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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie
Datum:
Tijd:
Plaats:

28 maart 2013
09.30 – 12.00 uur
Stadhuis Alphen aan den Rijn, Raadszaal

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

Concept

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van de burgemeesters van: Bergambacht, Boskoop, Lisse, Nederlek, Noordwijk.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslagen AB-vergadering 08 november 2012, AB-vergadering 14 februari 2013 en bespreken
actiepunten
Mw. Bloemen komt terug op een aantekening in het verslag van 8 november waarin is toegezegd het besluit
inzake Stichting Historisch Brandweermateriaal op formulering te checken.
De voorzitter verwijst hiervoor naar agendapunt B.8.
Er zijn geen verdere opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Mw. Driessen stelt voor om in het vervolg minder AB-stukken toe te zenden i.v.m. het vele leeswerk.
De voorzitter antwoordt dat een groot deel van de stukken al bekend is bij de AB-leden omdat deze eerder
toegezonden zijn n.a.v. de DB-vergaderingen. Hij is wel van mening dat papierloos werken voor de toekomst
de beste optie is. Omdat dit nog niet voor iedereen mogelijk is kan het voorlopig een keuze
zijn om alleen de oplegnotities te verspreiden. De achterliggende stukken zijn via de website toegankelijk.
Dhr. Kats zou graag het onderwerp “uniform format voor digitale stukken” mee nemen naar het DB.
De voorzitter zegt toe dat de hier gemaakte opmerkingen opgepakt zullen worden.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Meijer kondigt de lancering van de nieuwe website van de brandweer aan welke op 28 maart, d.d. heden
om 12.30 uur plaats zal vinden. De oude is met spoed uit de lucht gehaald vanwege een vermoedelijk
integriteitsgevaar.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat het Veiligheidsberaad TNO opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar de
opkomsttijden. Voor toelichting verwijst hij naar punt 04a. in het verslag van het Veiligheidsberaad van
15 februari jl. Hij raadt de AB-leden aan dit stuk tekst te bekijken.
De twee hoofdthema’s “Bovenregionale samenwerking” en “Notitie Meldkamer” zijn apart op de agenda
vermeld en behoeven hier geen toelichting.

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Plan van Aanpak Regionale invulling IM-functies
Mw. Driessen vraagt naar de stand van zaken wat betreft de invulling van de teams.
Dhr. Schoenmaker meent begrepen te hebben dat er ambtelijk zorg bestaat of er voldoende te werven valt.
Dhr. Eenhoorn antwoordt dat deze zorg terecht is. Er zijn thans 24 kandidaten. In de eerste week van april
wordt gestart met gesprekken. Er bestaat een risico dat er onvoldoende kandidaten gevonden kunnen worden
om de pool in te vullen, maar er wordt hard aan gewerkt.
-
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Mw. Driessen vraagt zich af of de pool niet makkelijker gevuld kan worden als het districtelijk blijft dan
wanneer functionarissen van ver gehaald moeten worden.
Dhr. Eenhoorn licht toe dat er naar een goede spreiding wordt gekeken maar dat dit wel regionaal gebeurt en
niet per district.
De voorzitter vult op overige vragen aan dat het een nieuw politiedistrict betreft.
Mw. Bloemen heeft in punt 2 van het besluit gelezen dat men akkoord is gegaan met een verhoging van de
inwonerbijdrage. Zij neemt aan dat dit straks in de begroting zit en dat men zich dan kan beraden. Zij is van
mening dat er niet zomaar besloten kan worden dat het geld er dan is.
Dhr. Eenhoorn meent dat dit wel in de begroting is opgenomen maar kan dit niet met zekerheid zeggen.
De voorzitter vindt dat mevrouw Bloemen formeel gelijk heeft.
Dhr. Eenhoorn zegt dat dit meegenomen wordt in de begroting van 2014.
De voorzitter stelt dat er nu geworven wordt en dat er geen verplichtingen kunnen worden aangegaan als dit
niet in de begroting is opgenomen.
Mw. Van Kampen licht toe dat er in 2013 nog extra geld beschikbaar is. Dit wordt gedekt uit de algemene
reserve van de crisisbeheersing. Voor 2014 zal het in de begroting moeten worden opgenomen.
Dhr. Eenhoorn kan de opmerkingen van mevrouw Van Kampen bevestigen. Zoals mevrouw Bloemen
opmerkt moet dit formeel nog worden vastgesteld, maar de afspraken worden nu wel gemaakt.
De voorzitter is van mening dat dit betekent dat in de afspraken een klein voorbehoud moet worden gemaakt
v.w.b. het akkoord op de begroting vlak voor de zomer. Het vraagstuk is verder overzichtelijk.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
het plan van aanpak regionale invulling informatiemanagement functies vast te stellen, waarbij de
kern van het plan van aanpak is: het instellen van regionale piketgroepen voor de functies
informatiemanager beleidsteam en informatiecoördinator team bevolkingszorg.
2.
akkoord te gaan met een verhoging van de inwonerbijdrage à 0,0555 per inwoner met ingang van
1 januari 2014.
A.2

Integrale analyse alarmeren personen en instanties door de GMK Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1.
Kennis te nemen van de voorliggende analyse van eventuele oorzaken van (gedeeltelijk) falende
alarmering;
2.
akkoord te gaan met het voorstel de volgende actiepunten ter verbetering van het alarmeringsproces
uit te (laten) voeren onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsdirectie:

Overzicht maatregelen ter verbetering proces alarmeren
Stap 1: de beslissing voor GRIP
1a
Aanscherpen GRIP procedure
1b
Herhaald onder de aandacht brengen GRIP-procedure
1c
Blijvend aandacht aan rol Caco bij actuele GRIP-situatie
1d
Onderzoeken mogelijkheid visuele weergave actueel GRIP-niveau op de meldkamer
Stap 2: het versturen van de alarmering door de centralist
2a
Onderzoeken mogelijkheid alarmering 1 druk op de knop
2b
Afspraken actualisatie alarmeringslijsten
e
2c
Opstellen checklists 2 fase alarmering
2d
Onderzoeken mogelijkheid ander alarmeringssysteem crisisfunctionarissen
2e
Aandacht Caco voor maximale lengte pagertekst
2f
Opnemen pagertraining in OTO-momenten
Stap 3: de ontvangst van de alarmering door de gebruiker
Geen maatregelen
Stap 4: de opkomst van crisisfunctionarissen
4a
Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid monitoring alarmering en opkomst
crisisfunctionarissen
4b
Organiseer structureel alarmerings- en opkomstoefeningen

MDOP
MDOTO
Manager GMK HM
Manager GMK HM
Manager GMK HM
Manager GMK HM
Mono
Manager GMK HM
Manager GMK HM
MDOTO

Manager GMK HM
MDOTO
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Meningvormend
A.3

Ontwikkelingen GMK / Stand van zaken projectplan (mondelinge toelichting)
Door dhr. Beld, chef van de politiemeldkamer Den Haag, projectleider van de nieuwbouw, de nieuwe
meldkamer de Yp en projectleider voor het samengaan van de Meldkamers Haaglanden en Hollands Midden.
Dhr. Beld licht de stand van zaken toe rondom de ontwikkelingen Gemeenschappelijke Meldkamer en het
projectplan.
Locatie de Yp is nu twee weken functioneel. Op dit moment verkeert men in de afstemmings- en restpuntfase.
Daarnaast wordt er een plan geschreven, wat inhoudt dat op dit moment gespreksrondes plaatsvinden met de
kolommen. Tevens is er een voorstel in voorbereiding over hoe het proces tot plan van aanpak en de
realisatie daarvan wordt ingericht.
Omdat men nog in afwachting is van het transitieakkoord landelijke Meldkameroperatie zal in het plan van
aanpak een business case worden opgenomen. Hiertoe is een commissie samengesteld. In het plan wordt
aangegeven of het mogelijk is een situatie te creëren waarbij een kwalitatief betere en eventueel goedkopere
oplossing geboden kan worden dan nu het geval is. Het financieel advies wordt in de loop van april verwacht.
Opvallend is dat de regio’s zowel bestuurlijk als ambtelijk van elkaar verschillen. Voornoemd plan moet er
mede in voorzien dat de randvoorwaarden waarop samengewoond en samengevoegd kan worden
beschreven staan. Ook is een voorstel gedaan om een stuurgroep en een werkgroep samen te stellen om te
borgen dat de inhoudelijke plannen die er zijn daadwerkelijk worden gerealiseerd.
De voorzitter voegt toe dat op dit moment landelijk overleg plaatsvindt tussen het Veiligheidsberaad, de
Minister, de vertegenwoordigers van de Witte Kolom en Defensie om te bezien of tot een landelijk akkoord
kan worden gekomen v.w.b. de Marechaussee en onder welke condities de overgang van de Meldkamers tot
stand gaan komen. Als dit akkoord er komt dan zal dat een goede basis vormen voor regionale afspraken. Als
het akkoord voorlopig nog niet komt kan het een goede beslissing zijn zaken regionaal te regelen. Deze
beslissing is in deze regio eerder denkbaar vanwege meevallende kostenaspecten zoals de Yp. In andere
regio’s zal er nieuwbouw moeten komen. Dit soort afspraken kan gemaakt worden als men weet wat de
regionale kosten en besparingen zijn en als men weet wat men wil bereiken. De mogelijkheid het regionaal te
regelen voordat het landelijk gebeurt is dus reëel. In dat geval moet wel helder zijn waar de kosten en de
opbrengsten zitten. Mocht het landelijk akkoord doorgaan dan is er in ieder geval meer dekking voor de
afspraken.
Verder heeft men te maken met één ingewikkeld punt en dat is dat de minister een besparing wil inboeken
maar het verschil bij de regio’s wil neerleggen. Wat nu geprobeerd wordt is een oplossing te vinden die de
regio niet te veel geld gaat kosten.
Dhr. Breider spreekt zijn zorg uit over het maken van regionale afspraken en de risico’s die daar aan vast
kunnen zitten. Hij vraagt zich af in hoeverre deze regionale afspraak van kracht blijft als men ingehaald wordt
door een landelijke afspraak.
De voorzitter antwoordt dat met een aantal zaken rekening moet worden gehouden. Ten eerste personeel.
Een substantieel deel van het personeel komt in landelijke dienst. In verschillende fasen kunnen mensen
boventallig kunnen worden. Daar zijn kosten aan verbonden. Hoe met deze kosten om te gaan is één aspect
van die transitiekosten. Een tweede aspect is materiele kosten. Dit kunnen gebouwelijke kosten zijn. Nu is er
dekking voor het gebruik van een deel van een gebouw wat straks komt te vervallen en waar compensatie
voor moet worden verkregen. Tot op heden is landelijk gezegd dat rekening gehouden wordt met datgene wat
al over gaat. Als in het Noorden Meldkamers overgaan naar de nieuwe situatie en het is zo dat ook de
gebouwkosten al eerder in het geheel zijn meegenomen dan zullen die niet meer vergoed worden. Daar staat
tegenover dat het voordeel al is genoten. Voor VRHM zullen de kosten meevallen omdat de nieuwbouw al
“klaar stond”. Er rest slechts een deel van een gebouw wat opnieuw gevuld moet worden. Daarnaast is
afgelopen jaar niet geherinvesteerd in ICT voorzieningen, wat wel had gemoeten. Hierdoor heeft zich een
kostenbesparing voorgedaan. Deze factoren zorgen er voor dat de kosten beperkter zijn dan in de andere
regio’s. Ook zijn er geen grote achterstanden v.w.b. kwaliteit. Er zijn regio’s waar die minder is. Deze regio’s
moeten eerst een soort instapbijdrage betalen omdat ze niet voldoen aan bepaalde eisen. Naar inschatting
zullen deze factoren voor VRHM gunstige effecten opleveren.
Dhr. Beld voegt hier aan toe dat de infrastructuur, de techniek en het aantal meldtafels bij toeval goed past.
Deze al eerder getroffen voorzieningen leveren nu een kostenbesparing op. Ook voor wat betreft ICT is
destijds al rekening gehouden met het volume.
De voorzitter sluit de toelichting af met de conclusie dat er veel positieve elementen zijn waar men profijt van
kan trekken.

A.4

Eindrapport Eenheid in verscheidenheid (uitwerking advies Bestuurlijke werkgroep bovenregionale
samenwerking) (presentatie door de directeur Veiligheidsregio, de heer H. Meijer)
Aansluitend op de presentatie door de heer Meijer zijn enkele vragen gesteld aangaande bevoegdheid in
verschillende GRIP-fasen die nog voor onduidelijkheden zorgen.
De voorzitter en dhr. Meijer hebben deze vragen waar mogelijk afdoend beantwoord.
-
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Informatief
A.5

Klanttevredenheidsonderzoek BGC
Er zijn geen opmerkingen.

A.6

Actualisatie rampbestrijdingsplan Bio Science Park Leiden
Er zijn geen opmerkingen.

A.7

Evaluatie risicocommunicatie
Dhr. van der Kamp maakt melding van een voorval aangaande risicocommunicatie. Hem was per e-mail door
de Veiligheidsregio verzocht geen informatie prijs te geven. Vervolgens werd hij gebeld door de pers die op de
hoogte bleek te zijn. Daarna werd hij er mee geconfronteerd dat de gemeente Woerden 2 uur later op die dag
een perscommuniqué over het betreffende onderwerp heeft uit laten gaan. Hij meent hieruit op te kunnen
maken dat men in de praktijk nog steeds zijn eigen gang gaat en verzoekt hier aandacht aan te besteden.
Ook verzoekt hij om na te gaan welke miscommunicatie een dergelijk voorval heeft kunnen veroorzaken.
Dhr. Meijer zegt dat landelijk is afgesproken dat de pers niet actief ingelicht zou worden.
De voorzitter vindt het interessant om na te gaan wie die afspraak landelijk heeft gemaakt. Als het geen
ministeriële afspraak is dan kan het in principe geen afspraak zijn. Hij komt tot de conclusie dat dit voorval een
reden is om terug te kijken naar de afspraken die gemaakt zijn en om aan te geven dat deze niet werken.
Mw. Weber geeft aan dat de vanuit Rotterdam-Rijnmond voorgestelde gedragslijn is gevolgd. Ook ZuidHolland Zuid heeft deze gedragslijn gehanteerd. De bestuurlijke betrokkenheid bij de besluitvorming hierover
is aandachtspunt.

A.8.

Werkplannen 2013 van de multidisciplinaire werkgroepen
Er zijn geen opmerkingen.

A.9.

Voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan 2012
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1.

Kroonbenoeming voorzitter veiligheidsregio
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
in te stemmen met de voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 december 2012, om de heer
Drs. H.J.J. Lenferink (burgemeester van Leiden en huidig voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden) te
benoemen in de functie van voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, met ingang van 1 januari
2013.
Bovenstaand besluit is reeds via een schriftelijk besluitvormingstraject voorgelegd aan de leden van het Algemeen
Bestuur. Alle leden van het Algemeen Bestuur hebben ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit
diende echter nog formeel bekrachtigd te worden.

B.2.

Benoeming DB-lid M. Schoenmaker (burgemeester van Gouda)
Dhr. Schoenmaker dankt het AB voor het in hem gestelde vertrouwen.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
de heer dr. M. Schoenmaker, burgemeester van Gouda, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, met ingang van 14 december 2012.
Bovenstaand besluit is reeds via een schriftelijk besluitvormingstraject voorgelegd aan de leden van het Algemeen
Bestuur. Alle leden van het Algemeen Bestuur hebben ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit
diende echter nog formeel bekrachtigd te worden.

-
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B.3.

Benoeming Directeur GMK
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
de politiechef van de eenheid Den Haag, mr. H. van Essen, te benoemen tot directeur van de
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden met ingang van 1 januari 2013.
Bovenstaand besluit is reeds via een schriftelijk besluitvormingstraject voorgelegd aan de leden van het Algemeen
Bestuur. Alle leden van het Algemeen Bestuur hebben ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit
diende echter nog formeel bekrachtigd te worden.

B.4.

Wijzigingen in de Nota Reserves
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
de wijzigingen in de Nota Reserves 2012-2015 vast te stellen, te weten:
a.
Algemene Reserve
De verwachte storting in 2013 dient € 70.454 te zijn en niet € 109.454 zoals in het overzicht van de
algemene reserve was vermeld. Dit is aangepast.
b.
Egalisatiereserve Bedrijfskleding
De opgenomen tabel sloot niet aan bij de Programmabegroting 2013. Dit is aangepast.

B.5.

Piketregeling Bevolkingszorg
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
in te stemmen met de Regionale Piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands Midden.

B.6.

Kazerne Volgorde Tabel 2013 (KVT)
Dhr. Staatsen verzoekt om tijdige communicatie als zich jaarlijkse wijzigingen voordoen.
Dhr. Kats zegt toe hier rekening mee te zullen houden.
Dhr. van der Kamp kan zich vinden in de wijze waarop de problemen en de oplossingen voor BodegravenReeuwijk zijn beschreven. Dit geldt niet voor de beschrijving van de financiële consequenties; de kosten
hiervan liggen niet alleen bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maar ook bij de Veiligheidsregio Hollands
Midden.
Dhr. Meijer is het eens met de opmerking van de heer Van der Kamp. De tekst is onhandig opgesteld,
waarvoor excuses. Naar de voorbereiding van de volgende KVT zal beter worden gekeken.
Mw. Driessen uit haar waardering voor de inzet en handelswijze van de brandweer. In de gemeente
Leiderdorp heeft dit geleid tot meer enthousiasme. Zij verzoekt het bestuur derhalve zorgvuldig om te gaan
met nieuwe aanmeldingen voor de vrijwillige kazerne. Zelf is zij enthousiast over de tekst in het voorstel.
Indien daar aanpassingen op komen dan zou zij graag van te voren op de hoogte worden gesteld.
De voorzitter zegt toe dat de wijzigingen, toegezegd door de heer Meijer, in de tekst zullen worden
opgenomen. Het voorstel wordt verder conform aangenomen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
Kennis te nemen van het bestuurlijke proces om te komen tot afstemming over de grote wijzigingen in
de update van de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) per 14 januari jl.;
2.
In te stemmen met het onderscheid tussen “gedurende werktijd” en “buiten werktijd” bij de berekening
van de opkomsttijden ten behoeve van de update van de KVT. Dit in afwijking van de
berekeningsmethode die gebruikt is bij het vaststellen van de opkomsttijden in het dekkingsplan
Brandweer Hollands Midden 2012;
3.
In te stemmen met de voorgestelde oplossing voor de dekkingsproblematiek binnen de gemeente
Bodegraven. Hierbij wordt voor een overzienbare periode voor de situatie “buiten werktijd” dezelfde
tijd aangehouden als voor de situatie “gedurende werktijd”. Hiermee wordt “buiten werktijd” niet de
volgens de berekeningen gemiddeld genomen snelste brandweereenheid gealarmeerd in een deel
van Bodegraven, maar de brandweereenheid van de kazerne Bodegraven. Voor de bedoelde periode,
de gegeven omstandigheden en het feit dat brandweerzorg toch binnen de wettelijke maximale
opkomsttijd geleverd kan worden, is dat aanvaardbaar.

B.7.

Aanvulling Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden
Dhr. de Priëlle merkt op dat op blz. 2 van “Gegevens Dekkingsplanaanvulling” wordt gesproken over het
bijplaatsen van een kazerne. Deze kazerne bestaat al maar lijkt nu weggeschreven uit het plan. Graag zou hij
nader bespreken in hoeverre deze kazerne als hulppost kan worden gehandhaafd.
Dhr. Baardscheer stemt er mee in te bespreken welke bijdrage deze post al dan niet kan leveren.
-

5

-

Agendapunt 3. AB VRHM 27-06-2013

Dhr. Buijserd vindt het vreemd dat in “Gegevens Dekkingsplanaanvulling” staat dat een wettelijke
overschrijding van 70 objecten aanvaardbaar is. Hij is van mening dat dit niet wettelijk kan zijn. Hij begrijpt dat
voor 70 objecten niet ergens een nieuwe kazerne neergezet kan worden. Wellicht zou bekeken kunnen
worden of men een pilot kan bedenken om toch iets aan deze situatie te doen.
Dhr. Kats is van mening dat hier nu de discussie aangeroerd wordt dat de wet niet klopt. De wet is dermate
geformuleerd dat iedereen weet dat men er op geen enkele plaats in Nederland aan kan voldoen. Het is een
probleem wat zich op papier niet op laat lossen.
Dhr. Buijserd heeft begrip voor deze redenatie omdat gemotiveerd mag worden afgeweken dan behalve van
de wettelijke maximale modus.
De voorzitter brengt in dat het TNO rapport aangeeft dat de wettelijke norm niet goed voldoet. Ook de
minister ziet dit inmiddels. Het gaat niet over de opkomsttijd maar over de totale cyclus en op welke wijze men
daar op kan interveniëren. Nu wordt slechts een deel van het geheel gemeten. De norm waar mee gewerkt
wordt is in de wet terecht gekomen terwijl dit niet had gemoeten. Zolang deze norm echter in de wet staat
moet men wel aan de afwijkingsmotivatie voldoen. Hij is dan ook van mening dat formeel uitgesproken moet
worden dat het aanvaardbaar is maar dat hier aan toegevoegd moet worden dat er voldoende aanleiding is
om te bezien op welke wijze de problematiek van deze gebieden beperkt kan worden door op een andere
wijze tot interventie te komen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
de volgende overzichten per gemeente en regionaal vast te stellen:
a.
de grafische weergave van objecten en overschrijdingen per gemeenten;
b.
de grafische weergave van markante objecten per gemeente;
2.
vast te stellen dat de tijdsoverschrijding per gemeente bij markante objecten aanvaardbaar is;
3.
vast te stellen dat de tijdsoverschrijding per gemeente aanvaardbaar is;
4.
de regionaal commandant opdracht te geven om te komen met handelingsalternatieven voor die
markante objecten waarbij niet voldaan wordt aan de opkomsttijden en niet voldaan wordt aan de
criteria van de risicoduiding;
5.
de regionaal commandant opdracht te geven de lijst met markante objecten te bewaken en het
bestuur jaarlijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
B.8.

Aanpassing AB-besluit Stichting Historisch Brandweermaterieel
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
het onderstaande besluit van het Algemeen Bestuur bij agendapunt BG.3 Oprichting Stichting
Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden d.d. 10 november 2011 in te trekken:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
tot de oprichting van een stichting om een financiële en organisatorische bijdrage te leveren
aan de instandhouding van het historisch brandweermaterieel in de Veiligheidsregio Hollands
Midden en (gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van de binding met en
zichtbaarheid van Brandweer Hollands Midden;
2.
hiertoe de statuten en het medewerker reglement van de Stichting en de format overeenkomst
met aan de Stichting verbonden partijen vast te stellen;
3.
hiervoor uit, maar passend binnen de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden
maximaal € 25.000 jaarlijks aan de Stichting beschikbaar te stellen voor het realiseren van
haar doelstellingen;
4.
de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, de heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol van
beschermheer van de Stichting op zich te nemen.
2.
bovenstaand besluit te vervangen door het navolgende besluit (wijzigingen zijn onderstreept):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
kennis te nemen van de oprichting van de Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands
(SHBHM) Midden om een financiële organisatorische bijdrage te leveren aan de
instandhouding van het historisch brandweermaterieel in de Veiligheidsregio Hollands Midden
en (gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van de binding met en
zichtbaarheid van Brandweer Hollands Midden;
2.
kennis te nemen van de statuten en het medewerker reglement van SHBHM en de format
overeenkomst met aan de stichting verbonden partijen;
3.
hiervoor uit, maar passend binnen, de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden
maximaal € 25.000 jaarlijks aan SHBHM beschikbaar te stellen voor het realiseren van haar
doelstellingen;
4.
de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, de heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol van
beschermheer van SHBHM op zich te nemen.
-
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Informatief
B.9.

Korpsjaarplan 2013 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.10.

Werkplan 2013 GHOR Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.11.

Werkplan 2013 Opleiden, trainen, oefenen GHOR Hollands Midden

B.12.

Werkplan 2013 Oranje Kolom Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.13.

1-meting scan gemeentelijke processen crisisbeheersing
Er zijn geen opmerkingen.

B.14.

Projectplan invlechting Brandweer Katwijk
Mw. Bloemen kan geen informatie vinden over de financiële consequenties van de invlechting. Haar staat bij
dat de vorming van de regionale brandweer betaald is door middel van rijksgeld. De gemeente Katwijk wilde
destijds niet meedoen met als gevolg dat het nu lijkt alsof er gezamenlijk alsnog betaald wordt voor de
toetreding van de gemeente Katwijk. Graag hoort zij hoe dit geregeld is.
Dhr. Wienen antwoordt dat de gemeente Katwijk van mening is dat de invlechting niet moet leiden tot meer
kosten en dat de regio moet kunnen profiteren van de fusie met Katwijk. Hij verklaart zich bereid de winst te
delen. De regio zal haar uitgangspunten neerzetten. Hij hoopt dat daar een mooi resultaat uit voort zal
vloeien.
De voorzitter merkt op dat als de financiële situatie van te voren bekend zou zijn dat er geen gesprek nodig
was geweest. Er moeten nog dingen uitgezocht en afgesproken worden en daar dient rekening mee te
worden gehouden.
Mw. Bloemen is van mening dat de werkgroepen die hier voor opgericht zijn geld kosten en dat er dus
gemeenschappelijk voor die werkgroepen wordt betaald.
Dhr. Kats licht toe dat de volledige regionalisering niet uit de BDUR betaald wordt. Over het algemeen zijn er
frictiekosten vanuit de gemeente meegekomen waarvan de regionalisering is betaald, alsmede met een
gedeelte rijksgeld. Voor de regionalisering van Katwijk zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Uitgangspunt
blijft dus dat de gemeente Katwijk meebetaalt aan wat de opbouw van de regio heeft gekost.
Mw. Bloemen vraagt of dit ook zichtbaar wordt gemaakt in de rekening 2013.
Dhr. Kats antwoordt dat dit pas mogelijk is per 2014 omdat Katwijk dan daadwerkelijk moet zijn toegevoegd.
Het uitgangspunt dat Katwijk ingezet wordt is nu voor rekening van de regio en daar is ook rekening mee
gehouden in de teruggang in de CEBEON-norm.
De voorzitter sluit af met de mededeling dat er nu nog geen eindbesluit komt. Of dit besluit definitief wordt
draait om de voorwaarden. Pas dan zal de financiële uitkomst zichtbaar zijn.

Rondvraag
Dhr. Schoenmaker heeft onlangs een presentatie bijgewoond over wat Haren betekend heeft en wat hier van
te leren valt. Hij vraagt of het mogelijk is om in dit gremium een keer te discussiëren over dit onderwerp.
De voorzitter stelt voor dit te agenderen.
Dhr. van der Kamp meldt dat hij niet toegewezen is aan het overleg artikel 19 Politiewet. Toegewezen zijn de
heer B. Koelewijn van de gemeente Kampen en de heer J. Broertjes van de gemeente Midden Drente, beiden
lid van het Bestuur van het Genootschap van Burgemeesters. Hij wil de collega’s en de heer Eenhoorn
danken voor hun inzet om hem aan dit overleg deel te laten nemen. Helaas is dit niet gelukt.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.40 uur.
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