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

3.

14 november 2013
09.30 – 12.00 uur
Stadhuis Alphen, sub-zaal

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: Hillegom, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Ouderkerk,
Schoonhoven, Teylingen, Waddinxveen, Zoeterwoude.
De voorzitter deelt mee dat het AB afscheid neemt van de heer Rijsdijk, de heer Eenhoorn en mevrouw
Latenstein, die vandaag hun laatste AB-vergadering bijwonen. Hij dankt hun hartelijk voor hun loyale
collegialiteit.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 28 maart 2013 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen v.w.b. de agenda en het verslag.
Opmerkingen t.a.v. de actielijst:
• punt 104:
De afwikkeling hiervan schuift door naar 2014. Vervolgens zal een keuze gemaakt moeten worden hoe de
inzet van de brandweer als First Responder aan bod komt.
• punt 107:
Vanaf 1 januari a.s. worden de stukken digitaal in PDF aangeleverd. Tussen de veiligheidsregio en de
RDOG zijn afspraken gemaakt over de aanleverwijze. Dit punt is hiermee afgehandeld.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Meijer zegt tevreden te zijn over het verloop van de regionalisering van de brandweer Katwijk per 1
januari a.s. Het sociaal plan is uitgevoerd. De plaatsing van alle personen is zo goed als geregeld. Ook over
de 8 fte’s die in ambtelijke dienst in de nieuwe organisatie geplaats moeten worden is duidelijkheid.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter doet mondeling verslag van het Veiligheidsberaad. Hoofdpunten waren:
• Systematiek Expertregio’s
• Meldkamer transitieakkoord en modelconvenant Pro-rail
• Aandacht voor Cybersecurity met verbinding naar continuïteitsplannen

AB Veiligheidsregio/Politie
Meningvormend
A.1

Terugblik interregionale oefening “Samen Sterker”
Dhr. Meijer doet verslag van een bijzonder geslaagde 14-daagse oefening waarbij zijn speciale aandacht
uitgaat naar de rol van defensie. Het is van bijzondere waarde geweest dat zij hebben kunnen laten zien
welke toevoeging zij zijn voor de samenleving. Met name het feit dat defensie zelfvoorzienend is heeft veel
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indruk gemaakt. Ook de redcapaciteit is breed besproken. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de rol
van de overige partners. De samenwerking is naar volle tevredenheid verlopen.
De voorzitter brengt twee bestuurlijke momenten in de oefening onder de aandacht.
• Crisis waarbij alle gemeenten betrokken zijn en een mogelijk te formeren kern-RBT.
Aandachtspunt: kan dit en hoe is dit op te lossen?
• Werken met een Bovenregionaal Beleidsteam.
Opvallend waren de snelle besluitvorming en de verschuivende bevoegdheden bij het opschalen van
GRIP 3 naar GRIP 4.
De voorzitter stelt voor een discussie over het functioneren van een RBT in geval van veel betrokken
gemeenten te agenderen voor een volgende AB-vergadering.
Dhr. Van der Kamp spreekt zijn waardering uit over de oefening en sluit zich aan bij het voorstel van de
voorzitter. Tevens maakt hij gebruik van de gelegenheid te melden dat ook de bevolking zeer positief heeft
gereageerd.
A.2

Ontwikkeling GMK / stand van zaken projectplan (mondeling)
Dhr. Meijer doet verslag van de vergadering van de stuurgroep. De zes betrokken partijen zijn het eens
geworden over een pilot waarbij ProQ&A en NTS niet concurrerend, maar in elkaars verlengde gebruikt gaan
worden. Hij spreekt zijn waardering uit voor het feit dat men tot deze besluitvorming is gekomen.
Tevens belicht hij de financiële stand van zaken waar men zich momenteel “veilig” bij voelt. Frictielasten
zouden voor rekening van de minister moeten komen, initiële kosten moeten voldaan kunnen worden uit
vrijvallend geld. Dit is er nog niet, maar men verwacht dit wel. Ook moet bekeken worden hoe de winst die het
samengaan op zal leveren opgehaald kan worden.
De voorzitter voegt toe dat de uitname uit het gemeentefonds niet groter mag zijn dan datgene wat vanuit de
Veiligheidsregio aan de Meldkamer betaald wordt. Hoe dit aan te pakken zal uitvoerig besproken moeten
worden. Naar verwachting zal de financiële overgang ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Men zit nu in
de situatie dat er nog een regionaal transitieakkoord moet worden gesloten. Zolang dat akkoord er nog niet
ligt is men niet bevoegd om besluiten te nemen.
Dhr. Kats vraagt aandacht voor het onderwerp meerkosten.
Dhr. Meijer licht toe dat deze naar verwachting gering zullen zijn.
Aansluitend zijn enkele vragen gesteld die afdoende zijn beantwoord.

A.3

Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s
De voorzitter roept de aanwezigen op tot discussie over dit onderwerp.
Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:
• Samenwerken of fuseren en mogelijk eigen initiatief daarin
• Regeling van de financiering
• Grote verschillen tussen de Veiligheidsregio’s
• Congruentie van Veiligheidsregio’s en de nieuwe Politieregio’s
• Waken voor aantasting van eigen kracht
• Versterking van de rol van de gemeenteraad
• Territoriaal concurrentieniveau
• Beheersbaarheid bij opschaling
Algemene conclusie is dat men zich afvraagt of dit de te bewandelen weg moet worden.
Dhr. Bitter licht toe dat men met veel verschillende “takken” te maken heeft waar beheersbaarheid de
oplossing moet bieden. Als men kijkt naar de grootte van het verzorgingsgebied dan moet men bij mogelijke
opschaling ook goed kijken naar de manier waarop een aantal onderdelen georganiseerd gaan worden. Als
bijvoorbeeld bevolkingszorg opschaling vereist dan moet men dat niet meer op de huidige wijze willen doen.
Mw. Bogers vult aan dat lokale verankering overal een rol speelt. Ook als politieorganisatie wordt duidelijk
wat daarin te behouden is. Daarnaast wil zij delen dat Hollands Midden, van de drie Veiligheidsregio’s waar zij
mee bekend is, zich positief onderscheidt in de samenwerking.
Dhr. Korvinus is van mening dat de evaluatie de mogelijkheid biedt om nauwer te gaan samenwerken.
Daarbij moet dan vooral gekeken worden naar manieren en terreinen die het meest effectief zijn om die
samenwerking in te zoeken. Er zijn onderwerpen te bedenken waarbinnen dit mogelijk is maar hij sluit zich
ook aan bij de mening van Mw. Bogers dat vooral het goede behouden moet worden.
De voorzitter vindt het zinnig om voornamelijk op punten die logisch zijn door te ontwikkelen en dat daarna
pas doorgestapt kan worden. In de tussentijd verkennen hoe de relatie met de Gemeenteraden versterkt kan
worden wil hij als belangrijk punt van aandacht meenemen.

A.4

Terugblik thema AB 19 september (mondeling)
De voorzitter spreekt zijn teleurstelling uit over het aantal aanwezigen tijdens de themabijeenkomst.
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Daarnaast spreekt hij zijn enthousiasme uit over het programma wat hij als bijzonder interessant heeft
ervaren.
Een vraag die tijdens het thema AB naar voren kwam was: als men met een fors incident te maken heeft wat
niet op voorhand de inzet van verschillende disciplines vraagt, van welke vorm van opschaling gaat men dan
gebruik maken? (N.a.v. het incident in Haren.)
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt voorgesteld verder te onderzoeken naar welke vormen van
maatwerk-GRIP overgegaan zou kunnen worden.

Besluitvormend
A.5

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling VRHM
Dhr. Korvinus komt terug op de afspraak “uitgaan gecombineerd persbericht” en dat de gemeente zelf
communiceert. Het lijkt hem zinnig dat, voor zover er sprake is van een overlap, men met elkaar in verbinding
staat en dat die overlap in de gaten wordt gehouden. Dit moet vooral goed gecommuniceerd worden.
Mw. Bogers zegt zich er persoonlijk mee bemoeid te hebben dat er informatie voor elke gemeente
beschikbaar komt waarbij de communicatiekeuze aan de gemeente gelaten wordt. Managen van overlap dient
daarbij een aandachtspunt te zijn.
De voorzitter beaamt dit en vult aan dat het ook belangrijk is dat de informatie tussen de verschillende
kolommen gecommuniceerd wordt. Dit loopt niet altijd synchroon.
Een tweede algemene oproep is om zich niet te beperken tot het publiceren van ellende maar dat men zich
ook richt op een ontwikkeling ten opzichte van vorige jaren en een oordeel over het totaalbeeld van het
verloop van jaarwisselingen.
Kwetsuren, en mogelijke overlijdensgevallen ten opzichte van gunstiger ontwikkelingen moeten in de
berichtgeving wel beiden een duidelijke plaats krijgen.
Mw. Driessen heeft een vraag aan het OM over het super snelrecht waar zij meer van had verwacht.
Dhr. Korvinus licht in het kort de knelpunten afdoend toe.
Het Algemeen Bestuur besluit:
tot vaststelling van de door de multidisciplinaire werkgroep ‘jaarwisseling VRHM’ voorgestelde algemene
beleidsuitgangspunten als kader voor het optreden van de samenwerkende diensten binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden tijdens de jaarwisseling.

A.6

Systeemoefening 2013
Dhr. Van der Kamp en Mw. Van der Velde geven aan dat zij negatieve geluiden van hun ambtenaren
opvangen over de aankomende oefening. Dhr. Van der Kamp memoreert dat zojuist de grootste oefening van
de afgelopen 20 jaar heeft plaatsgevonden.
Mw. Van der Velde zegt dat haar ambtenaren geen enkel inzicht hebben in de opzet van de oefening.
De voorzitter en Dhr. Meijer leggen uit dat dit de bedoeling is van de oefening. Een systeem kan niet getest
worden op werking als men voorbereid is. Juist het onvoorbereide karakter van de oefening zal uitwijzen in
hoeverre het systeem werkt. Dhr. Meijer licht nogmaals toe wat de systeemoefening inhoudt en op welke
punten men vorig jaar uitval heeft geconstateerd. Of daar een verbetering in behaald kan worden moet de
komende oefening uitwijzen.

A.7

Informatiekaart partners “Gas & Elektriciteit”
Er zijn geen opmerkingen.

A.8

Informatienotitie geactualiseerde procedure asbestincidenten
Er zijn geen opmerkingen.

A.9

Voorbereidingen NSS 2014 (mondeling)
De voorzitter vraagt aandacht voor de mogelijkheid om de voorzitter van de regio Haaglanden, die het best
geïnformeerd is, grensoverschrijdend te laten optreden in geval zich incidenten in Hollands Midden voordoen
doen die NSS gerelateerd zijn. In Hollands Midden zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout het
meest nauw betrokken. Hij stelt voor een afspraak te maken die dit afdoende regelt. Het AB stemt hier mee in.
Dhr. Lokker maakt er melding van dat er tijdig naar de bewoners geïnformeerd moet worden
(20 november) maar dat er nog niets concreets bekend is, ook niet logistiek. Hij acht de tijd om dit goed te
organiseren nu erg kort.
Mw. Bogers beaamt dit en zegt toe deze opmerking mee te nemen.

Rondvraag
-
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Huisverbod
Dhr Bernsen vraagt aandacht voor het onderwerp “huisverbod” waarbij gekeken moet worden hoe nieuwe en
loco-burgemeesters getraind kunnen worden op het thema ‘hoe ga je hier mee om en welke stappen zet je?
Om meer inzicht te verkrijgen gaat hij in overleg met Ton van Dijk van Haaglanden.
Dhr. Korvinus geeft mee dat hij in toenemende mate problemen heeft met huisverboden omdat informatie
vaak onvolledig is. Ook is hij het niet altijd eens met de keuze aan wie het verbod wordt opgelegd. Men moet
maatregelen nemen voordat er iets gebeurt terwijl men eigenlijk zo exact mogelijk wil weten wat er aan ten
grondslag lag en vandaar uit graag de juiste persoon een huisverbod geeft. Hij ervaart dit als bijzonder
onbevredigend.
Dhr. Van der Kamp brengt in dat hij met bezwaar te maken heeft gehad en dat beide bezwaren gewonnen
zijn door de gemeente waaruit geconcludeerd kan worden dat dergelijke keuzes gemaakt mogen worden. Ook
kan de situatie zich voordoen dat de dreiging is afgenomen maar men toch een huisverbod geeft omdat de
hulpverlening dan op gang komt.
Dhr. Bernsen is van mening dat, ook al gaat de wet landelijk veranderen, het goed is om breder ervaring te
delen.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp te agenderen. Het is van belang dat er dan feitelijke informatie ligt in de
vorm van casussen, hoger beroepszaken, zowel gewonnen als verloren en wat voor leerpunten daaruit naar
voren komen.
Dhr. Bernsen antwoordt dat deze evaluatie gepland staat voor maart 2014. Ook houdt hij zich bezig met een
landelijk overzicht van de recente ontwikkelingen.
De voorzitter verzoekt ook cijfers te leveren bij dit overzicht zodat de discussie aan inhoud kan winnen.
Brief gemeente Kaag en Braassem n.a.v. commissie Strijk
Mw. Evenhuis vraagt hoe de brief van de commissie Strijk, waar de gemeente Kaag en Braassem
kanttekeningen bij heeft gezet, ontvangen is in de Veiligheidsregio en wat daar mee wordt gedaan.
De voorzitter deelt mee dat de brief is ontvangen en wordt ingebracht in het DB.

Besluitvormend
B.1

Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse
Rode Kruis
Dhr. van der Kamp vraagt of er nog een nieuw convenant komt met het NRK?
Mw. Driessen veronderstelt dat het NRK meer allround is en vraagt zich af hoe die lacune opgevuld wordt.
Dhr. Bitter licht toe dat er bij het NRK 2 convenanten zijn opgezegd. Eén vanwege de implementatie van het
landelijk SIS waarin het NRK geen rol meer speelt. Het NRK heeft destijds wel meegedaan bij de
aanbesteding van de frontoffice, maar heeft dit niet gered.
Voor wat betreft het convenant opvang en verzorging is men in gesprek. Het is de bedoeling dat begin
december een beslissing wordt genomen hoe tot een andere visie op bevolkingszorg gekomen kan worden.
Het is niet zo dat men niet verder gaat met het NRK, zij krijgt echter wel een andere rol. De gehele
bevolkingszorg is aan verandering onderhevig. Ook het NRK wil daar in mee veranderen. Hier zal mogelijk
een afspraak uit voort komen. Voordat er een ander convenant gesloten wordt of afspraken worden gemaakt,
ligt er een tussentijdse afspraak met het NRK om op de oude voet verder te gaan, waarbij de thans geldende
opzegtermijn van een half jaar voldoet.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In vervolg op de positieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad akkoord te gaan met implementatie van
de in opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen ontwikkelde slachtoffer
informatie systematiek (SIS) in de VRHM;
2. De Coördinerend Functionaris opdracht te geven tot coördinatie van de implementatie van de nieuwe
slachtoffer informatie systematiek per 1 april 2014, waaronder begrepen de uitwerking van:
• De bevoegdheid om het SIS op te starten door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en/of de
Officier van Dienst Bevolkingszorg.
• De financiering van het SIS bestaande uit € 11.000,-- incidentele kosten en € 18.000,-- structurele
kosten (per jaar)
• De aanpassing van het Regionaal Crisisplan
• Het onderbrengen van de coördinatie SIS bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.
3. Akkoord te gaan met de inmiddels spoedshalve ambtelijk gedane opzegging van de met het Nederlandse
Rode Kruis gesloten Convenanten Verwanteninformatie en Opvang en Verzorging per 1 januari 2014;
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4. De Cördinerend Functionaris te mandateren om afspraken te maken met het Nederlandse Rode Kruis in
het kader van verwanteninformatie ter overbrugging van de periode van 1 januari 2014 tot het moment van
implementatie van het SIS (1 april 2014)
B.2

Professionalisering regionale crisiscommunicatie fase 2
Dhr. Wienen meent dat het goed is om op basis van de evaluatie verder te perfectioneren. Hij wil echter wel
aandacht vragen, als er een verplichte inzet is van de daartoe aangewezen mensen vanaf GRIP 2, voor de
mogelijkheid van inbreng van lokale kennis. Hij vindt het belangrijk de kennis die er al is zo goed mogelijk te
gebruiken als zich een echte crisissituatie voordoet. Het zou kunnen dat de nu aangewezen mensen de
situatie onvoldoende kennen en hij acht het zonde om geen gebruik te maken van kennis die voorhanden is.
Mw. Van der Velde heeft de vraag meegekregen of er voldoende animo is bij de communicatiemedewerkers
en de MOV’ers om zich in te laten zetten. Ook krijgt zij signalen dat er weinig commitment op de poolvorming
is.
Dhr. Bitter antwoordt dat het eerste punt ingewikkeld ligt. Uiteraard moet men zorgen dat als er lokale kennis
moet zijn dat die er ook is. Het uitgangspunt achter alles is dat men er kwalitatief op vooruit moet gaan. De
vraag is hoe dit in te schalen en te organiseren. Vanuit de pools gaat dit niet lukken.
Dhr. Meijer antwoordt dat als een incident enige proportie heeft men de zekerheid heeft dat de piketpools
komen, maar ook dat extra hulp vanzelf op gang komt. Als de lijn is vastgesteld is het uitsluitend nog zaak dat
men het accepteert als er al een lokaal iemand aanwezig is.
Dhr. Bitter licht toe op de tweede vraag v.w.b. animo, dat er in het begin wat moeite is geweest alle pools
adequaat te kunnen vullen. De kunst is hoe dit vol te blijven houden. Deels heeft dit te maken met oefenen.
Hoe vaker je mensen inschakelt, des te meer binding ze er mee krijgen. In dit besluit zit ook de functie van
piketcoördinator. Deze is tijdelijk al aan de slag en wordt nu geformaliseerd. Het wordt steeds professioneler.
Mw. Weber vult aan dat de vier centrale rollen vervuld zijn en er zelfs mensen op reservebankposities zitten.
Voor de andere pools is men bezig om overzicht te creëren, wat vooralsnog geen problemen oplevert. Ook
worden begin volgend jaar actief opleidingen aangeboden voor de meeste rollen.
Mw. Van der Velde zegt dat het uitspreken van stimulerende teksten naar de mensen die soms nodig waren
en dan weer niet, waarschijnlijk wel zou helpen.
Mw. Weber antwoordt dat de opkomst van mensen uit de hulpdiensten en de gemeenten, alsmede de steun
en het enthousiasme tijdens een platformbijeenkomst communicatie die vorige week is gehouden, behoorlijk
groot was.
Dhr. Korvinus brengt in dat de dwarsverbanden voor de organisaties Politie en OM niet direct opvielen, maar
hij schat in dat deze organisaties bij een echte crisis wel aanwezig zullen zijn. OM heeft een landelijke pool
van personen die bij crisiscommunicatie naar voren komt. Het lijkt hem goed ook daar aandacht aan te
besteden.
Mw. Weber deelt mee dat op dezelfde bijeenkomst ook mensen van het OM aanwezig waren. Ook wordt
gewerkt aan een afsprakenlijst op het thema crisisbeheersing tussen het OM en de VRHM. Zij is er derhalve
van overtuigd dat dit al aandacht heeft.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De kaders en voorstellen uit het bijgevoegde Plan van Aanpak professionalisering regionale
crisiscommunicatie, fase 2 vast te stellen;
2. Om de kosten (€ 32.500 op jaarbasis), voortvloeiende uit de voorstellen uit bijgevoegd Plan van Aanpak,
gedurende een periode van drie jaar (2013-2015) te dekken uit het rekeningresultaat 2012 van de
Veiligheidsregio, zoals besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni jl.
3. Dat de onder ad 2 bedoelde kosten vanaf 2015 voor rekening komen van de gemeenten, tenzij er
wederom een alternatieve dekking voor wordt gevonden.

B.3

Tweede wijziging programmabegroting 2013
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
e
de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde posten te verwerken in de 2 begrotingswijziging 2013 en deze
overeenkomstig vast te stellen.
1. Aanwending van bestemmingsreserves in 2013 volgens het besluit tot vaststelling van de jaarstukken
2012:
a. doen van uitgaven voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK tot een bedrag van € 277.200 door
onttrekking aan de Reserve Tijdelijke Capaciteit MKB GMK 2013;
b. doen van uitgaven voor nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg tot een bedrag van € 25.000
door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom;
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c. doen van uitgaven voor professionaliseren crisiscommunicatie (opleiding/training nieuwe piketpools en
piketcoördinatie) tot een bedrag van € 32.500 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking
gemeentelijke kolom;
d. doen van uitgaven voor algemene versterking Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Oranje Kolom tot
een bedrag van € 25.000 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom.
2. Niet begrote aanwending van bestemmingsreserves in 2013:
a. doen van uitgaven voor de inhuur van externe capaciteit en specifieke deskundigheid tot een bedrag
van € 800.000 door onttrekking aan de Reserve Versnelde organisatieopbouw voor € 400.000 en de
Reserve Kwaliteitsprojecten brandweer voor €400.000;
b. doen van uitgaven voor multidisciplinaire samenwerking tot een bedrag van €205.000 door onttrekking
aan de Reserve Samenwerking loont;
c. doen van uitgaven voor de regionale invulling IM-functies (programma Oranjekolom) tot een bedrag van
€ 30.450 door onttrekking aan de Reserve BGC;
3. Als gevolg van veranderde wetgeving verlaging van lasten en baten van de ‘blauwe’ en de ‘witte
meldkamer (respectievelijk € 3.705.000 en € 1.950.000).
e
4. Administratieve aanvulling op de 1 begrotingswijziging 2013 voor onderlinge mutatielasten ten bedrage
van €70.000 op de programma’s brandweer en GHOR.
B.4

Eerste wijziging Financiële Verordening
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
e
de 1 wijziging van de financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

Informatief
B.5

Kwartaalrapportage over het eerste halfjaar 2013
Er zijn geen opmerkingen.

B.6

Informatienotitie Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M)
De voorzitter geeft aan dat dit een belangrijk document is vanwege de Cebeon-norm.
Dhr. Meijer licht toe dat de beweging die thans op gang is ook tevens de laatste beweging is in de
bezuinigingen. Er moet echter nog wel 2,5 miljoen bij elkaar gezocht worden. Voor de hand liggende dingen
raken op. Er moet goed gezocht worden naar minder voor de hand liggende dingen of nieuwe concepten.
Nieuwe opties kunnen eventueel gezocht worden in bijv. anders betalen. Al het mogelijke komt ter discussie
tot dat er een zo groot mogelijk palet is van eventuele besparingen. Om duidelijkheid te verschaffen zullen
business cases uitgetekend worden.
Ondanks dat men zijn best doet kan deze opdracht niet “voorzichtig” uitgevoerd worden. E.e.a. vergt veel
inspanning en levert stress op bij mensen. Dat er ontrust kan ontstaan sluit hij niet uit. Hij hecht er aan dat ook
het AB goed luistert en dat, als er dingen gesignaleerd worden, men dit direct meldt. Hij roept een ieder op om
dicht bij elkaar te blijven op de huidige opdracht.
Dhr. Kats deelt mee het belangrijk te vinden rondom dit thema een AB-dag te organiseren waar het
denkproces vormgegeven kan worden zodat men straks niet alleen de kant en klare beleidsmatige keuzes
gepresenteerd krijgt.
De voorzitter reageert aansluitend op enkele vragen met de mededeling dat het de bedoeling was om het zo
vroeg mogelijk in het bestuur mee te nemen. Bij de uitwerking van een pakket wil men zo goed mogelijk
gebruik maken van de inbreng van verschillende aanbevelingen. Deze beweging zal meer ingrijpend zijn dan
de voorstellen die tot op heden langs zijn gekomen. Het is derhalve van belang dat het in den brede gedragen
wordt.
Dhr. Eenhoorn is van mening dat als men aan komt bij het punt van de kazerneconfiguraties, welk thema
extreem gevoelig ligt, dat hij het op prijs stelt als de burgemeesters weten welk verhaal zij kunnen vertellen.
Dhr. Meijer deelt mee dat alles wat hier ter tafel komt ook daar al is verteld. Men wordt overal in betrokken,
het is nergens een geheim. Dit gaat de onrust uiteraard niet tegen. Als er kansen worden gevonden dan
zullen die worden benut.
De voorzitter pleit er voor dit onderwerp steeds terug te laten keren op de agenda .
Overige vragen zijn afdoend beantwoord.

B.7

Evaluatie mediatraining voor burgemeesters en locoburgemeesters
De voorzitter belicht het belang van de mediatraining en roept het AB op hier toch vooral gebruik van te
maken. De training is beter toegespitst dan de algemene mediatrainingen en erg goed geschikt om degelijk te
-
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kunnen optreden op het moment dat dit nodig is.
Dhr. Van der Kamp, die deze mediatraining ook heeft gedaan, beveelt de training van harte aan.
B.8.

Informatienotitie plan van aanpak Scan 2-meting Bevolkingszorg
Er zijn geen opmerkingen.

B.9

Informatienotitie implementatie kader Evenementenveiligheid
Er zijn geen opmerkingen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

-
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3.
Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

13 februari 2014
10.00 – 10.30 uur (onderdeel programma themabijeenkomst Algemeen Bestuur)
Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden

Verslag

Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van de burgemeesters van: Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Noordwijk,
Ouderkerk, Schoonhoven, Voorschoten, Zoeterwoude en Zuidplas.
1.

Benoeming DB-lid T. Bruinsma
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 januari 2014 de heer mr. T.P.J. Bruinsma, waarnemend burgemeester van Alphen aan den
Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden.

2.

Benoeming Directeur GMK
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 december 2013 de politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van Musscher EMPM, te
benoemen tot directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden.

3.

Begrotingsuitgangspunten 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Door dhr. Cremers en mevr. Driessen wordt gepleit voor een snellere en grote bezuiniging op het
programma Brandweer. Het afgesproken Cebeon-traject begint aan actualisteit te verliezen door de
toenemende bezuinigingen bij gemeenten. Expliciet wordt voorgesteld om de indexering van 1,4% in 2015 als
extra taakstelling op te nemen. Ook dient gekeken te worden naar nut, noodzaak en hoogte van de reserves.
De voorzitter licht toe dat er een bestuurlijk afspraak ligt over het bezuinigingstempo van de brandweer. Eind
dit jaar kan het bestuur besluiten nemen op basis van concrete voorstellen (planning programma MAM). De
overige onderdelen van de veiligheidsregio bezuinigen wel conform commissie Strijk. Ten aanzien van de
reserves stelt hij dat wanneer blijkt dat het risico dat de reserve afdekt niet meer aanwezig is, de reserve komt
te vervallen. Hij stelt voor om in het najaar, op basis van concrete voorstellen, een besluit te nemen over de
bezuinigingen op de brandweer. Op basis van deze voorstellen kan dan ook gekeken worden of een
verdergaande bezuiniging (i.c. indexering 1,4% in 2015) mogelijk is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de
programmabegroting 2015:
a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform
paragraaf C van dit voorstel;
b. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf D
van dit voorstel;
c. het hanteren van de specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf E indien wordt
besloten tot omlegging van de financieringsstromen voor de uitvoering van de GHOR-taken;
d. het in de ontwerp-programmabegroting 2015 vermelden van de risico’s als genoemd in
paragraaf 6 van dit voorstel.
-
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2.

4.

bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar te bekijken of een
verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,4%) mogelijk is.

Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen, gelet op de samenhang met de wijzing van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden, van de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling
RDOG Hollands Midden;
2. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
met ingang van 1 januari 2014 (terugwerkende kracht);
3. de Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de uitoefening van de GHOR-taken in de regio
Hollands Midden met de RDOG d.d. 23 juni 2011
op te zeggen per 1 januari 2014 (met terugwerkende kracht), onder voorbehoud van instemmen van de
gemeentebesturen met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands
Midden en RDOG Hollands Midden;
4. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voor te leggen aan de
gemeentebesturen.

5.

Rondvraag
In de AB-vergadering op 14 november jl. heeft het AB ingestemd met het voorstel van de voorzitter, om in het
kader van de NSS met de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, die het best geïnformeerd is,
praktische afspraken te maken om hem grensoverschrijdend te laten optreden in geval zich incidenten in
Hollands Midden voordoen doen die NSS gerelateerd zijn. De voorzitter deelt mede dat deze afspraken nu
zijn gemaakt. Ingeval van opschaling bij een (dreigende) ramp of crisis die gerelateerd is aan de NSS wordt er
direct opgeschaald naar GRIP 4 en zullen de bevoegdheden van de voorzitter worden uitgeoefend via de
voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden. Deze afspraak geldt alleen gedurende de NSS. Het AB stemt
in met deze afspraak.
Dhr. Bernsen geeft een korte toelichting op het landelijk traject herijking medische spoedzorg. Hij zal het AB
en de gemeenten over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.

-
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ACTIELIJST AB VRHM
27-03-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

104 29-3-2012

AB

109 27-6-2013

Ag.

Onderwerp

A.9

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

1

111 14-11-2013

A.1

3.

Omschrijving actie

Verantw. Status

AB

Presentatie onderzoek De brandweer onderzoekt de mogelijkheden om vanuit alle
invoering SMS-alert
brandweerkazernes de First Responder taak uit te voeren. Het
reanimatie
Dagelijks Bestuur heeft besloten om aan elke gemeente de
vraag voor te leggen of first responder een nieuwe taak dient te
worden van de brandweer. De brandweer, RAV en GMK
hebben onderzoek verricht wat de gevolgen zijn van de nieuwe
werkwijze op de GMK m.b.t. de alarmering van de ambulances,
voor de first responder-taken van de brandweer. De resultaten
hiervan zijn gepresenteerd in het DB van 27 februari jl. De
gevolgen voor de brandweer first responder worden nu
uitgewerkt en zullen, gelet op de extra kosten, worden
meegenomen in het Cebeon-traject van de brandweer.
Uiteindelijke besluitvorming over de Cebeon-voorstellen vindt
plaats in het AB van november a.s. (conform vastgestelde
plannning). Tussentijds wordt het AB geïnformeerd.
Rondvraag
Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Oorspronkelijke deadline was 27 maart. Dit wordt 26 juni a.s.
GRIP-structuur
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het
Algemeen Bestuur (planning uiterlijk AB 13 november)

H. Meijer

In behandeling

13-112014

H. Meijer

In behandeling

26-6-2014

H. Meijer

In behandeling

13-112014

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

H. Meijer

In behandeling

13-112014

Naar aanleiding van deze oefening stelt het Algemeen Bestuur
nader in te gaan op het functioneren van een RBT in geval van
meerdere betrokken gemeenten (kern RBT).
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het
Algemeen Bestuur (planning uiterlijk AB 13 november)
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2

112 14-11-2013

Rondvraag

Huisverbod. Er volgt in maart 2014 een evaluatie naar de
behandeling van het opleggen van wel of geen Huisverboden.
Het is van belang dat aan de hand van casussen, hoger
beroepszaken, zowel gewonnen als verloren, leerpunten naar
voren komen en deze ervaringen landelijk te delen. Het
onderwerp zal worden geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur
van 24 april 2014 en het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014.

J.
Bernsen

In behandeling

26-6-2014
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 2013 en 2014
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
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.

28.03.2013

2013/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 2e helft 2013
1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de 2e helft van 2013 voor de tijdelijke maatregelen voor het

27.06.2013
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oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK
HM), namelijk;
a. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
b. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
c. Brandweer: de dekking uit het positieve rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(zie beslispunt 2).
2. in te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van € 138.600
ten laste van het rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (totale kosten 2013
€ 277.200).
2013/A02

Veiligheidsregio/
Politie

2013/A03

Veiligheidsregio/
Politie

2013/B01

Veiligheidsregio

2013/B02

Veiligheidsregio

2013/B03

Veiligheidsregio

2013/B04

Veiligheidsregio

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren/Aanwijzing bedrijfsbrandweer
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het beleid en de procesbeschrijving voor het uitvoeren van artikel 31 van de Wet
Veiligheidsregio’s (aanwijzing bedrijfsbrandweren), zoals verwoord in de notitie Aanwijzing bedrijfsbrandweren
binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden
Landelijk Transitieakkoord Meldkamers (nazending i.v.m. landelijke besluitvorming)
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. op hoofdlijnen in te stemmen met het concept-Transitieakkoord meldkamer van de toekomst, zoals voorgelegd
aan het Veiligheidsberaad d.d. 28 juni 2013;
2. het Dagelijks Bestuur te mandateren om, op basis van de besluitvorming in het Veiligheidsberaad d.d. 28 juni
2013, een definitief besluit te nemen over het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst en de voorzitter te
machtigen het Transitieakkoord te tekenen.
Jaarbericht VRHM 2012
Het Algemeen Bestuur besluit:
De jaarstukken VRHM 2012 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te leggen.
Financiële verantwoording 2012 meldkamer ambulancezorg
Het Algemeen Bestuur besluit:
De financiële verantwoording 2012 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast te stellen.
Programmabegroting VRHM 2013 (nazending: informatienotitie zienswijzen)
Het Algemeen Bestuur besluit:
De ontwerp-programmabegroting VRHM 2014 en de meerjarenramingen 2015 tot en met 2017 vast te stellen.
Controleprotocol 2013
Het Algemeen Bestuur besluit:

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013
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Het controleprotocol 2013 vast te stellen.
Organisatieplan regionalisering/invlechting Brandweer Katwijk (nazending: OR-advies over de invlechting van
Katwijk)
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het Organisatieplan regionalisering/invlechting van de Brandweer Katwijk.
Startbijdrage (2014) gemeente Katwijk
Het Algemeen Bestuur besluit:
De startbijdrage (in 2014) van gemeente Katwijk voor het verzorgen van de brandweerzorg in gemeente Katwijk
door Brandweer Hollands Midden te bepalen op € 3.070.389.
Werkgeverschap veiligheidsregio’s (nazending)
Verzoek aan AB om een mandaat te verlenen aan het Veiligheidsberaad om afspraken te maken met andere
Veiligheidsregio’s over collectief werkgeverschap, waarbij het volgende model wordt gehanteerd: Veiligheidsregio’s
blijven volger van de cao gemeenten (CAR-UWO) en de bestaande brandweerspecifieke regelingen worden
ondergebracht in een brandweerkamer binnen de VNG.

2013/B05

Veiligheidsregio

2013/B06

Veiligheidsregio

2013/B06a

Veiligheidsregio

2013/A05

Veiligheidsregio/
Politie

Beleidsuitgangspunten jaarwisseling VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
tot vaststelling van de door de multidisciplinaire werkgroep ‘jaarwisseling VRHM’ voorgestelde algemene
beleidsuitgangspunten als kader voor het optreden van de samenwerkende diensten binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden tijdens de jaarwisseling.

14.11.2013

2013/B01

Veiligheidsregio

Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode
Kruis
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In vervolg op de positieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad akkoord te gaan met implementatie van de in
opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen ontwikkelde slachtoffer informatie
systematiek (SIS) in de VRHM;
2. De Coördinerend Functionaris opdracht te geven tot coördinatie van de implementatie van de nieuwe
slachtoffer informatie systematiek per 1 april 2014, waaronder begrepen de uitwerking van:

14.11.2013

•
•
•

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

De bevoegdheid om het SIS op te starten door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en/of de Officier
van Dienst Bevolkingszorg.
De financiering van het SIS bestaande uit € 11.000,-- incidentele kosten en € 18.000,-- structurele kosten (per
jaar)
De aanpassing van het Regionaal Crisisplan
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•

Het onderbrengen van de coördinatie SIS bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.

3. Akkoord te gaan met de inmiddels spoedshalve ambtelijk gedane opzegging van de met het Nederlandse Rode
Kruis gesloten Convenanten Verwanteninformatie en Opvang en Verzorging per 1 januari 2014;
4. De Coördinerend Functionaris te mandateren om afspraken te maken met het Nederlandse Rode Kruis in het
kader van verwanteninformatie ter overbrugging van de periode van 1 januari 2014 tot het moment van
implementatie van het SIS (1 april 2014)
2013/B02

Veiligheidsregio

Professionalisering regionale crisiscommunicatie fase 2
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De kaders en voorstellen uit het bijgevoegde Plan van Aanpak professionalisering regionale crisiscommunicatie,
fase 2 vast te stellen;
2. om de kosten (€ 32.500 op jaarbasis), voortvloeiende uit de voorstellen uit bijgevoegd Plan van Aanpak,
gedurende een periode van drie jaar (2013-2015) te dekken uit het rekeningresultaat 2012 van de
Veiligheidsregio, zoals besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni jl.
3. dat de onder ad 2 bedoelde kosten vanaf 2015 voor rekening komen van de gemeenten, tenzij er wederom een
alternatieve dekking voor wordt gevonden.

14.11.2013

2013/B03

Veiligheidsregio

2e wijziging programmabegroting 2013 VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde posten te verwerken in de 2e begrotingswijziging 2013 en deze overeenkomstig vast
te stellen.
1. Aanwending van bestemmingsreserves in 2013 volgens het besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2012:
a. doen van uitgaven voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK tot een bedrag van € 277.200 door onttrekking
aan de Reserve Tijdelijke Capaciteit MKB GMK 2013;
b. doen van uitgaven voor nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg tot een bedrag van € 25.000 door
onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom;
c. doen van uitgaven voor professionaliseren crisiscommunicatie (opleiding/training nieuwe piketpools en
piketcoördinatie) tot een bedrag van € 32.500 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking
gemeentelijke kolom;
d. doen van uitgaven voor algemene versterking Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Oranje Kolom tot een
bedrag van € 25.000 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom.
2. Niet begrote aanwending van bestemmingsreserves in 2013:
a. doen van uitgaven voor de inhuur van externe capaciteit en specifieke deskundigheid tot een bedrag van €

14.11.2013

7
Agendapunt 3. AB VRHM 27-03-2014
Besluitenlijst AB VRHM

800.000 door onttrekking aan de Reserve Versnelde organisatieopbouw voor € 400.000 en de Reserve
Kwaliteitsprojecten brandweer voor €400.000;
b. doen van uitgaven voor multidisciplinaire samenwerking tot een bedrag van €205.000 door onttrekking aan
de Reserve Samenwerking loont;
c. doen van uitgaven voor de regionale invulling IM-functies (programma Oranjekolom) tot een bedrag van €
30.450 door onttrekking aan de Reserve BGC;
3. Als gevolg van veranderde wetgeving verlaging van lasten en baten van de ‘blauwe’ en de ‘witte meldkamer
(respectievelijk € 3.705.000 en € 1.950.000).
4. Administratieve aanvulling op de 1e begrotingswijziging 2013 voor onderlinge mutatielasten ten bedrage van
€70.000 op de programma’s brandweer en GHOR.
2013/B04

Veiligheidsregio

2014/1
thema AB

Veiligheidsregio

2014/2
thema AB

Veiligheidsregio/
Politie

2014/3
thema AB

Veiligheidsregio

1e wijziging financiële verordening VRHM (waarderingsgrondslagen)
Het Algemeen Bestuur besluit:
De 1e wijziging van de financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.
Benoeming DB-lid T. Bruinsma
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 januari 2014 de heer mr. T.P.J. Bruinsma, waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn,
aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands
Midden.
Benoeming Directeur GMK
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 december 2013 de politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van Musscher EMPM, te
benoemen tot directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden.
Begrotingsuitgangspunten 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2015:
a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf C van dit
voorstel;
b. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf D van dit voorstel;
c. het hanteren van de specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf E indien wordt besloten tot
omlegging van de financieringsstromen voor de uitvoering van de GHOR-taken;
d. het in de ontwerp-programmabegroting 2015 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 6 van dit
voorstel.

14.11.2013

13.02.2014
(thema AB)

13.02.2014
(thema AB)

13.02.2014
(thema AB)
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2014/4
thema AB

Veiligheidsregio

2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar te bekijken of een verdere
bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,4%) mogelijk is.
Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen, gelet op de samenhang met de wijzing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden, van de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden;
2. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden met
ingang van 1 januari 2014 (terugwerkende kracht);
3. de Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de uitoefening van de GHOR-taken in de regio Hollands
Midden met de RDOG d.d. 23 juni 2011
op te zeggen per 1 januari 2014 (met terugwerkende kracht), onder voorbehoud van instemmen van de
gemeentebesturen met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden en
RDOG Hollands Midden;
4. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voor te leggen aan de
gemeentebesturen.

13.02.2014
(thema AB)
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