PROGRAMMA THEMABIJEENKOMST
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Donderdag 13 februari 2014
Locatie:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Rijnlandshuis
Archimedesweg 1
2333 CM Leidenn
Telefoon 071- 306 30 63
www.rijnland.net

09.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur

Welkom en opening
De heer H. Lenferink, voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

10.10 uur

Besluitvormend deel van de bijeenkomst
1. Aanwijzing van de heer Bruinsma als lid van het Dagelijks
Bestuur
(bijlagen)
2. Benoeming van de heer Van Musscher, EMPM, tot directeur van
de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden
(bijlage)
3. Begrotingsuitgangspunten VRHM 2015
(bijlage)
4. Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG
(bijlagen)
5. Rondvraag en sluiting besluitvormend deel

Programma AB VRHM 13-02-2014

Meningvormend deel van de bijeenkomst
10.45 uur

Presentatie ontwikkelingen Gemeenschappelijke Meldkamer
De heer A.J. Lameris, uitvoerend projectleider GMK De Yp

11.30 uur

Presentatie Informatiepreparatie Hoogwater
De heer H. Meijer, Directeur VRHM
(bijlage)

12.30 uur

Plenaire afsluiting en aansluitend lunch
De heer H. Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Toelichting programma:
Een gedeelte van het programma van de themabijeenkomst voor het Algemeen Bestuur wordt
benut om een aantal dringende onderwerpen besluitvormend te behandelen (o.a.
Begrotingsuitgangspunten 2015 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling VHRM en RDOG
HM), dat niet kan wachten tot de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart a.s. Bij de
onderwerpen waar dit van toepassing is, wordt dit toegelicht
Aanwijzing van de heer Bruinsma als lid van het Dagelijks Bestuur (besluitvormend)
Door het vertrek van de heer B. Eenhoorn, waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn,
per 1 januari 2014 is een vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Aanwijzing van een lid van het Dagelijks Bestuur geschiedt door het Algemeen
Bestuur.
Het Algemeen Bestuur is in december 2013 via een schriftelijke besluitvormingsronde gevraagd in
te stemmen met de voordracht van de huidig, waarnemend burgemeester van Alphen aan den
Rijn, de heer mr. T.P.J. Bruinsma, als lid van het Dagelijks Bestuur per 1 januari 2014. De formele
bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur op
13 februari a.s.
Benoeming van de heer Van Musscher, EMPM, tot directeur van de Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK) Hollands Midden (besluitvormend)
In de Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden is vastgelegd dat de korpschef
van de Politie Hollands Midden tevens de directeur van de GMK is. Per 1 januari 2013 is de
nieuwe Politiewet in werking getreden en is de functie van regionale korpschef verdwenen. Het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft besloten dat per die datum de
functie van directeur van de GMK wordt bekleed door de politiechef van de eenheid Den Haag.
Op 1 december 2013 is de heer Van Musscher benoemd tot politiechef van de eenheid Den
Haag. Het Algemeen Bestuur is in december 2013 via een schriftelijke besluitvormingsronde
gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer van Musscher tot directeur van de GMK
Hollands Midden. De formele bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in de eerste vergadering
van het Algemeen Bestuur op 13 februari a.s.
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Begrotingsuitgangspunten VRHM 2015 (besluitvormend)
De begrotingsuitgangspunten vormen het financiële kader voor het opstellen van de begroting
VRHM 2015. In verband met de begrotingsplanning is het noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur
nu een besluit neemt over de begrotingsuitgangspunten. Dit agendapunt van de
themabijeenkomst is derhalve besluitvormend.
De concept-begrotingsuitgangspunten zijn besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur
op 30 januari jl. Na vaststelling hiervan in het Algemeen Bestuur van 13 februari wordt gestart met
de (ambtelijke) voorbereiding van het opstellen van de ontwerp-begroting. De behandeling van de
ontwerp-begroting 2015 vindt plaats in het Dagelijkse Bestuur van 10 april a.s. en het Algemeen
Bestuur van 26 juni a.s. (tussenliggende periode is voor indienen zienswijze gemeenten).
Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG (besluitvormend)
In het Dagelijks Bestuur d.d. 5 september jl. is besloten de uitvoering van de geneeskundige
hulpverlening te integreren binnen de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden
(RDOG) en deze rechtstreeks en geheel te financieren door middel van een inwonerbijdrage van
de gemeenten en niet meer via de begroting van de veiligheidsregio. Dit besluit vraagt om een
wijziging van de gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG (GR VRHM en GR RDOG).
Deze beide wijzigingen worden in samenhang en in de vorm van één besluit voorgelegd.
Tevens is van het moment gebruik gemaakt om onderhoud te plegen aan de gemeenschappelijke
regeling VRHM. Dit betekent dat de wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s per 1 januari 2012,
als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid, en per 1 januari 2013, als
gevolg van de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 en de Tijdelijke wet ambulancezorg, zijn
doorgevoerd.
Verder zijn de bijzondere artikelen (artikelen 32 en 49) ten aanzien van brandweer Katwijk komen
te vervallen, omdat de regionalisering van de brandweer inmiddels wettelijk verplicht is (Wet
veiligheidsregio’s) en brandweer Katwijk per 1 januari jl. is geregionaliseerd.
In verband met positieve financiële consequenties van het besluit (geen afdracht Btw met ingang
van het tweede kwartaal, anders kan dit pas vanaf het derde kwartaal (extra voordeel € 75.000);
zie ook paragraaf 5. Consequenties van dit aanbiedingsformulier) is het noodzakelijk dat de
gemeentebesturen voor 1 april a.s. instemmen. De gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
treden dan in werking per 1 januari jl. met terugwerkende kracht.
Presentatie ontwikkelingen Gemeenschappelijke Meldkamer
Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn
ten behoeve van politie, brandweer en ambulancezorg. De verantwoordelijkheid voor de
meldkamers ligt bij de besturen van de veiligheidsregio’s.
Het kabinet heeft besloten tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) op maximaal tien
locaties. De LMO kent een landelijk gestandaardiseerde werkwijze en valt onder
verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Het doel is te komen tot voor de
burgers essentiële verbeteringen in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in
Nederland. Daarnaast moet het een besparing opleveren van €10 miljoen in 2015 oplopend tot
€50 miljoen structureel in 2021.
De realisatie van de LMO vergt een wetswijziging. Vooruitlopend daarop is een transitieakkoord
opgesteld dat bestuurlijke, juridische en financiële afspraken op hoofdlijnen bevat tussen de
ministers van Veiligheid & Justitie, Defensie en VWS en de besturen van de veiligheidsregio’s.
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Het bestuur van de VRHM heeft in september 2013 ingestemd met het concept-Transitieakkoord
meldkamer van de toekomst (versie 2 juli 2013).
De veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden gaan - vooruitlopend op, maar wel in de
geest van de LMO - de beide gemeenschappelijke meldkamers samenvoegen. Deze nieuwe
meldkamer komt in Den Haag, waar door de veiligheidsregio Haaglanden recent een nieuwe
meldkamer in gebruik is genomen.
De planning is om de meldkamers per 1 mei a.s. samen te voegen (planningsdatum). Over de
organisatie en de financiën vindt op dit moment nog nader overleg plaats. De formele bestuurlijke
besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.
Daarnaast wil de nieuwe meldkamer graag de pilot multidisciplinaire intake uitvoeren. Hiervoor is
steun van het ministerie V&J (en afstemming tussen de ministeries V&J en VWS) nodig. Op dit
moment wordt een projectplan opgesteld voor deze pilot.
De heer Lameris, uitvoerend projectleider zal in een presentatie ingaan op de genoemde
landelijke en regionale ontwikkelingen, ter voorbereiding op de geplande besluitvorming in het
Dagelijks Bestuur van 27 februari en het Algemeen Bestuur van 27 maart.
Presentatie Informatiepreparatie Hoogwater
Binnen de VRHM is het project informatiepreparatie Hoogwater Hollands Midden gestart dat een
co-productie is van de veiligheidsregio Hollands Midden, het hoogheemraadschap van Rijnland
en TNO. Het project sluit aan bij de ontwikkelingen rondom het Deltaprogramma en er is ook
overleg met de commissie Deltaprogramma. Het doel van het project is beter zicht te krijgen op
reële overstromingsrisico's en de gevolgen daarvan (de 'domino-effecten'). Inzichtelijk wordt
gemaakt welke informatie nodig is om op operationeel/tactisch/strategisch niveau de juiste
beslissingen te kunnen nemen, wie deze informatie nodig heeft en op welke manier deze
informatie, als dat nodig is, ontsloten kan worden.
Door het inzichtelijk maken van de informatiebehoefte kunnen de gevolgen van een overstroming
voor bedreigde mensen, objecten, bedrijven, gebieden en vitale infrastructuur geïnventariseerd en
voorspeld worden. Hiermee wordt het zicht op de risico’s en kwetsbaarheden in een gebied
vergroot. Tijdens de warme fase is dit van essentieel belang voor de besluitvorming in ROT en
RBT. Met inzicht in de te verwachte ontwikkeling van waterhoogtes en gevolgen daarvan kan de
planning en fasering van maatregelen en de communicatie over en naar bedreigde
partijen/locaties versterkt worden. Met deze eerste stap wordt de basis gelegd voor een
planmatige versterking van preventieve, preparatieve en pro-actieve maatregelen in balans met
de feitelijke risico’s ten gevolge van overstromingen.
Het project levert op: kaartmateriaal, kaartlagen, kritische informatie over overstromingsrisico’s,
de structuur van informatie-uitwisseling, de ontbrekende elementen en de vervolgstappen die
nodig zijn om bovenstaande operationeel te borgen. Met deze producten wordt een pilot
gehouden in de veiligheidsregio’s Hollands Midden en Zuid-Holland Zuid.
In de presentatie wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het
Deltaprogramma en het VRHM-project Informatiepreparatie Hoogwater en de relatie daartussen.

BIJLAGEN:
1.
Benoeming DB-lid T. Bruinsma (2 bijlagen)
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2.
3.
4.
5.
6.

Benoeming Directeur GMK (1 bijlage)
Begrotingsuitgangspunten VRHM 2015 (7 bijlagen)
Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG (4 bijlagen)
Notitie Informatiepreparatie Hoogwater (1 bijlage)
Routebeschrijving
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BIJLAGE 7 ROUTEBESCHRIJVING
Rijnlandshuis in Leiden
Adres
Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1
2333 CM LEIDEN

Met de auto
Komend vanaf de A44 neemt u de afslag Leiden centrum en volgt de N206. U bevindt zich nu op
de Plesmanlaan. Na ongeveer een kilometer (derde verkeerslichten vanaf A44) gaat u links,
afslag Bio Sciencepark. Vervolgens gaat u meteen naar rechts. Ons kantoor is het eerste gebouw
aan uw rechterhand: Archimedesweg 1.
Komend vanaf de A4/E19 neemt u de afslag Zoeterwoude/Leiden centrum. U volgt de N206 en
komt via de Europaweg, de Churchillaan en de doctor Lelylaan op de Plesmanlaan. Bij de
stoplichten rechtsaf de Plesmanlaan op. Eerste stoplichten linksaf en daarna eerste weg rechts.
Het gebouw aan de rechterhand is Archimedesweg 1.
Komend vanuit de richting Alphen a/d Rijn, via de N11, volgt u na de N11, de A4/E19. U volgt nu
de N206 richting de Plesmanlaan. Verder zie boven.

NB
Bezoekers worden met klem verzocht om niet met de auto naar Rijnland te komen. Rijnland
beschikt over erg weinig parkeergelegenheid. Geadviseerd wordt om met het openbaar vervoer
naar de Archimedesweg te komen. Wanneer u toch met de auto komt en het parkeerterrein van
Rijnland vol is, dan kunt u parkeren bij het Transferium (gratis) en vanaf daar de bus naar de
Plesmanlaan te nemen (bushalte verbeekstraat). Of op een van de betaalde parkeerplaatsen op
het Bio Science Park.

Met het openbaar vervoer
Vanaf het centraal station loopt u in 15 minuten naar het Rijnlandshuis. U loopt langs het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Naturalis. Hier het kruispunt oversteken, langs de
Hogeschool Leiden de Zernikedreef op, de eerste straat links en dan rechts met de bocht mee.
Het laatste gebouw aan uw linkerhand is het pand van Rijnland.
U kunt vanaf het centraal station de bus nemen. De bussen die vlak bij de Archimedesweg komen
zijn:
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Bus 30 (Richting Katwijk ZH )
Bushalte Centraal Station Leiden
Bushalte Verbeekstraat, Leiden
Lopen 2 minuten.

Bus 221 ( Noordwijk )
Bushalte Centraal Station Leiden.
Bushalte Zernikedreef.
Lopen 2 minuten.

Bus 43 ( Richting Den Haag )
Bushalte Centraal station Leiden.
Bushalte Zernikedreef,
Lopen 2 minuten.

Bus 250 (richting Lisse)
Bushalte Centraal station Leiden
Bushalte Verbeekstraat.
Lopen 4 minuten

Bus 31 (richting Katwijk)
Bushalte Centraal station Leiden
Bushalte Verbeekstraat
Lopen 4 minuten

Bus 38 ( richting Katwijk )
Bushalte Centraal station Leiden
Bushalte Verbeekstraat
Lopen 4 minuten
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Bekijk hieronder de kaart ‘Mobiliteit bio science park’ om te zien waar u betaald kunt parkeren, en
waar de haltes liggen van de diverse bussen en de shuttle bus
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