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1. In te stemmen met het Inrichtingsplan op hoofdlijnen Brandweer Hollands
Midden en de gemeentebesturen te verzoeken overeenkomstig te besluiten.

Betreft

De nieuwe brandweer Hollands Midden is meer dan een aantal bij elkaar gevoegde
brandweerkorpsen. Er ontstaat een nieuwe organisatie. Dit Inrichtingsplan op
hoofdlijnen geeft een kort en bondig overzicht hoe de nieuwe Brandweer Hollands
Midden gaat werken en schept een duidelijk kader voor de verdere inrichting (incl.
implementatieplan). Het inrichtingsplan is daarnaast een overzicht van de stand van
zaken van het regionaliseringproces.
De gemeentebesturen worden verzocht zoveel mogelijk voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 een definitief besluit nemen over de
regionalisering van de brandweer, door in te stemmen met de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling (als juridische basis voor de nieuwe Brandweer
Hollands Midden). Deze instemming kan alleen plaatsvinden wanneer er meer
duidelijkheid is over de inrichting en werkwijze van de nieuwe brandweer, de kosten
en een goede overgang van het huidige brandweerpersoneel (gemeentelijk en
regionaal). Daarnaast zijn bij de eerdere gemeentelijke besluitvorming
randvoorwaarden gesteld met betrekking tot vrijwilligersmanagement, de kosten en
de paraatheid. Ook hierop zal een bevredigd antwoord moeten worden gegeven
alvorens de gemeentebesturen kunnen instemmen.
De gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt in een separaat voorstel aan het
Algemeen Bestuur aangeboden.
Geconstateerd is dat het niet mogelijk is om het medezeggenschapstraject te
hebben afgerond voor het Algemeen Bestuur van 12 november a.s. De Bijzondere
Ondernemingsraad (BOR) is opgericht, getraind en volledig operationeel. De
Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) moet in formele zin nog
worden ingesteld. Zie hiervoor het separate voorstel. Instelling van de
medezeggenschapsorganen is één. Stap twee is om deze organen in positie te
brengen. De onderwerpen waar zij over gaan zijn merendeels nog niet gereed voor
besluitvorming. De BOR wordt “bijgepraat” over de voortgang tijdens de structurele
overlegvergaderingen met de WOR bestuurder (de regionaal commandant). Tevens
ontvangt de BOR diverse “halffabricaten” om mee te kunnen denken en om de
denkrichtingen te kunnen volgen. Dit alles om bij dit medezeggenschapsorgaan
vertrouwen te kweken in de gang van zaken.
Het ontvlechtingprotocol wordt momenteel afgerond. Voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur zijn alle afrondende gesprekken met de gemeenten gevoerd. De
eindrapportage wordt voor de vergadering van het Algemeen Bestuur aan de leden
toegezonden.
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