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

30 september 2010
09.30 – 13.30 uur
Stadhuis Alphen aan den Rijn, Raadzaal

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

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

Opening
Omdat de voorzitter verlaat is wordt begonnen met agendapunt BG.3 Regionalisering brandweer:
presentatie door dhr. H. Zuidijk. Zie hierover verder onder agendapunt BG.3.
Hierna opent dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter” formeel de vergadering en heet hij de
aanwezigen welkom, in het bijzonder mw. K.M. van der Velde-Menting en dhr. K.J.G. Kats, burgemeesters van resp. Kaag en Braassem en Zuidplas. Afmeldingen zijn ontvangen van de
burgemeesters van Gouda, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Teylingen en Vlist.
Het quorum is aanwezig.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Algemeen
A.1

Verslag en actiepunten AB-vergadering 24 juni 2010
Tekstueel:
Er zijn geen opmerkingen. Verslag, actie- en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Mw. Bloemen meldt naar aanleiding van het gestelde bij agendapunt BG.5 op pagina 9 dat de
raad van Zoeterwoude schriftelijk zijn zienswijze op de begroting aan de Veiligheidsregio heeft kenbaar gemaakt, maar dat deze niet ter kennis is gebracht van het AB. De brief was niet vermeld bij
de ingekomen stukken en ook heeft de gemeente geen reactie ontvangen. Weliswaar zijn de
zienswijzen besproken in de vergadering van 24 juni 2010, maar haar gemeente verwachtte een
schriftelijke beantwoording.
Mw. Langelaar sluit zich aan bij de opmerkingen van mw. Bloemen; ook Lisse heeft een brief ingediend en daarop geen antwoord ontvangen.
Met betrekking tot agendapunt BG.2 (Jaarbericht 2009 brandweer/GHOR) heeft zij begrepen dat
de voorzitter heeft voorgesteld het bedrag aan reserves aan een maximum te binden; zij vraagt of
het mogelijk is aan te geven welke posten uit die reserves zullen worden betaald.
Dhr. Van Erk stelt dat het AB heeft ingestemd met de programmabegroting 2011; met de K5gemeenten zijn echter nog gesprekken gaande over de bijdragen van deze gemeenten en deze
gemeenten maken dan ook een voorbehoud ten aanzien van de inkomstenkant van deze begroting.
De voorzitter antwoordt op deze laatste opmerking dat het AB het besluit neemt tot vaststelling
van de begroting en daartoe ook bevoegd is. Het is mogelijk dat de individuele gesprekken met
gemeenten zullen leiden tot marginale wijzigingen op de begroting, doch hieruit zullen geen essentiële aanpassingen voortkomen.
Op de opmerkingen van mw. Bloemen en mw. Langelaar stelt de voorzitter dat de brieven van de
gemeenten Zoeterwoude en Lisse waarschijnlijk zijn binnengekomen vlak nadat de stukken waren
verzonden, waardoor een en ander administratief niet goed is verwerkt. Hij stelt dat dergelijke brieven van gemeenten inderdaad een plaats op de lijst van ingekomen stukken moeten hebben en
ook van een antwoord dienen te worden voorzien.
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De voorzitter antwoordt op de vraag van mw. Langelaar t.a.v. de reserves dat het onderwerp
wordt geagendeerd wanneer de nieuwe brandweerorganisatie een feit is; daarbij komen zowel
maxima als doelen van de reserves aan de orde.
Dhr. Cremers begrijpt dat besluitvorming over de besteding van de structurele rijksbijdrage niet in
deze vergadering maar op een later tijdstip plaatsvindt.
De voorzitter antwoordt dat nog enkele zaken moeten worden afgestemd; daarom is dit onderwerp verschoven naar de vergadering van 11 november 2010.
Actiepunten:
Dhr. Bernsen bericht met betrekking tot actiepunt AB.68 (klacht gemeente Nieuwkoop over de
aanrijtijd van een ambulance) dat dit punt is afgehandeld. Er is nagegaan hoe de rit is verlopen en
een en ander is uitgelegd aan de gemeente.

A.2

Ingekomen en verzonden stukken
Hierover zijn geen opmerkingen. De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

A.3

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

A.4

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
Mw. Van der Kluit leest in de informatienotitie dat het DB Veiligheidsberaad van oordeel is dat het
C2000-systeem op zich goed werkt. Zij heeft daar binnen de K5-gemeenten de nodige zorg over,
met name voor wat betreft de binnenhuisdekking en dan niet alleen in de kazernes maar in het algemeen.
De voorzitter antwoordt dat van te voren bekend was dat de binnenhuisdekking geen onderdeel
vormde van het programma van eisen. In Hollands Midden is ervoor gekozen ook de binnenhuisdekking op orde te hebben. Mede ten behoeve van de brandweer is een ‘direct mode’-systeem in
de portofoons opgenomen, waarmee iemand binnen een pand contact kan leggen met de commandant die zich buiten bevindt. Op dit systeem is de nodige kritiek: bij de oude analoge
portofoons verzwakte het signaal langzamerhand, bij de nieuwe digitale portofoons is het signaal
van het ene op het andere moment verdwenen. Er wordt gezocht naar een oplossing. De situatie
kan verbeteren wanneer de portofoons worden vervangen; de nieuwste generatie vertoont veel
minder problemen.
Bij problemen met de binnenhuisdekking in grotere objecten is het college van B&W bevoegd om
de panden aan te wijzen en de eigenaar op te dragen zelf voorzieningen aan te brengen.
Dhr. Meijer vult aan dat de brandweer naar aanleiding van de gemelde problemen in de K5gemeenten en ook in Noordwijk heeft geïnventariseerd welke problemen er spelen. Inmiddels is
duidelijk geworden dat de problemen soms veroorzaakt worden door randapparatuur die niet goed
is ingeregeld en ook door gebruikersfouten.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Besluitvormend
A.5

Business case multidisciplinaire intake GMK
Mw. Langelaar heeft drie vragen over de overigens heldere notitie:
1. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van frictiekosten en efficiencyverlies bij de voorgestelde
multidisciplinaire intake?
2. Hoe wordt omgegaan met het spanningsveld tussen het inzagerecht van de MKA-centralisten
ten aanzien van medische gegevens en de opsporingsbevoegdheid aan politiezijde?
3. Op centralisten van verschillende disciplines zullen dezelfde taakomschrijvingen van toepassing zijn; welke gevolgen heeft dit voor het competentieprofiel en de functiewaardering? Mw.
Langelaar weet dat nu regelmatig irritatie ontstaat omdat centralisten niet op dezelfde wijze zijn
ingeschaald.
Mw. Bloemen zet vraagtekens bij de kolom “Doorlooptijd in weken” in het staatje bij punt 7 op pagina 2. De aanbesteding dient op Europees niveau te geschieden en zij acht daarvoor een termijn
van 11 weken zeer kort. De besluitvorming door het DB over de gunning volgt een week later en na
nog een week kan er reeds monodisciplinair worden proefgedraaid. Dit lijkt haar niet haalbaar. Ver-
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der wordt tweemaal genoemd het besluit van de VD om de bezetting terug te brengen.
Dhr. Zonnevylle acht het inhoudelijk een goed voorstel; de onzekerheden die hij voorziet zijn gelegen in de landelijke ontwikkelingen. Hij vraagt naar de risico’s die de regio loopt door nu te
besluiten en te investeren, terwijl wellicht over enige tijd op basis van deze landelijke ontwikkelingen andere keuzes moeten worden gemaakt.
Dhr. Wienen leest in het verslag van het Veiligheidsberaad dat de minister in feite een stip op de
horizon moet zetten alvorens verder kan worden geïnvesteerd in de GMK. Verder begrijpt hij uit het
verslag van een landelijk politieoverleg dat op 8 december 2010 een conferentie zal plaatsvinden
over de meldkamers. Hij vraagt eveneens naar het risico dat een regionaal in gang gezet project
op korte termijn niet meer aansluit op de landelijke ontwikkelingen.
Dhr. Mans antwoordt als volgt op de gestelde vragen.
− Bij een centrale intake en uitgifte kan mogelijk frictie ontstaan. In de verdere uitwerking van de
business case moeten daarom goede afspraken worden gemaakt over werkwijze en werkverdeling. Ook op een gevoelig onderwerp als het inzagerecht van medische gegevens dient nader te
worden ingezoomd. Het zodanig inrichten van het systeem dat er geen risico’s worden gelopen
staat op gespannen voet met het doel van de multidisciplinaire intake: sneller en efficiënter werken en minder leegloop.
− Een aanpassing van de taakomschrijvingen kan betekenen dat ook de functiebeschrijving en
functiewaardering moet worden herzien.
− Hij kan niet inschatten of de tijdsplanning te ambitieus zou zijn; volgens zijn informatie is deze
haalbaar; hij zal de hele planning nog eens kritisch laten doornemen.
− Ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen bestaat enige onzekerheid over de vorm van de
GMK en het tijdspad. Zijn ervaring is dat dergelijke ontwikkelingen lang kunnen duren en hij acht
het niet verantwoord om met de uitvoering van de business case daarop te wachten of deze
zelfs geheel af te blazen. Hij gaat ervan uit dat de business case niet strijdig zal zijn met de landelijke koers en stelt voor het proces door te zetten en goed te bezien hoe kan worden
aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen.
Dhr. Wienen kan zich de afweging van dhr. Mans voorstellen, maar dringt er wel op aan de landelijke signalen nauwgezet te volgen en daar zo snel mogelijk op te reageren, ter voorkoming van
onnodige investeringen.
Dhr. Stikvoort antwoordt dat met de landelijke aspecten bij de fasering al rekening is gehouden; in
eerste instantie zijn de investeringen beperkt en pas later volgt besluitvorming over de volgende
fases; dan zal ook het landelijke beleid duidelijker zijn.
De voorzitter vult aan dat deze business case een van de instrumenten is om het structurele tekort op de meldkamer aan te pakken en daarom een belangrijke kwaliteitsimpuls betekent. Ook bij
een vermindering van het aantal meldkamers is deze stap noodzakelijk. Overigens dient de overheid een heldere stip op de horizon te zetten, maar hij verwacht dat dit nog enige tijd zal duren.
Dhr. Bernsen meldt dat de witte sector graag snel aan de slag wil met de multidisciplinaire intake
en dat wellicht een deel van de kosten kan worden doorgeschoven naar de ambulancezorg.
Mw. Langelaar stelt naar aanleiding van de beantwoording van haar vraag over het inzagerecht
van medische gegevens dat het haar niet gaat om de technische verwerking in het systeem, maar
om het feit dat volgens haar dit inzagerecht van privacygevoelige gegevens gebonden is aan bepaalde functies.
Dhr. Bernsen antwoordt dat er ook nu een spanningsveld bestaat tussen bescherming van privacygevoelige gegevens en het inzagerecht van de centralisten. De naam van een te vervoeren
patiënt met een hartinfarct is zichtbaar, ook voor de politie, het elektronisch ritformulier is echter
niet zomaar ter inzage voor de politie. Verder vermeldt het programma van eisen dat er 24 uur per
dag een verpleegkundige aanwezig moet zijn op de meldkamer. Hollands Midden kan nog steeds
voldoen aan die eis, hoewel er wel in de meldkamerwereld wel discussie bestaat over nut en noodzaak ervan.
Dhr. Stikvoort meldt dat in de nieuwe functiebeschrijvingen elementen als opsporingsbevoegdheid
en toegang tot medische gegevens een plaats krijgen.
De voorzitter vult aan dat in de huidige meldkamer de kolommen blauw, wit en rood elk hun eigen
bevoegdheden kennen. De toekomstvisie op de meldkamer gaat ervan uit dat alle centralisten beschikken over alle bevoegdheden; de gegevens blijven echter uitsluitend binnen de meldkamer.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De rapportage “Business case multidisciplinaire intake GMK Hollands Midden” vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur op 3 juni 2010, t.w.:
a. De fasen 1 t/m 3 van de aanpak uit de business case op te dragen aan de beheerder
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GMK;
b. Voor deze fasen € 75.000,- vrij te maken, waarvan de dekking op termijn wordt gevonden
in de te behalen voordelen. Voorlopige dekking van dit bedrag wordt gevonden binnen de
BDVR-gelden voor 2010.

Informatief
A.6

Eerste halfjaarrapportage 2010 Brandweer/GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.

Rondvraag
Dhr. Goedhart vraagt of het DB naar aanleiding van het werkbezoek aan de regio Limburg-Noord
een thematische bespreking wil voorbereiden over de onderwerpen die daar de revue zijn gepasseerd en waar de regio Hollands Midden haar voordeel mee kan doen.
Verder heeft hij een mailwisseling gehad met dhr. Eenhoorn, die een artikel heeft geschreven over
de plaats van de regionale/nationale politie in het verwachte nationale politiebestel. Dhr. Eenhoorn
zal het artikel aan de collega-burgemeesters toezenden en is benieuwd naar de reacties. Dhr.
Goedhart vraagt in dit kader na te denken over een adequate reactie.
Dhr. Doornbos brengt de extreme regenval van enkele weken geleden in herinnering. Het watersysteem was op dat moment letterlijk tot de rand belast en er was sprake van een GRIP 2-situatie.
Uit de eigen evaluatie zijn geen knelpunten naar voren gekomen; de samenwerking is goed verlopen. Hij wil echter graag de ervaringen van de gemeenten horen.
Mw. Van der Kluit heeft het zeer op prijs gesteld dat de gemeenten op de hoogte werden gehouden.
Zij meldt verder dat haar gemeente sinds kort een nieuwe Medewerker Openbare Veiligheid heeft
en dat zij zeer onder de indruk is van zijn prestaties. Zij zou graag zien dat hij op 10 november
2010 de RBT-oefening bijwoont, omdat dit positief zal zijn voor zijn functioneren. De organisatoren
van de oefening hebben dit niet toegestaan, tenzij de burgemeester erop zou staan dat de MOV de
oefening bijwoont.
De voorzitter lijkt het geen probleem dat de MOV deelneemt.
Mw. Bloemen vraagt wat een vermindering van het aantal veiligheidsregio’s voor de regio Hollands Midden betekent, mede in het licht van de huidige regionalisatie van de brandweer, die nog
volop bezig is. Het mogelijk terugbrengen van het huidige aantal regionale brandweren naar tien is
de schrik van de vrijwilligers, die zich in grote organisaties vaak niet meer thuisvoelen.
Verder vraagt zij aan de regionale brandweercommandant om de brief te beantwoorden die zij hem
in juni 2010 heeft geschreven, over een te ontvangen rampbestrijdingsplan.
De voorzitter antwoordt op de suggestie van dhr. Goedhart dat het DB al bezig is om de leerpunten uit het bezoek aan Venlo mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen van een aantal
processen.
Ten aanzien van de notitie van dhr. Eenhoorn meldt de voorzitter dat deze naar ieder is gezonden.
Hij is het grosso modo eens met dhr. Eenhoorn, maar vraagt zich af of er op dit moment aanleiding
is om te reageren.
Wat betreft de schaalgrootte stelt de voorzitter dat er voornemens zijn om het aantal politieregio’s
te verminderen en te komen tot een nationale politie. Dit kan geschieden volgens twee scenario’s:
het opheffen van de rechtspositie van de regio’s en een landelijke organisatie opbouwen onder geleidelijke vergroting van de regio’s of de zgn. “big bang”. Het eerste scenario is het meest populair.
Binnen het Korpsbeheerdersberaad is in het verleden een forse discussie geweest over de schaalgrootte van de politie; in principe is het Kbb voor het regionale bestel. Mocht het kabinet besluiten
tot het invoeren van de nationale politie dan kan het Kbb trachten politieregio’s zoveel mogelijk op
de schaal van de veiligheidsregio’s te houden. Het gaat het Kbb primair over de vraag hoe een
nieuwe landelijke politieorganisatie omgaat met lokale en regionale vraagstukken. Overigens zijn
voor opheffing van de regionale korpsen en invoering van de nationale politie wetswijzigingen nodig en zal een en ander de nodige tijd vergen. In Groot-Brittannië komt men terug van het
fenomeen centrale sturing, omdat het slechts bureaucratie oplevert en legt men de taken terug
naar de regio’s.
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Wat betreft de positie van de vrijwilligers geeft de voorzitter aan dat niemand ervoor pleit om de
veiligheidsregio’s binnenkort ook op te schalen, de vormgeving hiervan is immers nog in volle gang
en daarom is het niet verstandig gaande dit proces de koers te wijzigen.
De voorzitter stelt op de vraag van mw. Bloemen dat brieven behoren te worden beantwoord.
Dhr. Mans bericht dat enkele weken geleden een capaciteitstekort op de meldkamer dreigde te
ontstaan, met name bij het politiedeel, waardoor 112-meldingen niet naar behoren konden worden
afgehandeld. Daarop is een noodplan, geaccordeerd door de Veiligheidsdirectie, in werking gesteld, wat inhoudt dat 112-meldingen ook door de afdeling Teleservice kunnen worden
afgehandeld, onder toezicht van gespecialiseerde medewerkers. Dit is duidelijk bedoeld als een
tijdelijke maatregel. Daarop is er door enkele medewerkers van de meldkamer contact gezocht met
de pers.
De voorzitter heeft een gesprek gevoerd met de betrokken journalist; het artikel is alleen in de regio Hollands Midden in De Telegraaf verschenen. De voorzitter heeft daarop een gesprek gehad
met een vertegenwoordiger van het personeel. Bij de medewerkers van de meldkamer heerst onrust over de gang van zaken, hoewel er wel begrip is getoond voor de noodmaatregelen. De
uitvoering ervan en de communicatie erover hebben geleid tot enige irritatie. De voorzitter gaat ervan uit dat een en ander in de toekomst beter wordt gecommuniceerd.

AB Regionaal College Politie
Algemeen
P.1

Terugkoppeling Kbb / vtsPN
De voorzitter geeft aan dat de discussie momenteel vooral het politiebestel betreft. Het is moeilijk
het tekort van vtsPN onder controle te krijgen zonder dat de kwaliteit daaronder te lijden heeft.
Verder is gesproken over de financiële situatie bij de korpsen in brede zin. Dertien korpsen staan
onder preventief toezicht. Dit is bij Hollands Midden nog niet het geval, maar de druk is duidelijk
voelbaar. De belangrijkste reden hiervoor is wellicht dat indertijd afspraken zijn gemaakt met het
rijk, waarbij de sterkteverhouding niet structureel, maar op basis van incidentele inkomsten is gefinancierd. Ook hebben er taakmutaties plaatsgevonden in het gemeentefonds die niet altijd van een
vergoeding zijn voorzien of waarvoor de vergoeding niet toereikend was. Deze effecten en de recente bezuinigingen hebben geleid tot een steeds grotere druk op het politiebudget.
Het Regionaal College neemt kennis van de geleverde informatie.

P.2

Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen
Mw. Bloemen refereert aan de brief van BZK van 27 juli 2010, waarin navraag wordt gedaan naar
de kosten van buitenlandse reizen van de (plv.) korpschef. Het bevreemdt haar dat BZK zich met
dit soort zaken bezighoudt.
De voorzitter antwoordt dat hij het declaratiegedrag heeft onderzocht; landelijk gezien zijn de
normen op een aantal punten enigszins overschreden, doch deze overschrijdingen waren steeds
goed onderbouwd; hij heeft dan ook alle aanvragen gesanctioneerd.
De stukken worden verder voor kennisgeving aangenomen.

AB Regionale Brandweer en GHOR
Algemeen
BG.1

B. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen GHOR
Hierover zijn geen opmerkingen.
De vergadering neemt kennis van de geleverde informatie.
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Besluitvormend
BG.2

Advies regeling ambulancezorg
Hierover zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Aan de minister van VWS mede te delen dat het GHOR-bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden geen opmerkingen heeft over het in de Regeling ambulancezorg opgenomen
programma van eisen.

BG.3

Regionalisering brandweer; toelichting stand van zaken
Dhr. Zuidijk geeft een presentatie over dit onderwerp. Alle aanwezigen ontvangen de hand-outs
van deze presentatie.
Enkele punten uit de presentatie:
− De BOR heeft positief geadviseerd op het organisatieplan en het (plaatsings-)functieboek
− Het DB heeft organisatieplan en functieboek op 2 september 2010 vastgesteld
− De startdatum van de nieuwe Brandweer Hollands Midden is 1 januari 2011
Op deze datum is het volgende geregeld en/of vastgesteld:
o Personeel: rechtspositie, sociaal plan, verzekering, contract Arbodienst, duidelijkheid over
(voorlopige) werkzaamheden, standplaats en salaris;
o Financiën: werkbegroting 2011/2012, inrichting financieel systeem, retributieverordening
voor betaalde dienstverlening;
o Facilitair: managementinformatiesysteem, documentmanagementsysteem, centraal postadres.
o ICT: serverpark operationeel.
o Vrijwilligersmanagement: afstemming werkzaamheden, financiële regeling
korps/personeelsactiviteiten, voortzetting bestaande werkgroep
o Risicobeheersing: toezicht conform de taakopvatting 2010, per gemeente verschillend. Continuering informatieoverdracht vanuit en naar de gemeenten.
o Operationele voorbereiding: centrale continuering zoals in 2010.
o Ontvlechting: volgens de op 18 december 2009 vastgestelde uitgangspunten. Integratie
huidige korpsen en ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie, onder gelijktijdige vaststelling van nieuwe (tijdelijke) afspraken: duidelijkheid over de verdeling van de taken leidend
van decentraal naar centraal georganiseerde werkzaamheden. Afspraken per korps over de
datum van overgang.
− Met de gemeentesecretarissen, inclusief de K5-secretaris, zijn op 22 september 2010 afspraken gemaakt. Per onderwerp komt een contactpersoon tussen de gemeente en de nieuwe
brandweerorganisatie. De gemeentelijke brandweercommandant zal fungeren als gemeenschappelijk aanspreekpunt voor niet-adresseerbare vragen.
− Het risico bestaat dat er bij een van bovengenoemde onderwerpen stagnatie ontstaat, waardoor de doelstellingen op 1 januari 2011 niet geheel zijn bereikt; mogelijk moet daardoor de
dienstverlening vanuit de gemeenten tijdelijk worden gecontinueerd.
− Verbouwing en verhuizing: conform formatie- en locatieplan en huisvestingsplan. Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van bestaande gebouwen en er zijn slechts beperkte kleinschalige
verbouwingen noodzakelijk.
− Conclusie: het is verantwoord te besluiten tot: “GO!”
Dhr. Lokker stelt dat taken die de lokale brandweer niet meer verricht niet zomaar mogen wegvallen en vraagt of hierover een voorstel komt.
Dhr. Zuidijk antwoordt dat vertrek van personeelsleden naar de regio geen negatief effect mag
hebben op de lokale dienstverlening. Het is in aller belang dat deze niet stilvalt; daarom worden oplossingen aangedragen.
Dhr. Meijer vult aan dat dit laatste de nodige creativiteit vraagt, omdat de komende maanden veel
werk moet worden verzet met weinig mensen. Hij doet een oproep aan de vrijwilligers om op de eigen post tijdelijk werkzaamheden op te vangen voor de vaste medewerkers.
Mw. Bloemen dankt voor de uitgebreide en informatieve presentatie. Zij attendeert erop dat in de
gemeenschappelijke regeling vermeld staat welk gremium – AB, DB en/of gemeente - het besluit
neemt dat een taak overgaat naar de regio. Zij vraagt erop toe te zien dat besluiten door de juiste
instantie worden genomen.
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Per 8 oktober 2010 treedt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking; daarmee is het
AB bevoegd een bedrijfsbrandweer aan te wijzen. Zij vraagt of het AB deze bevoegdheid vanaf
8 oktober 2010 heeft of vanaf 1 januari 2011. Mogelijk zijn er ook andere bevoegdheden die overgaan en zij wil graag duidelijkheid over de datum van ingang en de wijze waarop deze overgang is
geregeld.
Ten slotte vraagt zij hoe de functie van liaison tussen burgemeester en brandweer is geregeld. Zij
opteert voor een vast aanspreekpunt, zoals zij dat nu ook heeft.
Dhr. Zuidijk antwoordt op de eerste vraag van mw. Bloemen dat in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in artikel 6 de afspraak is opgenomen wanneer artikel 30 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen van kracht wordt: de overdracht van taken aan de Veiligheidsregio.
Het is aan het DB om hierover een besluit te nemen.
Het besluit om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen behoort volgens de Wet veiligheidsregio’s niet
meer tot de verantwoordelijkheid van de Colleges van B&W.
De voorzitter vult aan dat tussen 1 oktober 2010 en 1 januari 2011 het verzoek tot het aanwijzen
van een bedrijfsbrandweer dient te worden gericht aan het AB van de Veiligheidsregio.
Dhr. Zuidijk zal alle artikelen nalopen op bevoegdheden die mogelijk overgaan naar een ander
gremium en de gemeenten daarover berichten.
Wat betreft de vraag over de liaison verwijst dhr. Zuidijk naar de presentatie; deze rol is vermeld in
het hoofdstuk Beleid en Strategie. De vier directieleden vormen elk voor een aantal gemeenten het
bestuurlijk aanspreekpunt voor zaken die leven binnen die gemeenten.
Dhr. Wienen dankt dhr. Zuidijk voor het gegeven inzicht in de huidige ontwikkelingen. Ten aanzien
van de opmerking dat er samenwerkingsafspraken met de gemeente Katwijk worden gemaakt
vraagt hij op welke afspraken wordt gedoeld. Hij is van oordeel dat Katwijk reeds afspraken heeft
met de regionale brandweer; hij wil weten of deze moeten worden gewijzigd en op welke termijn dit
zal gebeuren.
De voorzitter antwoordt hierop dat Katwijk lid blijft van de gemeenschappelijke regeling, maar niet
de basisbrandweerzorg heeft overgedragen aan de regio. De discussie zal vooral gaan over de
specialismen en de financiële effecten daarvan. Hopelijk is hierover duidelijkheid voor de vergadering van het AB van 11 november 2010, maar, gezien de grote hoeveelheid werkzaamheden, is hij
daarvan niet zeker. Tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt blijven de oude afspraken gelden.
Dhr. Wienen wacht de ontwikkelingen af.
Dhr. Doornbos dankt eveneens voor de presentatie. Hij wil weten hoe wordt omgegaan met externe relaties en vraagt aandacht voor de informatie aan deze relaties.
Dhr. Zuidijk verwijst ook hier naar de presentatie, waar dit onderwerp genoemd staat onder het
hoofdstuk Communicatie.
Dhr. Staatsen spreekt mede namens dhr. Schelberg en vraagt hoe de positie van de vrijwilligers is
verankerd in bijvoorbeeld functiebeschrijvingen. Momenteel is de rol van ploegchef niet verankerd,
terwijl deze als vrijwilliger een prominente plaats inneemt. Bij de vrijwilligers bestaat momenteel
een stuk onzekerheid en hij verzoekt expliciet aan te geven hoe hun rol is geregeld.
Dhr. Zuidijk antwoordt dat de belangrijkste taak van de ploegchefs de personeelszorg betreft. De
functie van ploegchef behoort tot de “koude” taken en deze krijgt een plaats in het hoofdstuk Vrijwilligersmanagement.
Dhr. Rijsdijk brengt een woord van hulde aan de organisatie, inclusief BOR en BGO, die veel werk
heeft gemaakt van de advisering aan de stuurgroep. Er is een indrukwekkende hoeveelheid werk
verzet. Hij betrekt in deze hulde ook portefeuillehouder Cornelis die veel tijd heeft geïnvesteerd in
deze regionalisering en ook de stuurgroep zelf: deze heeft het beeld gerealiseerd van een complete moederorganisatie per 1 januari 2011 en is daarbij zo verstandig geweest een aantal problemen
op het gebied van personeel en financiën te benoemen.
De voorzitter onderschrijft de opmerkingen van dhr. Rijsdijk; het opzetten van een compleet nieuwe organisatie is een complexe en omvangrijke operatie.
Dhr. Cremers vraagt ten aanzien van de retributieverordening of de provincie deze vaststelt, dan
wel de gemeente.
Dhr. Zuidijk antwoordt dat hij zal nagaan hoe de regels exact zijn.
De voorzitter dankt dhr. Zuidijk voor zijn presentatie en de toelichting erop.

Sluiting
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De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng en sluit de formele vergadering om 11.45
uur.
Hierna volgt nog de presentatie “Strategische Reis brandweer”.

Thematisch
BG.4

Strategische Reis brandweer
Presentatie door dhr. H. Zuidijk en thematische bespreking.
De aanwezigen ontvangen hand-outs van deze presentatie, evenals het boekwerkje: “De Brandweer over morgen, Strategische Reis als basis voor vernieuwing”.
De Strategische Reis beschrijft drie fasen:
Fase 1: de huidige situatie
Fase 2: de wereld in 2040
Fase 3: het richtpunt 2015: waar staat de brandweer in 2015?
Voor de komende jaren zal de focus liggen op: brandveilig leven (voorkomen van brand), “slimme”
brandbestrijding en het vormen van landelijke steunpunten voor specialismen.
In Hollands Midden kan op dit moment geen capaciteit worden vrijgemaakt om met de ideeën uit
deze Strategische Reis aan de slag te gaan; immers alle capaciteit is nodig voor de eigen regionalisering. Wel kunnen nu reeds stappen worden gezet naar een procesingerichte organisatie.
De commissie-Mans heeft in opdracht van de NVBR de financiën van de brandweer onderzocht, in
het kader van de Strategische Reis. In het rapport van de commissie staan aanbevelingen tot kostenbesparingen door: meer in te zetten op het voorkomen van brand, de nadruk te leggen op
defensieve inzet, onderscheid te maken in risicogebieden en compactere voertuigen te gebruiken.
Het advies van de commissie-Mans heeft voor commotie gezorgd, omdat dit niet van te voren bekend was bij regionaal commandanten, veiligheidsberaad en burgemeesters en het bovendien
uitkwam in de zomervakantie en gedurende de kabinetsformatie. Nader onderzoek en onderbouwing van de adviezen is noodzakelijk.
Dhr. Wienen vraagt een toelichting op het onderwerp: voorkomen van brand.
Dhr. Zuidijk antwoordt dat brand discrimineert: niet ieder heeft evenveel kans op brand in de woning; het gaat steeds om bepaalde groepen mensen. Met die wetenschap is het mogelijk te
investeren in bijvoorbeeld regelgeving ten aanzien van de brandwerendheid van gordijnen, meubels, etc. In Engeland is daarmee reeds ervaring opgedaan; meubels e.d. dienen in Engeland
onbrandbaar te zijn, terwijl deze eis in Nederland (nog) niet wordt gesteld. Nu is de brandweer nog
voornamelijk gericht op repressie.
Dhr. Zonnevylle ziet nuttige aanbevelingen in het rapport-Mans. Een van de punten van kritiek is
evenwel het feit dat het oordeel van maatschappelijke instellingen buiten beschouwing is gelaten.
Dhr. Meijer antwoordt dat proactie en preventie bij de brandweerorganisatie nadrukkelijk worden
gepositioneerd, hoewel dit niet alleen de brandweer aangaat. De Wet veiligheidsregio’s verplicht tot
het opstellen van een risicoprofiel, dat samen met de gemeenten moet worden geïmplementeerd.
Een en ander is in lijn met de bewegingen van de Strategische Reis.
De voorzitter stelt voor aan het risicoprofiel een themabijeenkomst te wijden en daarbij de praktijk
aan de orde te laten komen.
Mw. Van der Velde vraagt of de hand-outs van de presentaties in deze vergadering digitaal kunnen worden gezonden aan de gemeenten.
Dhr. Cremers zou willen afspreken dat alle presentaties in de AB-vergaderingen standaard aan de
gemeenten worden gemaild.
De voorzitter zegt toe dat de hand-outs in digitale vorm aan de gemeenten worden gezonden.
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden / Regionaal College Politie Hollands Midden 2010
Nummer
2010/A01

Gremium
Multidisciplinair

2010/A02

Multidisciplinair

2010/A03

Multidisciplinair

2010/A04

Multidisciplinair

2010/A05

Multidisciplinair

2010/A06

Multidisciplinair

Omschrijving
Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen: Beleidsplan
2010-2013:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan
2010-2013 vast te stellen.
Toekomst Integrale Veiligheidsmonitor:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Akkoord te gaan met het voorstel de volgende meting Integrale
Veiligheidsmonitor te laten plaatsvinden in 2011;
2. De voorbereiding en uitvoering te laten begeleiden op dezelfde
wijze als in 2008 (regionale werkgroep, coördinatie gemeente
Leiden);
3. De financiering/kassiersfunctie op gelijke wijze te laten plaatsvinden. Dit betekent opname in de gemeentelijke begroting 2011
van een bedrag van € 4.500,-- (betreft dan een basisvragenblok)
voor de IVM. In de politiebegroting 2011 wordt een bedrag van
€ 66.000,-- gereserveerd. Vanuit de Veiligheidsregio wordt de
facturering en verrekening verzorgd.
Alarmering en bereikbaarheid (pagers):
Het Algemeen Bestuur besluit
1. De alarmering van de burgemeesters binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden vanuit de GMK per direct door middel van pagers te laten plaatsvinden;
2. Aanschaf en beheer van de pagers regionaal te laten organiseren. De aanschafkosten (€ 200,-- excl. BTW per pager) komen
voor rekening van de gemeente.

Datum
25.03.2010

25.03.2010

25.03.2010

Hierbij wordt aangetekend dat het AB-lid van Zoeterwoude tegen het
voorstel heeft gestemd.
Integrale hennepaanpak Hollands Midden:
25.03.2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Een duidelijke stellingname tegen illegale hennepteelt in te nemen;
2. Te kiezen voor de regionale implementatie van een integrale
hennepaanpak;
3. De Colleges van Burgemeester en Wethouders, onderscheidenlijk de burgemeesters te adviseren te kiezen voor de
implementatie van deze aanpak bestaande uit een combinatie
van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen om de hennepteelt effectief te bestrijden;
4. Hiertoe, om informatie-uitwisseling mogelijk te maken, het convenant “Integrale Hennepaanpak Hollands Midden” en artikel 20
WPG-besluit te tekenen;
5. In te stemmen met het vormen van een regionale werkgroep
“doorontwikkeling integrale hennepaanpak”;
6. Begin 2011 de integrale hennepaanpak te laten evalueren door
de regionale werkgroep.
Begrotingsuitgangspunten 2011:
25.03.2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De begrotingsuitgangspunten 2011 vast te stellen.
Samenstelling Dagelijks bestuur:
24.06.2010
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Per 1 juli 2010 als leden van het Dagelijks Bestuur van het
Regionaal College van Politie Hollands Midden aan te wijzen:
−
W.M. Cornelis, burgemeester Gouda
−
J. Rijsdijk, burgemeester Boskoop
−
W.H. de Gelder, burgemeester Alphen aan den Rijn
−
F. Buijserd, burgemeester Nieuwkoop
−
E. Timmers-van Klink, burgemeester Oegstgeest
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−
−

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester Teylingen
A. Mans, burgemeester Hillegom.

2.

2010/A07

Multidisciplinair

2010/A08

Multidisciplinair

2010/A09

Multidisciplinair

Per 1 juli 2010 als leden van het Dagelijks Bestuur van de GR
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden aan te wijzen:
−
W.M. Cornelis, burgemeester Gouda
−
J. Rijsdijk, burgemeester Boskoop
−
W.H. de Gelder, burgemeester Alphen aan den Rijn
−
F. Buijserd, burgemeester Nieuwkoop
−
E. Timmers-van Klink, burgemeester Oegstgeest
−
S.W.J.G. Schelberg, burgemeester Teylingen
−
A. Mans, burgemeester Hillegom.
Beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik vast te stellen.
Afvaardiging in Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de uitnodiging van de voorzitter van het
Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld/de wethouder van de gemeente Leiden om twee bestuurders vanuit de Veiligheidsregio
voor te dragen als lid voor het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld;
2. De portefeuillehouder sociale veiligheid en diens plaatsvervanger voor te dragen als leden voor het Bestuurlijk Overleg
Huiselijk Geweld.
Autorisatie aanwending hogere rijksbijdrage 2010:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Tot het autoriseren van de volgende incidentele budgetten 2010
ten laste van de extra incidenteel verkregen rijksbijdrage van
€ 250.000, t.w.:
− Scan gemeentelijke processen:
€ 75.000
− Logistiek en verzorging ROT:
€ 10.000
− Incidentele kosten regionale crisiscommunicatie: € 64.500
− Garantstelling fasen 1 t/m 3 Businesscase
Multidisciplinaire Intake GMK:
€ 75.000
Totaal:
€ 224.500

24.06.2010

24.06.2010

24.06.2010

Het totaal van deze incidentele maatregelen past ruim binnen de
incidenteel verkregen rijksbijdrage.
2. Tot het autoriseren van de volgende structurele budgetten 2010
ten laste van de extra structureel verhoogde rijksbijdrage van
€ 988.000 (2010), t.w.:
− Kapitaallasten herinrichting ROT-/RBT-ruimten:
€ 36.500
− Adviseur Gevaarlijke Stoffen, kosten convenant
met Haaglanden:
€ 22.500
− Dekking kapitaallasten nieuwe CoPI-container:
€ 15.000
Totale kosten dienstjaar 2010:
€ 74.000
Door de autorisatie van deze structurele maatregelen wordt
‘slechts’ € 74.000 van de totale structurele verhoging van
€ 988.000 vastgelegd. Vanaf 2011 is de totale structurele verhoging € 1.481.000.
3. Voor deze keer af te zien van de zienswijzeprocedure omdat de
voorgenomen begrotingswijziging niet leidt tot een bijstelling van
de inwonerbijdrage;
4. De directeur opdracht te geven de notitie zodanig voor te bereiden dat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30.09.2010
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2010/A10

2010/A11

2010/A12

2010/A13

2010/A14

weloverwogen keuzes kan maken voor de besteding van de totale structurele bijdrage.
Herinrichting ROT- en RBT-ruimte:
Multidisciplinair
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde aanpassingen in de ROT- en 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).
Aanschaf nieuwe CoPI-container:
Multidisciplinair
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De voorgestelde investeringen in de multidisciplinaire mobiele
container van het Commando Plaats Incident (CoPI) vast te stellen;
2. Het genoemde kredietvoorstel vast te stellen;
3. In te stemmen met het genoemde vervolgtraject.
Professionalisering regionale crisiscommunicatie:
Multidisciplinair
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernotitie ‘professionalisering regionale crisiscommunicatie’;
2. Het DB opdracht te geven de kadernotitie aan te vullen met in de
AB-vergadering van 24.06.10 gemaakte opmerkingen, met ontvangen informatie van gemeenten en werkveld en met een
nadere uitwerking van de startkosten (€ 64.500);
3. De besluitvorming over de opzet van een regionaal team crisiscommunicatie (eerste fase) met daarin de functies voorlichter
CoPI, communicatieadviseur ROT en communicatieadviseur
(R)BT uit te stellen tot de AB-vergadering van 30.09.10.
Springlocaties:
Multidisciplinair
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het dossier Springlocaties af te sluiten vanuit de stand van zaken per 28 januari 2010, zoals deze is gevoegd bij de stukken
voor de AB-vergadering van 24.06.10.
Multidiscipli- Business case multidisciplinaire intake GMK:
nair
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
De rapportage “Business case multidisciplinaire intake GMK
Hollands Midden” vast te stellen;
2.
Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur op
3 juni 2010, t.w.:
a. De fasen 1 t/m 3 van de aanpak uit de business case op te
dragen aan de beheerder GMK;
b. Voor deze fasen € 75.000,- vrij te maken, waarvan de
dekking op termijn wordt gevonden in de te behalen
voordelen. Voorlopige dekking van dit bedrag wordt
gevonden binnen de BDVR-gelden voor 2010.

2010/P01

Politie

2010/P02

Politie

2010/P03

Politie

24.06.2010

24.06.2010

24.06.2010

24.06.2010

30.09.2010

25.03.2010
Korpsjaarverslag 2009:
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
− Het Korpsjaarverslag 2009 vast te stellen.
Jaarrekening 2009:
25.03.2010
Het Algemeen Bestuur van het Regionaal College besluit:
1. De Jaarrekening 2009 vast te stellen;
2. De korpsbeheerder décharge te verlenen inzake het door hem in
het verslagjaar gevoerde en in de Jaarrekening 2009 verantwoorde financiële beheer.
Korpsontwikkeling/teamindeling:
24.06.2010
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met:
1. De formatietoedeling en formatieopbouw van de teams basispolitiezorg (waaronder de toedeling van de wijkagenten) en
districtsrecherche;
2. De huisvesting, bureauopenstelling en naamgeving van teams
en districten.
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2010/P04

Politie

Statuut Regionaal College:
24.06.2010
Het Regionaal College besluit:
In te stemmen met een herziening van het ‘statuut regionaal college
van de politieregio Hollands Midden’, zoals is neergelegd in bijlagen
1 en 2, met als belangrijkste wijzigingen:
a. De geografische grenzen van de districten worden aangepast
aan de nieuwe gebiedsindeling;
b. Het statuut wordt beperkt tot die bepalingen die aanvullend zijn
op de Politiewet;
c. Het teamjaarplan komt te vervallen. Behouden blijven het korpsjaarplan en het (aangepaste) districtsjaarplan;
d. De kaderbrief en de tertiaalrapportages worden niet langer als
standaardinstrumenten ingezet om het (Dagelijks) Bestuur Regionaal College (RC) te informeren over beleids- en
beheersmatige ontwikkelingen van het korps (dit staat los van de
feitelijke voortgang in periodieke en incidentele informatieverstrekking aan het bestuur);
e. De begrippen en bepalingen worden in overeenstemming gebracht met de Politiewet en huidige praktijk.

2010/BG01

Brandweer/
GHOR

2009/BG02

Brandweer/
GHOR

2010/BG03

Brandweer/
GHOR

2010/BG04

Brandweer/
GHOR

2010/BG05

Brandweer/
GHOR

2010/BG06

Brandweer/
GHOR

2010/BG07

Brandweer/
GHOR

2010/BG08

Brandweer/
GHOR

2010/BG09

Brandweer/

Jaarplan 2010 GHOR HM:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het Jaarplan 2010 GHOR Hollands Midden vast te stellen, ingevolge GR art. 13, lid 2c.
Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan
GHOR 2010-2013:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan GHOR 2010-2013 vast te stellen.
Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenjaarplan
GHOR 2010:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenjaarplan
GHOR 2010 vast te stellen.
Controleprotocol:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Het controleprotocol 2010 voor de accountantscontrole op de
jaarrekening 2010 vast te stellen.
Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer
Hollands Midden vast te stellen;
2. Het Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg Brandweer
Hollands Midden ter kennis te brengen van de colleges van burgemeester en wethouders en de overige betrokkenen (lokale
commissies voor georganiseerd overleg en vakorganisaties).
Jaarbericht 2009 GR Regionale Brandweer en GHOR:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming, zoals
is omschreven in paragraaf 5 “consequenties”;
2. Het jaarbericht 2009 vast te stellen.
Financiële verantwoording 2009 MKA:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− De financiële verantwoording 2009 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast te stellen.
Verbouwing zeeverkennersruimte:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− In te stemmen met het investeringsvoorstel tot verbouwing van
de zeeverkennersruimte tot kantoor- en vergaderruimten.
Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden:
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GHOR

2010/BG10

Brandweer/
GHOR

2010/BG11

Brandweer/
GHOR

2010/BG12

Brandweer/
GHOR

2010/BG13

Brandweer/
GHOR

Het Algemeen Bestuur besluit:
− In te stemmen met de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Regionalisering brandweer: Implementatieplan:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat alle aan de regionalisering van
de brandweer deelnemende gemeenten definitief hebben ingestemd met de regionalisering van de brandweer;
2. Kennis te nemen van het implementatieplan (projectbegroting en
–planning) van het project Regionalisering Brandweer Hollands
Midden;
3. In te stemmen met de projectbegroting (projectkosten en investeringen);
4. De regionaal commandant te mandateren tot het doen van uitgaven binnen deze projectbegroting en hierover, via de
bestuurlijke stuurgroep regionalisering, periodiek te rapporteren
aan het Dagelijks Bestuur.
Regionalisering brandweer: Organisatieplan:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Organisatieplan Brandweer Hollands Midden (versie 1.1; inclusief formatieplan, exclusief conceptlocatieplan), onder
voorbehoud van een positief advies van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), vast te stellen;
2. Het Dagelijks Bestuur te mandateren om het Organisatieplan
Brandweer Hollands Midden aan te passen naar aanleiding van
het advies van de BOR en het organisatieplan (inclusief formatie- en locatieplan) definitief vast te stellen in zijn vergadering
van 02.09.10.
Regionalisering brandweer: Gewijzigde GR VRHM:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen dat de gemeentebesturen hebben ingestemd met
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden, conform het voorstel van het Algemeen Bestuur d.d. 18.12.09;
2. In te stemmen met de correctie (invoegen “niet”) van een kennelijke verschrijving in artikel 48, zevende lid, onder F en dit te
melden bij het aanbieden van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten;
3. Kennis te nemen van het gegeven dat de inwerkingtreding van
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden, conform artikel 59, tweede lid van de regeling,
nog niet bekend is, omdat de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s nog niet bij Koninklijk Besluit is bepaald
(vermoedelijk 1 oktober 2010);
4. De bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden door de gemeenten,
conform artikel 26, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen, te laten plaatsvinden zodra de inwerkingtreding van de Wet
veiligheidsregio’s bij Koninklijk Besluit is bepaald;
5. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden, conform artikel 26, eerste lid
Wet gemeenschappelijke regelingen, te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Advies Regeling ambulancezorg:
Het Algemeen Bestuur besluit:
− Aan de minister van VWS mede te delen dat het GHOR-bestuur
van de Veiligheidsregio Hollands Midden geen opmerkingen
heeft over het in de Regeling ambulancezorg opgenomen programma van eisen.
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