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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
in te stemmen met het Organisatieplan regionalisering / invlechting van de Brandweer Katwijk.
(het advies van de OR VRHM wordt voor de vergadering van het AB VRHM nagezonden)

3. Toelichting op het besluit
Naar aanleiding van de wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s, waarin regionalisering van de
brandweerzorg is verplicht, heeft het College van B&W van de gemeente Katwijk op 22 januari
2013 besloten tot ontvlechting van de brandweer Katwijk uit de ambtelijke organisatie van de
gemeente en tot samenvoeging met de Brandweer Hollands Midden (BHM). Een verzoek tot
opstarten van een overleg hiertoe is per brief van 30 januari 2013 ontvangen.
Om invulling te geven aan het verzoek van de gemeente Katwijk is in het Dagelijks Bestuur van
28 februari jl. een projectplan vastgesteld met als doel het berekenen van een startbijdrage en het
opstellen van een organisatieplan. Een projectteam van de Brandweer Hollands Midden heeft in
samenwerking met een projectgroep van de gemeente Katwijk hieraan uitvoering gegeven.
In het bijgevoegde organisatieplan is per taakelement van de brandweer uitgewerkt hoe dit binnen
de Brandweer Katwijk is georganiseerd en waar en hoe dit taakelement binnen de Brandweer
Hollands Midden ingevlochten moet worden.
Naast het opstellen van het organisatieplan heeft een doorlichting van de begroting van de
Brandweer Katwijk plaatsgevonden en heeft een onderhandeling plaatsgevonden over de
startbijdrage. Hierover zal een apart besluit aan het Dagelijks Bestuur worden aangeboden.

4. Kader
-

Wet Veiligheidsregio’s
projectplan Invlechting Brandweer Katwijk, 28 februari 2013
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5. Consequenties
Toetreding van de Brandweer Katwijk heeft voor de organisatie van de Brandweer Hollands
Midden de volgende consequenties:
 De taken op het gebied van risicobeheersing (preventie) en objectpreparatie zullen
worden belegd bij de afdeling Duin- en Bollenstreek van de sector Risicobeheersing.
 De taken op het gebied van incidentbestrijding zijn voor wat betreft alarmerings- en
uitrukprocedures en specialismenverdeling reeds geïntegreerd in de werkmethoden van
de Brandweer Hollands Midden. Voor wat betreft de besturing zal het werkgebied worden
toegevoegd aan het cluster waarin ook de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn
ondergebracht.
 De taken op het gebied van operationele voorbereiding (planvorming, vakbekwaamheid
en kennismakelaardij) centraal worden belegd met uitzondering van de aanstelling van
een oefencoördinator decentraal.
 De taken op het gebied van facilitaire dienstverlening zullen deels centraal worden belegd
en deels georganiseerd worden uit het facilitaire steunpunt Leiden-Zuid.
 Overige PIOFACH-taken zullen worden belegd bij de sector Middelen en de Concernstaf.
 Voor het bestuurlijk overleg zal Katwijk bediend worden door de districtscommandant
Duin- en Bollenstreek.
Met het bovenstaande is een formatie / bezetting-uitbreiding noodzakelijk van 6,55 fte.

6. Aandachtspunten / risico’s
Dit organisatieplan is strak gekoppeld met het separate voorstel voor vaststelling van de
startbijdrage. Afwijkende besluitvorming over de startbijdrage kan consequenties hebben voor de
inhoud van dit organisatieplan.
Het organisatieplan aangeboden ter advisering aan de Ondernemingsraad van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Het advies van de OR zal worden nagezonden aan het
Algemeen Bestuur.

7. Implementatie en communicatie
Dit vast te stellen organisatieplan vormt in combinatie met een door de gemeente Katwijk op te
stellen sociaal plan, de basis voor een op te stellen implementatieplan.
Het implementatieplan zal voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 september 2013
ter informatie worden aangeboden.
Het vastgestelde organisatieplan zal via intranet worden gecommuniceerd naar de medewerkers
van de Brandweer Hollands Midden, de medewerkers van de Brandweer Katwijk en overige
belanghebbende medewerkers van de gemeente Katwijk.
De projectplanning gaat uit van toetreding van de Brandweer Katwijk tot de Brandweer Hollands
Midden met ingang van 1 januari 2014.
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8. Bijlagen
1. Organisatieplan regionalisering / invlechting Brandweer Katwijk, versie 1.0 d.d. 16 mei 2013

9. Historie besluitvorming
29 januari 2009 Besluit tot regionalisering brandweerzorg in Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Hollands Midden.
14 april 2009 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Katwijk om niet volledig vrijwillig de
brandweerzorg te regionaliseren.
28 januari 2013 Verzoek van het College van B&W van de gemeente Katwijk aan het Dagelijks
Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden om een traject te starten om te komen tot
regionalisering van de Brandweer Katwijk.
28 februari 2013 Vaststelling Projectplan invlechting Brandweer Katwijk.
30 mei 2013 Instemming Dagelijks Bestuur met Organisatieplan regionalisering/invlechting
Brandweer Katwijk
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