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

A.1

18 december 2009
14.00 – 15.30 uur
Stadhuis Alphen aan den Rijn, Raadzaal

Voor de lijst met aan- en afwezigen: zie bijlage A1.
Concept
Verslag
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststelling agenda
Over de agenda zijn geen opmerkingen.

3.

Mededelingen
Dhr. Bernsen maakt melding van een brief van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot de Q-koorts. In Hollands
Midden bevinden zich 15 bedrijven met meer dan 50 geiten. Op dit moment zijn nog geen besmettingen geconstateerd, maar dit valt voor de komende periode niet uit te sluiten. Hij verzoekt een
eventuele besmetting te melden bij de GGD. Ook als de gemeenten via het Ministerie van LNV
worden gewaarschuwd verzoekt dhr. Bernsen naar de directie van de GGD te bellen. De gemeenten kunnen van de diensten van de GGD gebruikmaken wanneer zich onverhoopt besmettingen
voordoen.

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

Verslag AB-vergadering 12 november 2009
Tekstueel:
Mw. Timmers merkt op dat haar naam wordt gespeld met als laatste letter een s.
Dhr. Meijer geeft aan dat op pagina 4 bovenaan staat dat hij gezegd zou hebben: “Ook voor de
processen facilitair en personeel is geen budget vanuit de gemeenten meegegeven”. Dit is onjuist
en hij verzoekt dan ook deze zin te schrappen.
Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van bovenvermelde wijzigingen.
Naar aanleiding van:
Er zijn geen opmerkingen.

AB Regionale Brandweer en GHOR
Algemeen
BG.1

Ingekomen en verzonden stukken RBHM
Hierover zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
BG.2

Regionalisering brandweer

A. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Hollands Midden
Mw. Bloemen heeft, nadat de stukken die hier ter tafel liggen waren verzonden, nog een aantal
opmerkingen gemaakt. Zij gaat ervan uit dat deze alsnog worden verwerkt.
Het bevreemdt haar dat niet het DB, maar het AB aanwijzingen doet voor de bedrijfsbrandweer.
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Volgens haar is dit staatsrechtelijk niet juist en zij verzoekt dan ook in artikel 33 “AB” te wijzigen in
“DB”.
Als datum voor inwerkingtreding van de GR is gekozen voor 1 juli 2010, omdat ervan wordt uitgegaan dat op dezelfde datum ook de Wet veiligheidsregio’s ingaat. Zij stelt voor artikel 59 lid 2 te
wijzigen in: “De gewijzigde regeling treedt in werking één week na de ingangsdatum van de Wet
veiligheidsregio’s, doch niet eerder dan 1 juli 2010”.
Ten slotte stelt zij voor om een nieuw artikel (60) toe te voegen: “Artikel 30 eerste lid aanhef en onder a. en b. treedt in werking op een door het Dagelijks Bestuur te bepalen datum”.
Mw. Timmers meldt dat Oegstgeest heeft verzocht de termijnbepaling voor de aanlevering van
stukken op te nemen in de GR. Daarop is geantwoord dat deze termijn in het reglement van orde
zal worden opgenomen. Zij wijst erop dat de termijn waarbinnen een aantal financiële stukken aan
de raden moet worden gezonden wel in de GR is opgenomen en stelt voor één lijn te trekken en
alle termijnen in de GR op te nemen.
Dhr. Goedhart stelt voor om niet 1 juli 2010 als ingangsdatum van de GR te nemen, omdat nog
niet zeker is dat de Wet veiligheidsregio’s op die datum ingaat. Hij opteert ervoor als ingangsdatum
te nemen de datum waarop de regio gereed is om als ontvangende partij op te treden. Verder verzoekt hij om in de raadsvergadering van Noordwijkerhout in de tweede week van januari 2010 een
nadere toelichting te geven op de financiële eindrapportage en de startbijdragen. Hij gaat ervan uit
dat de GR nog in deze collegeperiode door de raden moet worden vastgesteld.
Mw. Evenhuis refereert aan de schriftelijke reactie van de K5-gemeenten. De gemeenten hebben
inhoudelijk geen bezwaren om deze aan de raden aan te bieden voor besluitvorming. Verder hebben de K5-gemeenten enkele adviezen verstrekt met betrekking tot de aanbieding aan de raden.
Dhr. Van der Meer merkt op dat vanuit Zuidplas is getracht de lokale brandweer per 1 januari 2010
over te laten gaan naar de regio. Omdat dit niet kon worden gerealiseerd zal Zuidplas nu een eigen
brandweerkorps oprichten. Hij vraagt om het korps van Zuidplas als een van de laatste op de regio
aan te sluiten, om de ontwikkeling van het eigen korps niet te zeer te verstoren.
Mw. Langelaar vraagt of er concreet kan worden toegezegd dat binnen twee jaar na 1 januari
2010 de percentages aan overheadkosten voor alle gemeenten gelijk zijn. Verder verzoekt zij om
voor de beschikking over de reserves de normale procedures te hanteren en niet, zoals nu het geval is, een afwijkende regeling te treffen.
De voorzitter antwoordt als volgt op de gemaakte opmerkingen:
• De Wet veiligheidsregio’s spreekt over bestuur en maakt geen onderscheid tussen AB en DB.
In de GR is in plaats van “bestuur” de term “Algemeen Bestuur” gebruikt. Spoedig na inwerkingtreding van de GR zal het AB een mandaatbesluit nemen, waarin het een aantal
bevoegdheden overdraagt aan het DB.
• Voor de inrichting van de organisatie is het zinvol te beschikken over een juridisch kader. Hij
betreurt het dat de Wet veiligheidsregio’s niet op 1 januari 2010 kan ingaan. Vaststelling van de
GR zonder dat de Wet veiligheidsregio’s al is ingegaan, is niet problematisch. De regeling moet
van kracht zijn binnen drie maanden na vaststelling van de wet. Hij wil een korte juridische
toets doen op de suggestie van mw. Bloemen om de GR één week na de inwerkingtreding van
de Wet veiligheidsregio’s te doen ingaan, maar niet eerder dan 1 juli 2010.
• Artikel 60 kan worden toegevoegd, de datum van inwerkingtreding kan per gemeente verschillen.
• Artikel 12 e is in de nu voorliggende versie gewijzigd. Na discussie met een jurist van een van
de deelnemende gemeenten is nu het voorstel om de wijziging weer te schrappen.
• Ten aanzien van het opnemen van ordevoorstellen in de regeling is het bestuur terughoudend,
omdat dit inflexibiliteit in de hand werkt.
• De voorzitter adviseert de raadsbehandeling van de GR zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden.
• De opmerking van de K5-gemeenten om een nieuw artikel 7 op te nemen over het voorzitterschap van het AB wordt niet overgenomen, aangezien in artikel 22 reeds alle bepalingen met
betrekking tot de voorzitter zijn opgenomen. De opmerkingen over de Regionaal Commandant
staan verspreid over de gemeenschappelijke regeling; dit heeft te maken met de verschillende
rollen van de regionaal commandant. Voor de leesbaarheid zullen in de gedrukte en de websiteversie verwijzingen worden opgenomen.
• De K5-gemeenten merken op dat de bepaling ontbreekt dat de oude GR moet worden ingetrokken. Dit is niet juist. Het betreft hier een gewijzigde GR; de oude GR wordt daarom niet
ingetrokken.
• Ten aanzien van de reserves stelt hij dat bij een begroting van € 43 miljoen enige flexibiliteit in
handelen moet blijven voor het AB en hij acht het niet verstandig de gehele procedure van de
raad te koppelen aan dit traject.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen van de burgemeesters van Lisse,
Oegstgeest en Zoeterwoude en hierover de volgende besluiten te nemen:
• geen wijziging van de artikelen 8, 16, 48 en 50;
• toevoeging aan artikel 60: “en kan per gemeente verschillen”
• artikel 12 e niet te wijzigen: de tekst blijft dus: “het doen van voorstellen tot het wijzigen van
de regeling”;
• artikel 59 lid 2 als volgt te wijzigen: “De gewijzigde regeling treedt in werking één week na
de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s, doch niet eerder dan 1 juli 2010”;
2. in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden en de gemeentebesturen te verzoeken overeenkomstig te besluiten, met als belangrijkste redenen:
a. de Wet veiligheidsregio’s als nieuw wettelijk kader;
b. de regionalisering van de brandweer waaraan alle gemeenten, met uitzondering van de
gemeente Katwijk, deelnemen.
B. Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden
Mw. Timmers meldt naar aanleiding van het gestelde op pagina 26, dat in Oegstgeest momenteel
een tijdelijk commandant werkzaam is. Zij vraagt of deze functie zo spoedig mogelijk regionaal kan
worden ingevuld.
Dhr. Meijer antwoordt dat, afhankelijk van de af te spreken overgangsmaatregelen, wordt bezien in
hoeverre de tijdelijke functies kunnen worden bezet met mensen uit de eigen formatie. Hij zegt toe
dat dit zo efficiënt en effectief mogelijk zal geschieden, maar dat niet uit te sluiten is dat sommige
inhuurfuncties nog nodig zijn. Het verzoek van Zuidplas om als een van de laatste gemeenten te
worden aangesloten neemt dhr. Meijer mee in het overleg met alle deelnemende gemeenten om te
komen tot de meest verstandige planning. Het implementatieplan wordt nu uitgewerkt en hij hoopt
hier eind januari 2010 meer over te kunnen zeggen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het “Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden” en de gemeentebesturen te verzoeken overeenkomstig te besluiten.
C. Stand van zaken reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg (BOR) Brandweer Hollands Midden
Dhr. Bitter memoreert dat het AB op 12 november 2009 onder voorbehoud heeft ingestemd met
het reglement BOR. Op dezelfde datum is het reglement naar alle deelnemende gemeenten en de
lokale GO’s gezonden.
De BOR heeft verzocht om geen schriftelijke ronde te houden maar een oprichtingsvergadering te
beleggen met alle partijen. Deze zal plaatsvinden op 21 december 2009. Vertegenwoordigers van
vakbonden, lokale GO’s, werkgevers en werknemers zijn uitgenodigd.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.
D. Eindrapportage Ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands Midden
De voorzitter memoreert dat na een zeer intensief voortraject, dat veel capaciteit heeft gekost, nu
de eindrapportage Ontvlechtingsprotocol ter besluitvorming voorligt.
Dhr. Buijserd constateert dat het budget voor vrijwilligersmanagement per gemeente is gelabeld.
Hij kan zich vinden in het advies dat de BOR hierover heeft gegeven en hecht eraan dat dit budget
een aantal jaren geïndexeerd gelabeld blijft.
Verder begrijpt hij dat de raden voor 1 maart 2010 moeten besluiten tot regionalisering om in aanmerking te komen voor de gelden van de tweede tranche van BZK.
Dhr. Van Griensven stelt dat zijn gemeente op dit moment niet kan instemmen met het ontvlechtingsprotocol omdat een aantal zaken nog niet geheel duidelijk is.
Dhr. Goedhart meldt dat hij een verzoek heeft ingediend om de startbijdrage voor Noordwijkerhout
met € 15.000,-- te verminderen. Als deze correctie wordt verwerkt gaat zijn gemeente akkoord met
het Ontvlechtingsprotocol.
Mw. Evenhuis uit haar waardering voor de nu gekozen aanpak van het proces, waarbij de gemeenten nog enige ruimte hebben gekregen om van gedachten te wisselen alvorens tot
besluitvorming over te gaan.
De startbijdragen zijn voor wat betreft de K5-gemeenten akkoord.
Ten aanzien van de indexering gaan bedoelde gemeenten akkoord met de nu gekozen 1,555%.
Wel opteren zij ervoor dit percentage over de hele linie te hanteren. Nu is in sommige stukken
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sprake van de percentages 2,3 en 1,7%.
Ten aanzien van de vervangingsinvesteringen willen de K5-gemeenten de garantie dat de budgetten voor die gemeente worden aangewend die de gelden ook heeft ingebracht.
Voor wat betreft inruilopbrengsten van groot materieel (TAS) stellen de K5-gemeenten dat deze ten
goede moeten komen aan de inbrengende gemeente.
Bedoelde gemeenten gaan uit van een eenduidig plaatsingsproces met gelijke kansen voor een
ieder.
Dhr. De Gelder complimenteert de organisatie met de nu voorliggende voorstellen. Zijn gemeente
hanteert terughoudendheid ten aanzien van indexering van gemeenschappelijke regelingen, maar
kan zich in de nu gevolgde koers vinden. Hij gaat derhalve akkoord met het nu gepresenteerde
ontvlechtingsprotocol.
Dhr. Cornelis antwoordt als volgt:
• Ten aanzien van de opmerking van mw. Langelaar over de overhead is het streven toe te
groeien naar het bedrag van de uitkering uit het gemeentefonds. Of dit binnen twee jaar het
geval zal zijn kan hij niet geheel beoordelen.
• De fout in de startbijdrage van Noordwijkerhout wordt hersteld door hierop € 15.000 in mindering te brengen.
• Een periode van vijf jaar voor de koppeling van de geïndexeerde vrijwilligersbudgetten aan de
gemeenten lijkt hem vrij lang. Na 2011 is niet geheel zichtbaar wat hiervan de consequenties
zullen zijn.
• Hij deelt de wens om te komen tot één algemene indexering voor alle gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden.
• Hij deelt het uitgangspunt van de K5-gemeenten ten aanzien van de vervangingsinvesteringen;
eventuele wijzigingen op dit gebied zullen in goed overleg moeten worden geregeld.
• Bij de plaatsing van de medewerkers is het uitgangspunt dat wordt bezien welke persoon het
beste past op welke plaats. Het systeem dient voor elke gemeente transparant te zijn.
• De problemen die Hillegom nog heeft met het ontvlechtingsprotocol zijn volgens dhr. Cornelis
in onderling overleg op te lossen.
Dhr. Breider meldt ten aanzien van het verzoek van de K5-gemeenten om de indexering van
1,555% ook toe te passen op de inwonerbijdrage in de programmabegroting 2010, dat hier toch
uitgegaan moet worden van de afgesproken percentages (1,7% voor materieel en 2,3% voor de
lonen; in dit laatste percentage is het uitstel van de afschaffing van de pseudo-ww verwerkt.
Dhr. Van der Meer merkt op dat de kosten van de ontvlechting voor de gemeente Zuidplas op dit
moment € 100.000,-- hoger zijn dan aanvankelijk was geraamd. Hij acht dit problematisch en wil
hierover graag contact met de commandant.
Mw. Evenhuis stelt dat de K5-gemeenten ten aanzien van de vervangingsinvesteringen de garantie willen dat deze worden ingezet en besteed ten behoeve van de gemeenten die de gelden
leveren. Ook moeten de investeringen tijdig plaatsvinden en dient na drie jaar te worden geëvalueerd.
Wat betreft de inruilopbrengsten voor groot materieel (TAS) is zij van oordeel dat deze ten goede
moeten komen aan de desbetreffende gemeente. Als dat wordt toegezegd kunnen de K5gemeenten instemmen met het ontvlechtingsprotocol.
Dhr. Cornelis wil ten aanzien van de vervangingsinvesteringen in principe toezeggen dat deze de
eerste drie jaar ten goede komen aan de leverende gemeente.
Over gevraagde inruilvergoeding doet hij nu geen uitspraak; met de gemeente Ouderkerk zal hierover apart worden gesproken.
Hij uit zijn verbazing over het feit dat de kosten voor de gemeente Zuidplas zijn gestegen; in zijn
optiek zou de gemeente juist goedkoper uit moeten zijn.
Dhr. Meijer heeft begrip voor de verzoeken en opmerkingen van de K5-gemeenten, maar vraagt
toch enige speelruimte om te voldoen aan de eisen ten aanzien van budget, kwaliteit en efficiency.
Uiteraard moeten de gemeenten kunnen beschikken over kwalitatief goede materialen. Op enig
moment kan het echter nodig zijn om door verschuivingen de bestaande middelen efficiënter in te
zetten. Ook ten aanzien van de vergoeding van inruilopbrengsten vraagt hij om over de gemeentegrenzen heen te kijken.
Dhr. De Prieëlle stelt dat zijn raad financiële kaders heeft gesteld waarbinnen hij moet opereren;
hij wil dan ook de harde toezegging dat inruilwaarde van de TAS à € 20.000 terugvloeit naar de
gemeente Ouderkerk. Als deze toezegging niet wordt gedaan zal hij niet instemmen met het ontvlechtingsprotocol.
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lijk afgesproken uitgangspunten.
Mw. Evenhuis stelt dat voor de K5-gemeenten de toezegging die bestuurlijk door dhr. Cornelis als
portefeuillehouder is gedaan uitgangspunt vormt, nl. dat vervangingsinvesteringen drie jaar worden
ingezet en besteed ten behoeve van de leverende gemeente.
De voorzitter antwoordt dat deze toezegging het uitgangspunt is; er kunnen zich binnen deze drie
jaar echter omstandigheden voordoen waarbij daarvan moet worden afgeweken; dit zal echter altijd
in onderling overleg geschieden.
Mw. Evenhuis antwoordt dat dit voorbehoud betekent dat van de K5 vier gemeenten akkoord gaan
met het ontvlechtingsprotocol; de gemeente Ouderkerk kan hiermee niet instemmen.
Dhr. Van der Meer meldt in vervolg op zijn eerder gedane opmerking over het ontstane tekort voor
de gemeente Zuidplas dat dit op een vergissing berust; hij kan van harte instemmen met het Ontvlechtingsprotocol.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de resultaten zoals deze zijn opgenomen in de eindrapportage Ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands Midden, inclusief de daarin opgenomen startbijdragen, met
als aantekening dat op de bijdrage van Noordwijkerhout € 15.000 in mindering wordt gebracht;
2. de opmerkingen zoals deze door verschillende gemeenten zijn gemaakt in hoofdstuk 8 van de
eindrapportage Ontvlechting brandweer Hollands Midden, voor kennisgeving aan te nemen en
niet nu nieuwe beleidsuitgangspunten te formuleren die tot een wijziging van de startbijdragen
zouden leiden;
3. de eindrapportage ter besluitvorming door te geleiden naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De AB-leden van Hillegom en Ouderkerk gaan niet akkoord met bovengenoemd besluit.
De voorzitter verzoekt de gemeenten de raadsbehandeling van de stukken met betrekking tot de
regionalisering zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Voor eind 2009 ontvangt elke gemeente
daartoe een format.
Dhr. Meijer dankt de aanwezigen voor de complimenten die zij hebben gegeven in de richting van
de medewerkers aan het traject van de regionalisering.

BG.3

Benoeming regionaal commandant
Mw. Bloemen juicht de benoeming van dhr. Meijer toe. Wel vraagt zij een wijziging aan te brengen
en dhr. Meijer niet te benoemen tot commandant en secretaris van de GR, maar van het “openbaar
lichaam Brandweer en GHOR Hollands Midden”.
Dhr. Meijer dankt de vergadering voor de soepele besluitvorming ten aanzien van de regionalisering en van zijn benoeming. Hij acht het een eer om de functie van commandant en secretaris te
vervullen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
De heer H.E.N.A. Meijer met ingang van 1 januari 2010 te benoemen tot regionaal commandant
Brandweer Hollands Midden en secretaris van het openbaar lichaam de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden.

Rondvraag en sluiting
Dhr. Zonnevylle merkt op, naar aanleiding van de opmerking van dhr. Bernsen over de Q-koorts,
dat hij, gezien de ervaringen met de griepvaccinaties, er alle vertrouwen in heeft dat RDOG, GHOR
en GGD adequaat zullen optreden wanneer zich in de regio onverhoopt gevallen van Q-koorts zullen voordoen.
Dhr. Cornelis geeft aan dat de voorzitter zich zeer heeft ingezet voor het binnenhalen van de gelden van de tweede tranche, waarvoor dank.
De voorzitter staat stil bij het feit dat het voor dhr. Van der Meer de laatste keer is dat hij de vergadering van het Algemeen Bestuur bijwoont. Hij dankt dhr. Van der Meer hartelijk voor de
geleverde bijdragen.
De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng, wenst ieder een goede kerstperiode toe
en een veilige jaarwisseling en sluit de vergadering om 15.30 uur.
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden 2009
Nummer
2009/A001

Gremium
Multidisciplinair

2009/A002

Multidisciplinair

2009/A003

Multidisciplinair

2009/A004

Multidisciplinair

2009/A005

Multidisciplinair

2009/A006

Multidisciplinair

2009/A007

Multidisciplinair

Omschrijving
Benoeming lid Dagelijks Bestuur:
Het Algemeen Bestuur en het Regionaal College besluiten:
Op grond van artikel 15 lid 1 GR Brandweer en GHOR en artikel
14 lid 1 statuut RC, dhr. W.H. de Gelder, burgemeester van Alphen
aan den Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
GR Regionale Brandweer en GHOR en van het Regionaal College
Politie Hollands Midden, in de plaats van dhr. N.P.M. Schoof
Huisverbod online:
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het lopende contract BOPZ-online uit te breiden met Huisverbod
online en de besluitvorming over de financiële consequenties in het
AB RDOG te laten plaatsvinden.
Schoolveiligheid en lesprogramma “Doe effe normaal”:
Het Algemeen Bestuur besluit het volgende:
1. Gemeenten gaan in het kader van hun regierol voor de integrale veiligheid het gesprek aan over schoolveiligheid met de
onderwijsinstellingen. Met alle basisscholen (groepen 7 en 8)
wordt een besluit genomen over de inpassing van het lesprogramma “Doe effe normaal” in een brede discussie over
schoolveiligheid;
2. Gemeenten nemen de facilitaire/ondersteunende werkzaamheden van het lesprogramma “Doe effe normaal” voor hun
rekening, zoals het inventariseren van deelnemende scholen,
aantal en soort lessen, de bestelling van het materiaal en afstemming van de inzet van de lesgevende organisaties;
3. De Veiligheidsdirectie opdracht te verlenen gemeenten te stimuleren met schoolveiligheid en het lesprogramma “Doe effe
normaal” aan de slag te gaan.
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de opzet van een RIEC Haaglanden/Hollands Midden;
2. Het RIEC te beschouwen als een “onderwerp van integraal veiligheidsbeleid”;
3. De portefeuillehouder de opdracht te verstrekken een begrotingsvoorstel te doen.
Evaluatierapport “Watergolf”:
Het Algemeen Bestuur:
− neemt kennis van de geleverde informatie;
− verzoekt de Veiligheidsdirectie in het in opdracht van het DB
op te stellen verbeterplan ook de voortgang van de aanbevelingen en de implementatie te vermelden en dit verbeterplan
ook aan de leden van het AB ter hand te stellen.
Procesdeelplannen 12 en 13:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de Procesdeelplannen 12 (preventieve openbare gezondheidszorg) en 13 (Geneeskundige hulpverlening) vast te
stellen;
2. de beide Procesdeelplannen aan de 28 gemeenten aan te bieden ter opneming in het gemeentelijk rampenplan.
Planvorming Dijkring 14:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Mandaat te verlenen aan het Dagelijks Bestuur voor inhoudelijke afronding van het convenant bovenregionale coördinatie
Dijkring 14;
2. De volgende tijdlijn vast te stellen:
− Dagelijks Bestuur 10 september 2009: definitieve besluitvorming over dit convenant;
− Oktober 2009: ondertekening bovenregionaal convenant
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2009/A008

Multidisciplinair

2009/A009

Multidisciplinair

2009/A010

Multidisciplinair

2009/A011

Multidisciplinair

2009/A012

Multidisciplinair

namens VRHM door de voorzitter.
Rol Veiligheidsbestuur in vergunningverlening Wet ambulancezorg (Waz):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De RDOG Hollands Midden wordt aangewezen als RAV Hollands Midden in het kader van de Wet Ambulancezorg;
2. De dienstverleningsovereenkomst tussen beide gemeenschappelijke regeling wordt aangepast, zoals is weergegeven
in bijlage 2;
3. De directies van beide gemeenschappelijke regelingen krijgen
de opdracht het Service Level Agreement aan te passen, zodat
aan de eisen in het kader van de vergunningverlening ex Waz
wordt voldaan;
4. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd om de eisen vast
te stellen waaraan de toekomstige vergunninghouder dient te
voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg;
5. De principeafspraken over de instelling van de GMK en de
verhouding met de RDOG blijven verder gehandhaafd.
Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met deelname door de deelnemende gemeenten aan het Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum voor
de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (RIEC)
Haaglanden / Hollands Midden;
2. De bijdrage van de deelnemende gemeenten te innen naar rato van het aantal inwoners en af te dragen aan het RIEC
Haaglanden / Hollands Midden. Bij volledige deelname wordt
uitgegaan van een bedrag van € 168.000,- in 2010 (22 cent
per inwoner) en € 187.250,- in 2011 (25 cent per inwoner).
Hierbij wordt aangetekend dat de gemeente Zoeterwoude niet
zal deelnemen aan het RIEC;
3. De datum van toetreding te bepalen op 1 januari 2010.
Fiscale gevolgen (BTW-problematiek) van de Wet Veiligheidsregio’s:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de beschreven problematiek;
2. De BTW-problematiek te (laten) kwantificeren in het Project Inrichting en Implementatie Regionale Brandweer Hollands
Midden (Werkgroep Ontvlechtingsprotocol);
3. In bovengenoemd project, in samenspraak met Deloitte Belastingadviseurs B.V., te komen tot de fiscaal gunstigste
constructie en deze bestuurlijk voor te leggen in vergelijking
met het gekozen en besloten bestuurlijk uitgangspunt dat kazernes in beginsel van de eigenaren worden gehuurd.
e
e
Aanwijzing 2 plv. korpsbeheerder en 2 plv. voorzitter VRHM:
Het Regionaal College Politie Hollands Midden besluit:
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer W.H. de Gelder, aan te wijzen als tweede plaatsvervangend korpsbeheerder
van de Politie Hollands Midden.

25.06.2009

25.06.2009

25.06.2009

12.11.2009

Het Algemeen Bestuur besluit:
De burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer W.H. de Gelder, aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
Convenant netcentrisch werken:
12.11.2009
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;
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a.

2009/A013

Multidisciplinair

2009/A014

Multidisciplinair

2009/P001

Politie

2009/P002

Politie

2009/P003

Politie

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.
Continuïteitsplan grieppandemie RBHM:
12.11.2009
Het Algemeen Bestuur besluit op basis van het advies van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 september 2010:
1. Het bijgevoegde continuïteitsplan Regionale Brandweer vast te
stellen, met daarbij de volgende uitgangspunten:
i.
In de regio één operationele fase te hanteren;
b. De daadwerkelijke fase wordt door de regionaal commandant vastgesteld;
c. Vanaf het moment dat de coördinatie in handen van de
regio ligt de extra gemeentelijke personeelskosten voor
kazernering, piket, reis- en verblijfkosten en de kostenverrekening met de hoofdwerkgever, na afloop te verrekenen
conform de verrekening van de bijdrage per inwoner;
d. De brandweertaken aan te wijzen als essentiële taken en
akkoord te gaan met het, binnen de regio, uitlenen van
“eigen” brandweermensen aan buurgemeenten.
2. De afstemming met de medezeggenschap te laten verlopen
via de BOR.
Regionale eisen Wet ambulancezorg:
12.11.2009
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het gestelde onder A.1 geen aanvullende eisen te
stellen;
2. Het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen en op basis van het gestelde onder A.2 de minister positief te adviseren
over de regeling ambulancezorg hoofdstuk III;
3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen vanaf 1 oktober 2009;
4. Kennis te nemen van de op 23 oktober 2009 verzonden brief
aan de minister van VWS.
26.03.2009
Korpsjaarverslag en Jaarrekening 2008:
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit met genoegen:
1. Het Korpsjaarverslag 2008 vast te stellen;
2. De Jaarrekening 2008 vast te stellen en
a. Het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene
reserves;
b. De korpsbeheerder décharge te verlenen inzake het door
hem in het verslagjaar gevoerde en in de Jaarrekening
2008 verantwoorde financiële beheer.
Gebiedsindeling basispolitiezorg 2010:
25.06.2009
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende stemprocedure;
2. De territoriale grenzen van de districten en de teams basispolitiezorg vast te stellen zoals omschreven in variant 1,
teamindeling B in de notitie ‘gebiedsindeling basispolitiezorg
2010’ d.d. 28 mei 2009;
3. tot een wijziging van de variant 1B, zoals genoemd onder 2,
ten aanzien van de teamindeling van het district 3 Rijn- en
Veenstreek, te weten: het formeren van één team uit Alphen
aan den Rijn en Rijnwoude en één team uit Kaag en Braassem
en Nieuwkoop.
Wijziging Instellingsbesluit vtsPN:
25.06.2009
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
In te stemmen met de wijziging van artikel 6.2 lid 6 en 7 van het
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2009/P003

Politie

2009/P004

Politie

2009/P005

Politie

2009/P006

Politie

2009/BG001

Brandweer/
GHOR

Instellingsbesluit van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN).
Balansmutaties Eigen Vermogen Politie Hollands Midden (begrotingswijziging):
Het Regionaal College besluit tot de volgende correcties op de balanspost Eigen Vermogen per 31 december 2008:
1. Het instellen van een balanspost Voorziening Huisvesting ten
laste van de Algemene Reserve ter grootte van 6 miljoen euro
ter bekostiging van te verwachten huisvestingskosten vanwege
samenvoeging van teams BPZ én vanwege de afwaardering
van de boekwaarde van de vastgoedportefeuille;
2. Het instellen van een Voorziening voor Jubileumgratificaties
ten laste van de Algemene Reserve ter grootte van 2 miljoen
euro;
3. Het instellen van een Bestemmingsreserve Begrotingstekorten
2009-2012 ten laste van de Algemene Reserve ter grootte van
4,3 miljoen euro.
4. Bovenstaande besluiten ter informatie aan te bieden aan BZK.
Voordracht voorzitter klachtencommissie/Commissie Toezicht
Arrestantenzorg
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met de benoeming van mw. mr. H.M. Patijn tot
voorzitter van de klachtencommissie en de Commissie Toezicht
Arrestantenzorg.
Korpsjaarplan 2010:
Het Regionaal College besluit:
Het beleid, de formatie en de begroting zoals neergelegd in het
korpsjaarplan Politie Hollands Midden 2010 goed te keuren.
Bestuurlijke informatievoorziening:
Het Regionaal College besluit:
akkoord te gaan met het voorstel van de Politie Hollands Midden
om per 1 januari 2010 een standaardpakket veiligheidsinformatie
aan het bestuur te verstrekken, bestaande uit:
− Een dagrapport dat inzage geeft in de dagelijkse incidenten op
het gebied van openbare orde;
Een gebiedsscan bestaande uit maandelijkse managementinformatie over de objectieve veiligheidssituatie in gemeenten,
eenmaal per tertiaal aangevuld met een analyse op thema’s
waarop relevante afwijkingen zijn waar te nemen.
Regionalisering Brandweer:
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de resultaten van het vervolgonderzoek Regionalisering Brandweer Hollands Midden: samen sterker dan alleen!
en de gemeenteraden te verzoeken overeenkomstig te besluiten,
met als belangrijkste uitgangspunten:
• De gemeentelijke brandweerzorg in Hollands Midden met ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren, conform de
convenantvoorwaarden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en deze onder te brengen in een
nieuwe regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands
Midden;
• De nieuwe brandweerorganisatie kent als organisatie- en besturingsmodel het districtsmodel;
• De nieuwe brandweerorganisatie gaat bij de instelling uit van
de reeds regionaal afgesproken kwaliteitsnormen 2010;
• De gemeentelijke startbijdrage aan de nieuwe brandweerorganisatie per 1 januari 2010 is het totaal van de (geïndexeerde)
geraamde netto budgetten 2009, vermeerderd met de additionele budgetten voor het wegwerken van de geconstateerde
kwaliteitsmanco’s en verminderd met het aandeel in de efficiency, volgens de afgesproken verdeellijn;
• In het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie wordt
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2009/BG002

Brandweer/
GHOR

2009/BG003

Brandweer/
GHOR

2009/BG004

Brandweer/
GHOR

2009/BG005

Brandweer/
GHOR

2009/BG006

Brandweer/
GHOR

2009/BG007

Brandweer/
GHOR

een beleid ontwikkeld waarmee de kosten voor brandweerzorg
in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor
het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds
ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
• Het instellen van een moratorium.
Controleprotocol 2009:
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2009 vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp.
Begrotingswijziging 2009:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De effecten van het vervallen van de Awf-premie per 1 januari
2009, alsmede een bijstelling van de materiële index door het
uitblijven van een BTW-tariefstijging (van 19% naar 20%) te
verwerken in de eerste begrotingswijziging 2009. Het effect
van deze beide maatregelen resulteert per saldo in een verhoging van de inwonerbijdrage 2009 van € 90.000,-, ofwel
(afgerond) € 0,12 per inwoner. De dekking wordt gezocht in
een bij de vaststelling van het jaarbericht 2008 daartoe te vormen reserve;
2. Overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegrotingswijziging aan te bieden aan de
gemeenteraden, zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken;
3. De vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2009 te
agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op
25 juni 2009;
4. Kennis te nemen van het feit dat ook de Politie-CAO, zoals deze in 2008 van kracht is geworden, een additionele autonome
stijging voor 2009 laat zien. De effecten hiervan zijn nog onderwerp van een nadere analyse. Zodra deze effecten bekend
zijn zal ook hiervoor een begrotingswijziging voor 2009 worden
ingediend.
Perspectiefnota 2010 GR RBHM en GHOR:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Perspectiefnota 2010 vast te stellen;
2. In te stemmen met de beleidsvoornemens, genoemd in de
Perspectiefnota 2010 en deze te dekken uit de hogere rijksbijdrage voor 2010 en 2011;
3. In te stemmen met de indexering voor 2010 van de lonen met
4,8% (deze bestaat voor 2,5% uit het vervallen van de Awfpremie per 1 januari 2009 en voor 2,3% uit de reguliere geharmoniseerde loonindex) en de materiële kosten met 1,7%;
4. Kennis te nemen van de actuele risicoparagraaf.
Jaarplan 2009 GHOR:
Het Algemeen Bestuur besluit:
Ingevolge GR artikel 13 lid 2c het Jaarplan 2009 GHOR Hollands
Midden vast te stellen.
Geneeskundige Combinatie (GNK):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie “De Geneeskundige Combinatie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid” van
5 januari 2009 van GHOR Nederland;
2. De RGF opdracht te geven te streven naar de uitkomst van
bovengenoemde notitie, met name landelijke uniformiteit en
spreidingsplan uiterlijk per 1 januari 2010;
3. Indien BZK negatief reageert op de voorstellen van GHOR Nederland, de RGF te mandateren de beide ambuvoertuigen met
aanhanger en de SIGMA-bus met aanhanger van de GNK Leiden over te nemen, in ieder geval tot 1 januari 2011.
Benoeming Regionaal Commandant, tevens beoogd Regionaal Commandant nieuwe organisatie:
Het Algemeen Bestuur besluit:
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2009/BG008

Brandweer/
GHOR

2009/BG009

Brandweer/
GHOR

2009/BG010

Brandweer/
GHOR

Brandweer/
GHOR

2009/BG011

Brandweer/
GHOR

2009/BG012

Brandweer/
GHOR

2009/BG013

Brandweer/
GHOR

1. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om
de heer H.E.N.A. Meijer met ingang van 15 maart 2009 te benoemen tot “kwartiermaker” Regionalisering Brandweer;
2. De heer H.E.N.A. Meijer, op basis van detachering, te benoemen tot commandant van de regionale Brandweer Hollands
Midden voor de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december
2009, onder vermelding van de toezegging dat hij, bij gebleken
geschiktheid, de beoogde kandidaat is voor de functie van regionaal commandant van de nieuwe brandweerorganisatie;
3. De heer H.J.J. Lenferink te machtigen tot het afsluiten van een
overeenkomst tot detachering met betrokkene en Politie Hollands Midden voor de periode 01.07.2009 t/m 31.12.2009.
Benoeming secretaris gemeenschappelijke regeling / hoofde
commandeur 1 klas:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De heer H.E.N.A. Meijer met ingang van 1 juli 2009 tot en met
31 december 2009 te benoemen tot secretaris van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR
e
Hollands Midden en hoofdcommandeur 1 klas;
2. de heer H.E.N.A. Meijer gedurende zijn detacheringsperiode
als commandant van de Regionale Brandweer Hollands Midden (van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009) de rang van
e
hoofdcommandeur 1 klasse toe te kennen.
Managementletter 2008 gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Bij de inrichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling
en verordeningen de onderkende noodzaak voor het opstellen
van proces- en procedurebeschrijvingen mee te nemen;
2. Voor 2009 niet meer over te gaan tot het vaststellen van de organisatieverordening maar deze vraag in te brengen in het
implementatietraject regionalisering;
3. Voor het overige kennis te nemen van deze managementletter
2008.
Jaarbericht gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het jaarbericht 2008 vast te stellen’;
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen.
Aanbesteding accountant:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Aan Deloitte B.V. de accountantscontroles te gunnen voor de
jaren 2010 en 2011;
2. In 2011 de accountantscontrole aan te besteden voor de jaren
2012 t/m 2015.
Tweede begrotingswijziging 2009:
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2009 ter dekking
van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris.
e
1 kwartaalrapportage gemeenschappelijke regeling Regionale
Brandweer en GHOR Hollands Midden:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de gemelde bestuurlijk relevant geachte
aspecten ten aanzien van de voortgang regionalisering en het
wetgevingstraject Wet op de Veiligheidsregio’s;
2. Kennis te nemen van de door de beheerder GMK gemelde
overschrijding van de kosten.
Ontwerpprogrammabegroting 2010 en meerjarenramingen
2011-2013:
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2010, inclusief het Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC) onder
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voorwaarde dat van de volgende gemeenten de cijfers worden gecorrigeerd:
1. Katwijk (neemt niet deel aan de regionalisering, derhalve correctie van de hierop betrekking hebbende cijfers)
2. Oegstgeest (onjuiste weergave)
3. Zoeterwoude (onjuiste weergave, bovendien correctie wegens
niet-deelname aan het RIEC).
2009/BG014

Brandweer/
GHOR

2009/BG015

Brandweer/
GHOR

25.06.2009
Stand van zaken besluitvorming regionalisering brandweer,
ontvlechtingsprotocol en vervolg:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de besluitvorming door de gemeenteraden inzake de regionalisering van de
brandweer;
2. Gelet hierop in te stemmen met de vervolgfase van het regionaliseringsproject, met als doelstelling om per 1 januari 2010
de brandweerzorg in de gemeenten te regionaliseren en onder
te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie
Brandweer Hollands Midden, conform de voorwaarden zoals
genoemd in het convenant met de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties;
3. Kennis te nemen van de door diverse gemeenteraden aangenomen amendementen (betreffende o.a. behoud vrijwilligheid
en financiële kaders) en deze amendementen aan de voor het
vervolgtraject ingestelde projectorganisatie mee te geven als
randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het besluit
van het Algemeen Bestuur van 29 januari 2009;
4. In te stemmen met het bijgevoegde “Overdrachtsprotocol” en
de daarin aangegeven uitgangspunten voor de ontvlechting;
5. De voor het “Vervolgonderzoek regionalisering Brandweer Hollands Midden” d.d. 27 maart 2008 ingestelde projectorganisatie
onder dankzegging voor bewezen diensten per 1 juli 2009 te
ontbinden.
25.06.2009
Vervolg project regionalisering brandweer:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het Plan van aanpak regionalisering
Brandweer Hollands Midden, met als belangrijkste uitgangspunten:
a. de basis vormt het besluit van het Algemeen Bestuur d.d.
29 januari 2009 en de daarin benoemde doelstellingen en
kaders voor het besturingsmodel, het beleid en de kwalitatieve en financiële resultaatsafspraken;
b. de nadere uitwerking van het besturingsmodel op basis van
de procesaansturing op regionaal niveau, een gedeconcentreerde uitvoering en een bestuurlijk aanspreekpunt op
districtelijk niveau;
c. de fasering van het gehele regionaliseringstraject tot 2012
in drie fasen (fusie-, start- en ontwikkelfase);
d. de uitgewerkte deelfasering van de eerste fase van het regionaliseringstraject tot 1 januari 2010 in vier deelfasen
(voorbereidings-, inrichtings-, besluitvormings- en implementatiefase);
e. de inrichting van de projectorganisatie met o.a. een bestuurlijke stuurgroep (voortzetting eerdere stuurgroep), acht
deelprojectgroepen, een werkgroep vrijwilligersmanagement, een werkgroep Katwijk, een werkgroep
gemeenschappelijke regeling en een werkgroep overdracht/ontvlechting;
f. de opdrachtverlening aan de deelprojectgroepen voor de
voorbereidingsfase;
g. de voorlopige globale raming van de projectkosten;
h. de projectrisico’s.
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2009/BG016

Brandweer/
GHOR

2. De regionaal commandant opdracht te geven het plan van
aanpak uit te voeren, met inachtneming van de financiële kaders zoals aangegeven in het plan van aanpak.
Regionaal zorgcontinuïteitsplan GHOR
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Regionaal zorgcontinuïteitsplan GHOR Hollands Midden
vast te stellen;
2. de RGF te mandateren actualisaties vast te stellen;
3. dat de RGF het bestuur jaarlijks informeert.

01.10.2009

Vervolgprocedure Regionaal Zorgcontinuïteitsplan:
− Het plan wordt naar de betrokken partners gestuurd;
− Op 6 november 2009 worden de hieruit volgende convenanten
met de ziekenhuizen en het traumacentrum getekend.
2009/BG017

2009/BG018

Brand12.11.2009
Regionalisering brandweer:
weer/GHOR Het Algemeen Bestuur besluit:
− het Reglement BGO Hollands Midden vast te stellen met de
aantekening dat mogelijk in de vergadering van het Algemeen
Bestuur in december 2009 een aanvulling op het reglement ter
vaststelling wordt aangeboden.
− De overige te nemen besluiten uit te stellen naar de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2009.
18.12.2009
BrandRegionalisering brandweer:
weer/GHOR
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio
Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
2. kennis te nemen van de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen van
de burgemeesters van Lisse, Oegstgeest en Zoeterwoude en
hierover de volgende besluiten te nemen:
• geen wijziging van de artikelen 8, 16, 48 en 50;
• toevoeging aan artikel 60: “en kan per gemeente verschillen”
• artikel 12 e niet te wijzigen: de tekst blijft dus: “het doen van
voorstellen tot het wijzigen van de regeling”;
• artikel 59 lid 2 als volgt te wijzigen: “De gewijzigde regeling
treedt in werking één week na de inwerkingtreding van de
Wet veiligheidsregio’s, doch niet eerder dan 1 juli 2010”;
2. in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de
gemeentebesturen te verzoeken overeenkomstig te besluiten,
met als belangrijkste redenen:
a. de Wet veiligheidsregio’s als nieuw wettelijk kader;
b. de regionalisering van de brandweer waaraan alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Katwijk,
deelnemen.
Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het “Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer
Hollands Midden” en de gemeentebesturen te verzoeken overeenkomstig te besluiten.
Eindrapportage Ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de resultaten zoals deze zijn opgenomen in
de eindrapportage Ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands
Midden, inclusief de daarin opgenomen startbijdragen, met als
aantekening dat op de bijdrage van Noordwijkerhout € 15.000
in mindering wordt gebracht;
2. de opmerkingen zoals deze door verschillende gemeenten zijn
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gemaakt in hoofdstuk 8 van de eindrapportage Ontvlechting
brandweer Hollands Midden, voor kennisgeving aan te nemen
en niet nu nieuwe beleidsuitgangspunten te formuleren die tot
een wijziging van de startbijdragen zouden leiden;
3. de eindrapportage ter besluitvorming door te geleiden naar de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De AB-leden van Hillegom en Ouderkerk gaan niet akkoord met de
eindrapportage Ontvlechtingsprotocol Brandweer Hollands Midden.

2009/BG019

BrandBenoeming regionaal commandant:
weer/GHOR
Het Algemeen Bestuur besluit:
De heer H.E.N.A. Meijer met ingang van 1 januari 2010 te benoemen tot regionaal commandant Brandweer Hollands Midden en
secretaris van het openbaar lichaam de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden.
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