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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2013
Nummer
2013/A01

Gremium
Veiligheidsregio/
Politie

2013/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Omschrijving
Beslisnotitie Plan van Aanpak Regionale invulling IM functies
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 1a € 0,0555 per inwoner met ingang van 1 januari
2014.
Beslisnotitie integrale analyse alarmeren personen en instanties door de GMK Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur 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:

Datum
28.03.2013

28.03.2013

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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2013/B01

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Kroonbenoeming voorzitter Veiligheidsregio
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 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.

28.03.2013

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.

2013/B02

Veiligheidsregio

Beslisnotitie benoeming DB-lid Schoenmaker
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.

28.03.2013

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.

2013/B03

Veiligheidsregio

Beslisnotitie benoeming Directeur GMK
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.

28.03.2013

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.

2013/B04

Veiligheidsregio

Beslisnotitie wijzigingen in de Nota reserves 2012-2015
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.

28.03.2013
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2013/B05

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Regionale Piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
in te stemmen met de Regionale Piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands Midden.

28.03.2013

2013/B06

Veiligheidsregio

Beslisnotitie KVT 2013
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.

28.03.2013

2013/B07

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Aanvulling dekkingsplan Brandweer
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.

28.03.2013
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2013/B08

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Mandaat aanpassing AB besluit Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden (AB
28.03.2013
actiepunt 104)
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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