNobel
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Rampbestrijdingsplan AkzoNobel Sassenheim vast te
stellen;
2. De burgemeester van Teylingen te adviseren het
rampbestrijdingsplan AKZO uit 2004 in te trekken na definitieve
besluitvorming van het rampbestrijdingsplan AkzoNobel 2011.
Risicocommunicatieplan
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Risicocommunicatieplan Veiligheidsregio Hollands Midden
vast te stellen.
Financiële verantwoording MKA 2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De financiële verantwoording 2010 van de Meldkamer
Ambulancezorg Hollands Midden vast te stellen.
Vereenvoudiging bekostiging BOPZ-online
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Te kiezen voor model 1, t.w. vereenvoudiging van de
doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online door
middel van een bedrag per inwoner;
2. Het bestuur van de RDOG positief te adviseren over het door het
Algemeen Bestuur gekozen model.
Aanwijzing DB-lid
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.
Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden
opleidingen
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.
Nieuwe planfiguren: Risicoprofiel/Beleidsplan/Crisisplan VRHM
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.
Alarmering Oranje Kolom
Het Algemeen Bestuur besluit op voorstel van het Dagelijks Bestuur,
na kennisname van het advies van de werkgroep Interne Alarmering
d.d. 23 augustus 2011:
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
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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).
2011/P01

Politie

2011/P02

Politie

2011/P03

Politie

2011/P04

Politie

2011/P05

Politie

2011/P06

Politie

2011/P07

Politie

2011/P08

Politie

2011/P09

Politie

Aflopen convenant schoolveiligheid
Het Regionaal College besluit:
1. Het convenant schoolveiligheid (2005-2010) niet meer te
vernieuwen.
Werving leden Klachtencommissie / CTAZ
Het Regionaal College besluit:
1. Geen nieuwe leden te werven voor de Klachtencommissie,
tevens de Commissie Toezicht op de Arrestantenzorg (CTAZ),
maar de benoeming van de zittende leden te verlengen.
Wijziging instellingsregeling vtsPN
Het Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de
Instellingsregeling Voorziening tot samenwerking Politie
Nederland.
Korpsjaarverslag 2010
Het Regionaal College besluit:
1. Het Korpsjaarverslag 2010, inclusief Jaarrekening 2010, vast te
stellen.
Invoeringsplan Burgernet
Het Regionaal College besluit:
1. Het Invoeringsplan Burgernet vast te stellen.
Aanvullend Beleidsplan 2011
Het Regionaal College besluit:
1. Het Aanvullend Beleidsplan 2011 van de Politie Hollands Midden
vast te stellen met uitzondering van punt 4 van de Landelijke
Prioriteiten 2011-2014: Aanpak dierenmishandeling;
2. De Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk mede te delen
dat het Regionaal College van de Politie Hollands Midden de
aanpak van dierenmishandeling niet tot zijn prioriteiten rekent.
Politiejaarplan 2012 HM
Het Regionaal College besluit:
1. het beleid, de formatie en de begroting zoals neergelegd in het
Politiejaarplan 2012 Hollands Midden vast te stellen.
Aanpak criminele jeugdgroepen
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.
Informatierapportage politie en gebiedsscan overlast en
criminaliteit
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.
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Jaarplan 2011 GHOR Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Jaarplan GHOR HM 2011 vast te stellen (GR art. 12 lid 2c).
Monodisciplinair jaarplan 2011 opleiden, trainen en oefenen
GHOR HM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het monodisciplinaire Jaarplan 2011, Opleiden, Trainen en
Oefenen, GHOR Hollands Midden vast te stellen (GR art.12 lid
2c).
Jaarbericht GR VRHM 2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het jaarbericht 2010 en de voorgestelde resultaatbestemmingen
vast te stellen, met de kanttekening dat de gemeente Lisse een
voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van het inzetten van de
voorgestelde resultaatbestemmingen.
Programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015
Het Algemeen bestuur besluit:
1. De programmabegroting 2012 en meerjarenramingen 20132015 vast te stellen, met de kanttekening dat de gemeente
Alphen aan den Rijn voor wat betreft de indexeringen ook voor
gemeenschappelijke regelingen de nullijn hanteert.
Operationele prestaties 2006 t/m 2010 en Dekkingsplan 20112015
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
5 min.
Totaal aantal objecten
12.980
Overschrijding absoluut
12.239
Overschrijding in % van norm 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%

31.03.2011

31.03.2011

23.06.2011

23.06.2011

10.11.2011

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
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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.
Oprichting Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands
Midden
Het Algemeen bestuur besluit:
1. Het DB te mandateren tot:
- Oprichten van een Stichting
- Opstellen bijbehorende statuten
- Onderzoeken positie Bestuur Gemeenschappelijke
Veiligheidsregio
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