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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde aanpassingen in de ROT en de 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).

3. Toelichting op het besluit
Een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van de zogenaamde hoofdstructuur van
crisisbeheersing is het hebben van professionele faciliteiten. Uit verschillende oefen- en
incidentevaluaties blijkt dat de ROT en RBT ruimte niet optimaal zijn. Tevens dienen de ruimten te
worden aangepast om te kunnen voldoen aan de eisen uit de Wet veiligheidsregio’s. Daarom is de
bestuurlijke noodzaak geuit om de ROT en RBT ruimten te herzien.
Er zijn inmiddels verschillende voorstellen voor de nieuwe ruimten besproken, onder andere binnen
de multidisciplinaire werkgroep RCC, het DT van brandweer Hollands Midden en in een overleg met
de voorzitter van de Veiligheidsregio. Ook zijn ICT en facilitaire zaken betrokken. Op basis van deze
overleggen is toegewerkt naar een voorstel, waarin alle partijen zich kunnen vinden. Hierbij is
nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende soorten overleggen die in de ruimten moeten
worden gefaciliteerd (ook in niet-crisis situaties). Tevens is voor flexibele oplossingen gekozen, zodat
ook toekomstige ontwikkelingen eenvoudig in de ruimten kunnen worden geïntegreerd.
Het voorstel behelst de volgende aanpassingen:
RBT ruimte
• Vloerbedekking, nieuw meubilair en verlichting ten behoeve van een professionele uitstraling.
• Flexibele indeling, met een standaard indeling van 20 zitplaatsen. Uitbreiding van het aantal
zitplaatsen naar maximaal 26 is mogelijk, net zoals het verkleinen naar 12 zitplaatsen. Daarnaast is
een “tweede ring” met maximaal 10 personen mogelijkheid.
• 3 vaste werkplekken ten behoeve van ondersteuners en informatiemanager, met eenvoudige en
flexibele bediening van de projectieschermen vanaf de counter. Deze counter wordt afgesloten en is
alleen beschikbaar bij crisis of bijzondere situaties. Er is een aparte aansturing voor de beamer voor
de dagdagelijkse situatie.
• Uitbreiding naar drie projectieschermen en 1 LCD scherm, waarbij weergave van televisiebeelden
mogelijk is.
• Flexibel gebruik van flip-over en whiteboard is mogelijk.
• Mobiel camerasysteem voor het maken van opnamen en het volgen van het overleg in een andere
ruimte.
• Videoconferencing: de RBT ruimte wordt voorbereid op het gebruik van videoconferencing.
Aanschaf wordt uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over toekomstige ontwikkelingen, waaronder
het gebruik van videoconferencing via het nieuwe noodnet.
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ROT ruimte
• Uitbreiding counter sectie informatiemanagement naar 5 werkplekken.
• Plaatsing extra counter ten behoeve van de sectie bevolkingszorg.
• Uitbreiding naar drie projectieschermen met eenvoudig aansturingsysteem.
• Verbeterd zicht op projectieschermen.
• Verbeteren netheid van de ruimte, onder andere door extra kastruimte.
• Plaatsing LCD scherm voor onder andere televisiebeelden.
• Verbetering akoestiek en indien noodzakelijk gebruik microfoonsysteem.
• Verbetering vergaderopstelling
Ter illustratie zijn drie plattegronden van de ruimten opgenomen in de bijlagen.
Beheersafspraken
Door middel van heldere beheersafspraken en verantwoordelijkheidsverdeling wordt gegarandeerd
dat de ruimten ten alle tijden volledig operationeel en functioneel zijn. Deze afspraken worden in een
afzonderlijk voorstel uitgewerkt.

4. Kader

5. Consequenties
De kosten voor aanpassing van de ROT en de RBT ruimte op bovengenoemde punten worden
geraamd op respectievelijk € 107.647 en € 120.777. Deze investeringen worden conform de
financiële verordening afgeschreven, waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten voor beide ruimten
tezamen uitkomen op € 36.500. Het voorstel is de jaarlijkse kosten te dekken uit de structurele
verhoging van de rijksbijdrage (BDUR).
Met de (her)inrichting van de ROT/RBT-ruimten kan worden gesteld dat deze passend is in de
doelstelling van de verstrekking. Er behoeft verder geen beroep te worden gedaan op de reguliere
exploitatie of de inwonerbijdragen van de gemeenten. Omdat de begrotingen 2010 en 2011 niet
voorzien in deze investeringsvoorstellen, worden deze gezien het budgetrecht ter besluitvorming aan
u aangeboden.

6. Aandachtspunten / risico’s

7. Implementatie en communicatie
De volgende planning is indicatief:
- 4 juni - 24 juni: Voorbereiden implementatietraject
- 24 juni: Instemming AB met bovengenoemde aanpassingen en kosten
- 1 juli: Ondertekening offertes en servicecontracten en start aanpassing ruimten
- 1 sept: Herinrichting ROT en RBT ruimte voltooid

8. Bijlagen
- Plattegrond RBT ruimte (kleine setting)
- Plattegrond RBT ruimte (grote setting)
- Plattegrond ROT ruimte

9. Historie besluitvorming
In het DB op 3 juni is besloten:
- in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de ROT en de RBT ruimte.
- in te stemmen met het voorstel de kapitaallasten ten laste te laten komen van de extra structurele
verhoging van de rijksbijdrage (BDUR) en dit voorstel ter vaststelling aan te bieden aan het AB.
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