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

26 juni 2014
09.30 – 12.30 uur
Stadhuis Alphen aan de 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, in het bijzonder de heren van
Nieuwstraten en Kreuger. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Nieuwkoop en
Voorschoten.
De vergadering vangt aan met de ondertekening van het convenant Defensie – VRHM (zoals eerder
vastgesteld in het DB van 5 december 2013) in aanwezigheid van de heer M.J.H.M. Bastin, kolonel regionaal
Militair Commandant West, J. Nieuwstraten, lid eenheidsleiding/hoofd bedrijfsvoering Politie – Eenheid Den
Haag en de heer H.J.J. Lenferink, voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden.
Kennismaking J. Nieuwstraten (lid eenheidsleiding/-hoofd bedrijfsvoering Politie – Eenheid Den Haag)

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
• Dhr. Meijer is verheugd dat het project Informatie Preparatie Hoogwater een landelijke financiële bijdrage
krijgt uit het V&J innovatiebudget. Aanvullend kan een voorstel tegemoet worden gezien vanuit twee
andere veiligheidsregio’s.
• Dhr. Meijer meldt dat tijdens de zomervakantie de bezetting van de kazernes in Hollands Midden
onderling is afgestemd.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter verwijst hiervoor naar agendapunt A.7.

Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Verhuizing GMK Hollands Midden naar de YP en mondelinge terugkoppeling functioneren GMK na verhuizing
Dhr. Nieuwstraten deelt mee dat verhuizing naar de YP goed is verlopen. Enkele technische problemen
zullen de komende tijd worden opgelost. Afstemming over gebruik van het geografisch informatiesysteem
volgt zo spoedig mogelijk.
Dhr. Bruinsma stelt voor een AB vergadering in de YP te houden.
-
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De heer De Priëlle meent dat de vergaderruimtes van de YP niet geschikt zijn voor een gezelschap ter
grootte van het AB.
De voorzitter stelt een werkbezoek voor.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de afspraken omtrent het komen tot een pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake
(als invulling van de voorwaarde zoals opgenomen in het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart
2014);
2. In te stemmen met de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden naar
de Yp per 27 mei 2014.
A.2

Bestuurlijk accorderen Letter of Representation (LOR), Nulmeting meldkamer Hollands Miden
De voorzitter licht toe dat de Landelijke Meldkamer Organisatie haast had met het vervolmaken van de
Nulmeting. Door de Kwartiermaker van het LMO is toen aan alle regio’s gevraagd gegevens te leveren.
Hollands Midden heeft de gegevens correct aangeleverd, andere regio’s hebben niets of onvoldoende
kwaliteit aangeleverd. Het gevolg is dat het traject nu opnieuw opgestart wordt. Het besluit hoeft nog niet te
worden genomen omdat men nog niet weet hoe het traject opgestart zal worden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om kennis te nemen van het traject van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden, zoals onderstaand beschreven.

A.3

Formaliseren functie Officier van Dienst Bevolkingszorg
De voorzitter is verheugd over deze ontwikkeling en merkt op dat het goed werkt in de ROT’s.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. akkoord te gaan met het advies van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 om de functie Officier van
Dienst Bevolkingszorg op basis van de resultaten uit de gehouden evaluatie te formaliseren;
2. akkoord te gaan met de in het evaluatieverslag geformuleerde verbeteracties.

Meningvormend
A.4

Stand van zaken bestuurlijk overleg HSL (mondeling)
De voorzitter geeft het woord aan Mw. Driessen en Dhr. Zuidijk.
Mw. Driessen deelt mee dat ProRail zich beroept op een destijds door ILV afgegeven licentie. ProRail meent
hierdoor anders met voorwaarden om te kunnen gaan zoals thans gesteld. Als gemeente blijft men op het
standpunt staan dat er aan de thans gestelde gebruiksvoorwaarden moet worden voldaan. Om duidelijkheid
te krijgen in deze discussie zal de aandacht van het Ministerie getrokken moeten worden middels een
schrijven. Een eerder gestuurde brief aan de minister heeft een onduidelijk antwoord opgeleverd. Onder de
huidige stand van zaken zal de staatssecretaris aangeschreven moeten worden. Inmiddels heeft overleg
plaatsgevonden over te nemen maatregelen tussen gemeenten en brandweer.
Dhr. Zuidijk vult aan dat het probleem is ontstaan door het materieel wat ProRail wil gebruiken. Het materieel
wat volgens de gestelde gebruiksvoorwaarden door de tunnel moeten rijden is uitgerust met een
noodremoverbrugging. Het materieel wat ProRail wil gebruiken beschikt hier niet over. Het materieel wat
ProRail thans gebruikt is echter goedgekeurd om door heel Nederland te rijden waardoor ProRail volhardt in
haar standpunt. Brandweer en gemeenten vinden dit materieel, i.v.m. veiligheid, niet toelaatbaar.
De voorzitter is van mening dat dit zorgvuldig op papier gezet moet worden. Ook sluit hij zich aan bij de
e
suggestie van mevrouw Bloemen dat het verstandig is een afschrift van deze brief naar de 2 kamer te
sturen
Mw. Driessen verzoekt de voorzitter de gemeente te betrekken bij overleg aangaande het op te stellen
schrijven van VRHM over dit onderwerp.

A.5

Ervaringen NSS
Dhr. Lokker doet mondeling verslag van ervaringen op maatschappelijk en politiek gebied rondom en tijdens
de NSS en spreekt zijn waardering uit over de goede samenwerking tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

A.6

Ontwikkelingen Slachtofferhulp Nederland
Presentatie door N. (Nannie) Putters, Hoofd Aanmelding en Algemene Dienstverlening Midden West
Slachtofferhulp Nederland)
-
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Mw. Putters verzorgt een korte presentatie over de werkzaamheden van Slachtofferhulp Nederland.
De presentatie is tijdens de vergadering uitgereikt. Aansluitend zijn vragen gesteld die afdoend zijn
beantwoord.

Informatief
A.7

Strategische Agenda versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016
Dhr. Van der Kamp informeert in hoeverre de Strategische Agenda zich verhoudt tot door Hollands Midden
gemaakte keuzes en of dit in het beleid past.
De voorzitter antwoordt dat het afhankelijk is van de invalshoek die men kiest. De verschillende onderdelen
zullen verschillende invloeden hebben. Als men het gehele pakket bekijkt ligt dit redelijkerwijs in het verlengde
van de eigen prioriteiten. Mocht er in de toekomst werk uit voort komen dan zal dit voornamelijk te maken
hebben met deze eigen prioriteiten.

A.8

Stand van zaken OOV alert, Noodcommunicatievoorziening, Schade jaarwisseling
Er zijn geen opmerkingen.

A.9

Incidentenbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

A.10

Informatiekaart partners ‘Omgevingsdiensten’
Er zijn geen opmerkingen.

A.11

Voortgangsrapportage professionalisering Crisiscommunicatie
Er zijn geen opmerkingen.

A.12

Eerste voortgangsrapportage Beleidsplan VRHM (januari-maart 2014)
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1

Jaarstukken GR VRHM 2013
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarstukken 2013 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen. De voorgestelde
resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, bestaan uit:
a. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma’s aan de
deelnemende gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma brandweer
naar rato van hun onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige programma’s
naar rato van het aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
b. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de
reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking van de volledige (vervroegde) regionale
harmonisatie voor ademlucht, in totaal € 416.588 (t.b.v. een desinvestering)

B.2

Vaststellen Controleprotocol 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het Controleprotocol 2014 vast te stellen.

-
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B.3

Eerste wijziging programmabegroting 2014
Mw. Bloemen vraagt of de wijziging gevolgen heeft voor de bijdragen van gemeenten?
Dhr. Meijer licht toe dat het een formalisering betreft van verwerkte zaken.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
a. verwerking van de extra rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013 (structureel);
b. verwerking van de regionalisering van de Brandweer Katwijk (structureel);
c. verlaging van lasten en baten op het programma GMK door gewijzigde regelgeving met betrekking tot
de financiering van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer (structureel)
d. aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling van de Jaarstukken
2012 tot een bedrag van € 213.500 (incidenteel);
e. verlaging van de startbijdrage voor Alphen a/d Rijn met ingang van 2014 met € 79.920 in verband met
het achterblijven van de toezichttaken brandveiligheid (structureel);
f. dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014 tot een bedrag van € 138.600
(incidenteel) ten laste van de reserve Tijdelijke Capaciteit Meldkamer;
g. aanwending in 2014 van de bestemmingsreserve Samenwerken loont tot een bedrag van € 230.000
(incidenteel)

B.4

Programmabegroting 2015
Dhr. Waaijer deelt mee dat de raad zich niet kan verenigen met het voorstel. Men is van oordeel dat het in
strijd is met wat voor alle gemeenschappelijke regelingen geldt. Als een regeling vindt dat er een uitzondering
moet zijn dan ligt de bewijslast bij die regeling. In de bewijslast is niet aangetroffen dat het niet kan. Men vindt
de aantasting van het veiligheidsniveau echter te veel een “mantra” en derhalve geen goede onderbouwing
waarom Strijk niet van toepassing zou zijn.
Mw. Driessen deelt mee dat ook de raad van Leiderdorp van mening is dat de door Leiden ingestelde Strijknorm moet gelden voor de brandweer.
Tevens meldt zij dat in het overzicht van de zienswijzen twee onderwerpen staan die niet door Leiderdorp zijn
ingediend.
Dhr. Kats deelt mee dat de gemeente Zuidplas de begroting van de gemeenschappelijke regeling heeft
behandeld en de begroting van de Veiligheidsregio voor kennisgeving heeft aangenomen. Hij verzoekt geen
onnodige spaarpotten te creëren en goed na te denken over de hoogte van de reserves.
Dhr. van der Kamp vraagt zich af of het verstandig is te bezuinigen op de Oranje kolom. Hij vraagt specifieke
aandacht voor dit onderdeel omdat daar nog wat stappen gemaakt moeten worden.
De voorzitter antwoordt dat dit onderdeel één van de prioriteiten is van de Veiligheidsregio. Kijkend naar de
voorstellen is het geruststellend dat in de jaarstukken staat dat gemeenten rekening moeten houden met een
kleine extra bijdrage vanaf 2016. Hier moet nog wel formeel over besloten worden.
Mw. van der Stoel deelt mee dat men n.a.v. discussie in de commissie heeft laten weten dat de financiële
jaarbestemming moet blijven, tenzij deze vergadering overtuigend kan zijn over de nadelige gevolgen. In zijn
algemeenheid is de verwijzing onvoldoende voor de commissie. Daarnaast is schriftelijk gevraagd om inzicht
in de gevolgen van de werkkostenregeling en de risico’s daarvan voor de gemeenten.
Voorts hoort zij graag of de voorzitter iets kan zeggen over het prijsindexcijfer wat in een eerdere vergadering
is genoemd.
Dhr. Breider licht toe dat de werkkostenregeling niet meer gebaseerd is op een werkplekcriterium maar op
een noodzakelijkheidscriterium. Hij zegt toe voor de vakantie een brief te zullen sturen waarin de oude
consequenties tegen over de nieuwe gezet worden. Een duidelijk antwoord kan op dit moment niet worden
gegeven.
De voorzitter licht toe dat de 1,41%, die hoort bij de invulling van de bezuinigingsoperaties aan de orde komt
in het najaar van 2014.
Dhr. Wienen brengt in dat de bezuiniging die bij de GHOR is ingevuld vragen oproept bij de gemeente
Katwijk. Er is niet gezegd dat geconstateerd is dat het niet kan maar men wil blijvend aandacht voor
bedrijfsvoeringsaspecten van diensten waarbij tevens gekeken wordt naar bezuinigingsmogelijkheden.
De voorzitter acht het vanzelfsprekend dat ook bij de GHOR goed naar de bedrijfsvoering gekeken moet
worden. In bredere zin gebeurt dit binnen de RDOG, waar de GHOR onderdeel van uit maakt. Hij meent dat
het geruststellend is te kunnen constateren dat in de feitelijke dienstverlening van de GHOR niet gesneden
hoeft te worden.
Dhr. Schoenmaker vraagt hoe de communicatie over de zienswijzen naar de raden toe zal lopen.
De voorzitter deelt mee dat de raden rechtstreeks antwoord krijgen op wat hier wordt besloten.
Dhr. Waaijer vraagt aan de voorzitter, die heeft gezegd dat er een bestuurlijke afspraak is gemaakt, om een
besluit dat al dan niet van toepassing is op deze regeling. Hij heeft dit in het dossier van zijn voorganger niet
kunnen vinden en verzoekt om een aantekening.
De voorzitter antwoordt dat hij begrijpt dat in financieel krappe tijden alle gemeenten kritischer zijn over de
gemeenschappelijke regeling. Hij geeft een korte toelichting op de nog steeds geldende afspraken die door de
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Commissie Strijk zijn gemaakt. Ook is hij van mening dat het moeilijk is een oordeel te vellen over de inhoud
van bezuinigingen als men de bezuinigingsvoorstellen nog niet in detail kent. In september zullen deze
voorgelegd en bediscussieerd worden in een themabijeenkomst. Hij roept het AB op hier vooral deel aan te
nemen. In het laatste AB van 2014 zal de knoop over dit onderwerp worden doorgehakt. Als dit gedaan is kan
men nadenken over hoe tot een nieuwe verdeling te komen waar iedereen zich in kan vinden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen de programmabegroting 2015 een en ander overeenkomstig het in de begroting
opgenomen vaststellingsbesluit;
2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014 te bezien of
een verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is.
B.5

Wijziging GR VRHM
Mw. Bloemen merkt op dat bij punt 3 van het besluit staat dat de gemeenschappelijke regeling bekend
gemaakt moet worden door de gemeenten. Er moet echter ook ingeschreven worden in het openbaar register
van de Wet gemeenschappelijke regeling. Zij verzoekt dit toe te voegen aan punt 3.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen dat tenminste twee derde van de gemeenteraden heeft ingestemd met de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (artikel 55 tweede lid
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden) en daarmee de inwerkingtreding van de
gewijzigde regeling, na publicatie, per 1 januari 2014 (conform het voorstel van het Algemeen Bestuur
d.d. 14 februari 2014).
2. in te stemmen met de reactie op de zienswijzen van drie gemeenten over de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. de gemeenten te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden bekend te maken (artikel 26 tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen) en op te nemen in
het gemeentelijk register van gemeenschappelijke regelingen (conform artikel 27 eerste lid Wet
gemeenschappelijke regelingen);
4. het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te zenden aan gedeputeerde staten van
Zuid-Holland (artikel 26 eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen).

B.6

Voorstel proces Begrotingswijzigingen 2014 en 2015 a.g.v. wijziging GR VRHM
Mw. Bloemen kan zich niet vinden in de gemeentelijke bijdrage aan de regionalisering van het
Veiligheidshuis. Zij is van mening dat de beslissing over de besteding van dit bedrag bij de gemeenten ligt.
Dhr. Cremers vraagt of punt 3 van het besluit niet pas mogelijk is op het moment dat de wijziging
gemeenschappelijke regeling geplaatst wordt.
Dhr. Van der Kamp is van mening dat met elkaar is afgesproken dat men dit jaar het Veiligheidshuis middels
een bijdrage overeind zou houden. Doet men dit niet, dan zal iedereen naar de raad moeten gaan en dit
moeten verwerken wat, gezien de omvang per gemeente, meer geld kost dan deze bijdrage.
Dhr. Bruinsma deelt mee dat de raad kort geleden akkoord is gegaan met deze constructie. De raad heeft
verzocht in de toekomst zo transparant mogelijk te begroten en ook de bedragen die overblijven zo
transparant mogelijk te maken in de besluitvorming.
Mw. Driessen zegt tussen de mening van de sprekers in te staan. Zij is het er mee eens dat het
Veiligheidshuis moet blijven maar vindt het ook jammer dat haar kritische geluiden gedurende een half jaar
weinig gehoor hebben gevonden.
De voorzitter verwijst naar punt 5 van het besluit genomen in de vergadering van 27 maart hieronder
genoemd en deelt nogmaals mee dat het een voorwaarde is dat de raden instemmen en geen verplichting.
Dhr. Bitter voegt toe dat in augustus een eensluidend concept naar alle gemeenten gestuurd wordt waar men
mee om kan gaan zoals men wenst.
Mw. Bloemen vraagt om aantekening dat zij tegen het voorstel is om reden dat het AB niet bevoegd is hier
beslissingen over te nemen.
De voorzitter heeft er begrip voor dat zij tegen het voorstel is maar voegt toe dat haar redenatie niet klopt
omdat door het AB niet incorrect gehandeld wordt.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. indien twee derde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is vastgesteld,
de VHRM de gemeenten (alvast) te zullen crediteren voor de geïnde inwonerbijdragen van 2014 en hun
relatief (op basis van aantal inwoners) aandeel in de BDUR van het Programma GHOR, onder aftrek van
de gemeentelijke bijdrage aan regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden (de RDOG zal een
voorschotnota bij gemeenten indienen);
-
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2. de zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015
gelijktijdig op te starten;
3. formele bekrachtiging van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 te laten plaatsvinden in de vergadering
van het Algemeen Bestuur op 13 november 2014.
Het Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 maart 2014 besloten de gemeenteraden voor te stellen:
1. met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een
regionale functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze
netwerkorganisatie;
2. de hieruit voortvloeiende meerkosten van €180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over
alle deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld;
3. in te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus,
afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de
meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze
operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden;
4. het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;
5. kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle betrokken
gemeenteraden instemmen met dit voorstel.
B.7

Verordening Archiefzorg 2014 en Besluit Informatiebeheer VRHM 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De verordening Archiefzorg Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 en het Besluit Informatiebeheer
Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 vast te stellen.

B.8

Benoeming Dagelijks Bestuur / plaatsvervangend voorzitterschap
De voorzitter feliciteert de nieuwe DB leden en verheugt zich op een plezierige samenwerking.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de heer H.J.J.
Lenferink), te benoemen per 1 juli 2014:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
b. de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
c. de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
d. de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats;
e. de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
f. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
g. de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
2. Als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging) per 1 juli 2014:
e
a. 1 plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
e
b. 2 plaatsvervanger: de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
e
c. 3 plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
e
d. 4 plaatsvervanger: de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats;
e
e. 5 plaatsvervanger: de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
e
f. 6 plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
e
g. 7 plaatsvervanger: de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
3. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a. de voorzitter:
strategisch beleid en relatie politie (tevens lid van het Veiligheidsberaad);
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn:
multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) Informatievoorziening;
c. de burgemeester van Gouda:
Oranje Kolom:
d. de burgemeester van Katwijk:
GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR:
e. de burgemeester van Zuidplas:
brandweer (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad)
Brandweer en de Brandweerkamer bij de VNG);
f. de burgemeester van Leiderdorp:
-
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plv. portefeuillehouder multidisciplinaire crisisbeheersing (incl. GMK / informatievoorziening) en
brandweer;
g. de burgemeester van Kaag en Braassem:
sociale veiligheid en plv. portefeuillehouder GHOR en Oranje Kolom;
h. de burgemeester van Noordwijkerhout:
middelen.

Meningvormend
B.9

Voortgang Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M) Presentatie door J.J. (Hans) Zuidijk,
plv. Regionaal Commandant
De voorzitter benadrukt het belang van aanwezigheid bij de rondom dit onderwerp geplande
themabijeenkomst AB in september 2014.
Dhr. Zuidijk licht de presentatie M-A-M mondeling toe.
Aansluitend zijn de volgende vragen gesteld.
Dhr. Bonthuis merkt op dat er wordt gesproken over een “brandweer risicoprofiel”. In het kader van de
voorstellen die er liggen is hij van mening dat het goed kan zijn een beeld te geven van een
“brandweermotivatieprofiel”, met name van de vrijwilligers. Een tweede punt van aandacht is dat bij
reorganisaties veelal blijkt dat er taken naar de gemeenten verschuiven. Hij vraagt zich af hoe de stap terug
van de brandweer wordt gecompenseerd.
Dhr. Zuidijk licht toe dat men naar brandweerzorg kan kijken vanuit bedrijfsvoering, optiek van de vrijwilliger
en optiek van de burger. De brandweer tracht alles zodanig te analyseren dat gezegd kan worden wat het
effect op de motivatie van de mensen is. Taken niet meer uitvoeren hoort eveneens thuis in de analyse die
thans gemaakt wordt en levert gelijktijdig het vraagstuk op of gemeenten dit op moeten gaan pakken.
Dhr. Lokker merkt op dat gemeenten, net als brandweer, bezig zijn dit soort plannen te ontwikkelen en voor
te bereiden om het draagvlak bij gemeenten zo groot mogelijk te krijgen. Hij hoort graag in hoeverre er over
wordt gedacht om met name het korps zelf mede eigenaar te maken van alles wat er op de rol staat. Hij is
bang dat als er straks ja tegen het voorstel wordt gezegd dat de situatie ontstaat dat men onvoldoende is
aangesloten bij de maatregelen. Hij zou dit als voorwaarde willen stellen voor de bespreking in september.
Dhr. de Prielle spreekt zijn waardering uit over de zorgvuldige benadering van de presentatie maar wil wel
meegeven het niet acceptabel te vinden als er besparing op de kwaliteit wordt toegepast.
Dhr. van der Kamp mist het woord risico-object bij de dekking. Hij vindt de afbouw van de
verzorgingstehuizen een punt van zorg. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig maar weliswaar vaak bij
elkaar in gebouwen waar geen organisatie in zit. Hij vraagt om aandacht voor dit soort objecten.
Een tweede opmerking is dat er wordt gekeken naar nieuwe concepten met kleinere bezettingen waarbij
mensen snel geholpen kunnen worden. Hij vindt dat het niet zo moet zijn dat kleinere eenheden ter plaatse
moeten besluiten toch een ladderwagen te laten komen.
Dhr. Zuidijk legt uit dat het brandweerrisicoprofiel vooral kijkt naar risico-objecten en verzamelingen van
risico-objecten. De groep van de heer Van der Kamp zit daar dus in.
De vraag minder repressie en meer preventie wordt bekeken door de directie risicobeheersing en is
ondergebracht bij het thema brandweerrisicoprofiel.
Dhr. Cremers meent zich uit eerdere presentaties te kunnen herinneren dat één van de strategische
ontwikkelingen is d.m.v. preventie trachten te voorkomen dat men inzet op een incident moet plegen. Hij
vraagt zich af hoe dit terug te vinden is in de zoekrichtingen die nu leidend zijn.
Een tweede vraag betreft de 600.000 euro vraagstelling voor 2015. Is deze 600.000 euro uitsluitend
gebaseerd op het Cebeon traject of is er al rekening gehouden met de discussie van de 1,41%.
Dhr. Zuidijk antwoordt dat de 1,41% niet in de 600.000 euro van de Cebeonschijf zit. De loonontwikkeling
voor ambtenaren is de komende maanden een belangrijk thema en zal betrokken worden in de mogelijkheid
tot besparing 2015.
Mw. van der Stoel deelt dat zorgen rondom ouderen die langer zelfstandig wonen in de gemeente Teylingen
er toe hebben geleid dat er afspraken zijn gemaakt in het kader van de WMO. Personen die bij ouderen over
de vloer komen als hulpverlener zouden gelijktijdig kunnen inventariseren of er maatregelen zijn getroffen in
de woning, denk daarbij aan rookmelders bijv. De brandweer onderzoekt momenteel of mensen die bij deze
ouderen over de vloer komen getraind kunnen worden in probleemsignalering. Zij zal de bevindingen t.z.t.
delen. Mochten andere gemeenten belangstelling hebben voor dit thema dan hoort zij dit graag.
Dhr. Meijer sluit af met de opmerking dat in het pallet wat aangeboden wordt de keuzes zo breed mogelijk
zullen zijn en dat alle partijen, zoals afgesproken, zo transparant mogelijk in ogenschouw zullen worden
genomen.

-
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B.10

Stand van zaken nieuwe Kazerne Leiden Noord (mondeling)
Dhr. Kats meldt dat men onderzoekt of plaatsing van een proefkazerne in Leiden Noord tot stand kan komen
op een zodanige wijze dat het een beter bereik garandeert in de regio waardoor de twee vrijwilligerskazernes
op die plek niet meer nodig zijn. Deze discussie loopt met volle onderbouwing van het verhaal en het lijkt er
op dat dit ook het geval zal zijn. Collega’s uit Leiderdorp en Oegstgeest worden zo goed mogelijk betrokken.
Bij de communicatie zijn wat verschillende aannamen geweest waardoor dingen niet goed zijn gegaan. Op
bestuursniveau is daar uitgebreid over gesproken en daar is hulp bij aangeboden. De commandant is langs
gegaan en heeft toelichting gegeven.
Het ligt in het voornemen om, als het onderzoek is afgerond, hier in het DB van september een definitief
besluit over te nemen.

Informatief
B.11

Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2014 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

B.12

Veilige Publieke Taak (VPT)
Er zijn geen opmerkingen.

B.13

Dienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer VNG – Veiligheidsberaad
Er zijn geen opmerkingen.

B.14

Convenant VRHM - Rijkswaterstaat
Er zijn geen opmerkingen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

-
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3.b
ACTIELIJST AB VRHM
13-11-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

104 29-3-2012

AB

109 27-6-2013

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

A.9

Presentatie
onderzoek
invoering SMSalert reanimatie

De brandweer onderzoekt de mogelijkheden om vanuit alle
brandweerkazernes de First Responder taak uit te voeren. Het
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 Cebeonvoorstellen vindt plaats in het AB van november a.s. (conform
vastgestelde plannning).
Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken. Ook de gevolgen van de wijziging
van de GR (GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te
worden. Deadline. Dit wordt 19 februari a.s.
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 AB 2 april a.s.)

H. Meijer

Op agenda

13-11-2014

H. Meijer

In
19-02-2015
behandeling

H. Meijer

In
02-04-2015
behandeling

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 AB 2 april a.s.)

H. Meijer

In
02-04-2015
behandeling

Rondvraag

GRIP-structuur

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

111 14-11-2013

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’
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AB

112 14-11-2013

AB

114 26-6-2014

2

A.1

Rondvraag

Huisverbod. Er volgt een evaluatie naar de behandeling van het
J.
opleggen van wel of geen Huisverboden. Het is van belang dat aan Bernsen
de hand van casussen, hoger beroepszaken, zowel gewonnen als
verloren, leerpunten naar voren komen en deze ervaringen
landelijk te delen.

In
02-04-2015
behandeling

Verhuizing GMK

Het AB wil graag een werkbezoek brengen aan de GMK

In
02-04-2015
behandeling

H. Meijer

Agendapunt 3.b Actielijst AB VRHM 26-06-2014

3.c
Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2014
Nummer
2014/A01

Gremium
Veiligheidsregio/
Politie

2014/A02

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A03

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A04

Veiligheidsregio/
Politie

Omschrijving
Beslisnotitie Verhuizing GMK naar de YP
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen het startdocument Project meldkamer Den Haag, opgesteld door de Stuurgroep Gezamenlijke
meldkamers in de YP;
2. Vast te stellen de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden,
vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) van de Stuurgroep Gezamenlijke
meldkamers in de YP en de daarin voorgestelde verdeelsleutel 3;
3. Als uitdrukkelijke voorwaarde voor de voorgestelde verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer
Veiligheidsregio Hollands Midden te bepalen, dat de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake, conform
eerdere bestuurlijke afspraak, plaatsvindt met alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant).
Beslisnotitie Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit voorwaardelijk:
1. Met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een regionale
functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze netwerkorganisatie;
2. De hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over alle
deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld (zie bijlage
verdeelstaat kosten);
3. Akkoord te gaan een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus, afkomstig uit
het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de meerkosten van
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten
budgettair neutraal kan geschieden;
4. Het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan het Algemeen Bestuur.
Beslisnotitie Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het multidisciplinaire beleidsplan OTO 2014-2017 vast te stellen.
Beslisnotitie Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft 2014 voor de tijdelijke maatregelen voor het
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: stelt voor de dekking uit de gevormde bestemmingsreserves voor het programma GMK te halen.
2. In te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van € 138.600

Datum
27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

1
Agendapunt 3.c AB VRHM 13-11-2014

ten laste van een gevormde bestemmingsreserve voor het programma GMK.
Beslisnotitie Convenant huisartsen Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het convenant Veiligheidsregio Hollands Midden en de huisartsen Hollands Midden vast te stellen.
Beslisnotitie Effectuering terugkoopverplichting brandweerkazerne Warmond (gemeente Teylingen)
Het Algemeen Bestuur besluit:
De terugkoopverplichting van de brandweerkazerne Warmond conform de akte van levering door gemeente
Teylingen te effectueren per 1 april 2014 en in plaats daarvan een huurovereenkomst af te sluiten.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de afspraken omtrent het komen tot een pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake (als
invulling van de voorwaarde zoals opgenomen in het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2014);
2. In te stemmen met de verhuizing van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden naar de Yp
per 27 mei 2014 (onder voorbehoud van een succesvolle technische test op 23 mei 2014).

2014/B01

Veiligheidsregio

27.03.2014

2014/B02

Veiligheidsregio

2014/A01

Veiligheidsregio/
Politie

2014/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om kennis te nemen van het traject van de Nulmeting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden,
zoals onderstaand beschreven;
2. om kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het Bestuur dat dhr. G. Goedhart, Portefeuillehouder
GMK/ICT in het Dagelijks Bestuur, gelet op het tijdspad, is gemandateerd om namens het Bestuur te oordelen of
de organisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de uitvoerder van de Nulmeting (PwC) in opdracht
van de Kwartiermaker LMO, volledige en juiste gegevens heeft verstrekt.

26.06.2014

2014/A03

Veiligheidsregio
Politie

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. akkoord te gaan met het advies van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2014 om de functie Officier van Dienst
Bevolkingszorg op basis van de resultaten uit de gehouden evaluatie te formaliseren;
2. akkoord te gaan met de in het evaluatieverslag geformuleerde verbeteracties.

26.06.2014

2014/B01

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarstukken 2013 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te stellen. De voorgestelde
resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, bestaan uit:
a. het incidenteel positief resultaat dat voortvloeit uit de exploitatie van de programma’s aan de deelnemende
gemeenten uit te keren, in totaal groot € 1.091.878, voor het programma brandweer naar rato van hun
onderlinge inbreng in de startbijdragen brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het aantal
inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
b. het saldo van de voorgestelde mutaties uit de reserves aan te wenden door dit bedrag te storten in de
reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking van de volledige (vervroegde) regionale harmonisatie voor
ademlucht, in totaal € 416.588 (t.b.v. een desinvestering)

26.06.2014

27.03.2014

26.06.2014
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2014/B02

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Controleprotocol 2014 vast te stellen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
a. verwerking van de extra rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013 (structureel);
b. verwerking van de regionalisering van de Brandweer Katwijk (structureel);
c. verlaging van lasten en baten op het programma GMK door gewijzigde regelgeving met betrekking tot de
financiering van de ‘blauwe’ en de ‘witte’ meldkamer (structureel)
d. aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling van de Jaarstukken 2012
tot een bedrag van € 213.500 (incidenteel);
e. verlaging van de startbijdrage voor Alphen a/d Rijn met ingang van 2014 met € 79.920 in verband met het
achterblijven van de toezichttaken brandveiligheid (structureel);
f. dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014 tot een bedrag van € 138.600
(incidenteel) ten laste van de reserve Tijdelijke Capaciteit Meldkamer;
g. aanwending in 2014 van de bestemmingsreserve Samenwerken loont tot een bedrag van € 230.000
(incidenteel)

26.06.2014

2014/B03

Veiligheidsregio

2014/B04

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen de programmabegroting 2015 een en ander overeenkomstig het in de begroting opgenomen
vaststellingsbesluit;
2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar van 2014 te bezien of een
verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,41%) mogelijk is.

26.06.2014

2014/B05

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. vast te stellen dat tenminste twee derde van de gemeenteraden heeft ingestemd met de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (artikel 55 tweede lid Gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden) en daarmee de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling, na
publicatie, per 1 januari 2014 (conform het voorstel van het Algemeen Bestuur
d.d. 14 februari 2014).
2. in te stemmen met de reactie op de zienswijzen van drie gemeenten over de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. de gemeenten te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
bekend te maken (artikel 26 tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen);
4. het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden te verzoeken de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te zenden aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland (artikel 26 eerste
lid Wet gemeenschappelijke regelingen).

26.06.2014

26.06.2014
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2014/B06

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. indien twee derde van de gemeentebesturen heeft ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, en deze daarmee formeel is vastgesteld, de VHRM de gemeenten
(alvast) te zullen crediteren voor de geïnde inwonerbijdragen van 2014 en hun relatief (op basis van aantal
inwoners) aandeel in de BDUR van het Programma GHOR, onder aftrek van de gemeentelijke bijdrage aan
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden (de RDOG zal een voorschotnota bij gemeenten
indienen);
2. de zienswijzeprocedure voor de formele goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 gelijktijdig op te
starten;
3. formele bekrachtiging van de begrotingswijzigingen 2014 en 2015 te laten plaatsvinden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 13 november 2014.

26.06.2014

Het Veiligheidshuis Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 27 maart 2014 besloten de gemeenteraden voor te stellen:
1. met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands Midden een regionale
functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen participeren in deze netwerkorganisatie;
2. de hieruit voortvloeiende meerkosten van €180.000 naar rato van het aantal inwoners om te slaan over alle
deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie wordt vervuld;
3. in te stemmen met een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare surplus, afkomstig uit
het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend ter dekking van de meerkosten van
regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten
budgettair neutraal kan geschieden;
4. het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op effectiviteit en
toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan de gemeentebesturen;
5. kennis te nemen van de voorwaarde dat bovenstaand besluit alleen uitvoerbaar is als alle betrokken
gemeenteraden instemmen met dit voorstel.
2014/B07

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De verordening Archiefzorg Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 en het Besluit Informatiebeheer
Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 vast te stellen.

26.06.2014

2014/B08

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de heer H.J.J. Lenferink),
te benoemen per 1 juli 2014:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
b. de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
c. de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
d. de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. kats;

26.06.2014
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e. de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
f. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
g. de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
2. Als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli 2014:
e
a. 1 plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer T.P.J. Bruinsma;
e
b. 2 plaatsvervanger: de burgemeester van Gouda, de heer M. Schoenmaker;
e
c. 3 plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen;
e
d. 4 plaatsvervanger: de burgemeester van Zuidplas, de heer K.J.G. Kats;
e
e. 5 plaatsvervanger: de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen;
e
f. 6 plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw K.M. van der Velde;
e
g. 7 plaatsvervanger: de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer G. Goedhart
3. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a. de voorzitter:
strategisch beleid en relatie politie (tevens lid van het Veiligheidsberaad);
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn:
multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) Informatievoorziening;
c. de burgemeester van Gouda:
Oranje Kolom:
d. de burgemeester van Katwijk:
GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR:
e. de burgemeester van Zuidplas:
brandweer (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) Brandweer
en de Brandweerkamer bij de VNG);
f. de burgemeester van Leiderdorp:
plv. portefeuillehouder multidisciplinaire crisisbeheersing (incl. GMK / informatievoorziening) en brandweer;
g. de burgemeester van Kaag en Braassem:
sociale veiligheid en plv. portefeuillehouder GHOR en Oranje Kolom;
h. de burgemeester van Noordwijkerhout:
middelen.
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concept
Aan- en afwezigen:
Datum:27 maart 2014
Gemeente

Naam

Functie

aanwezig:
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Dhr. T. Bruiinsma
Dhr. A. van Erk
Dhr. C. van der Kamp
Dhr. M. Schoenmaker
Dhr. J. Broekhuis
Mw. K.M. van der Velde-Menting
Dhr. J. Wienen
Dhr. drs. H.J.J. Lenferink
Mw. L.M. Driessen-Jansen
Mw. A.W.M. Spruit
Dhr. J.P. Lokker
Dhr. drs. G. Goedhart
Dhr. J.B. Waaijer
Dhr. J. de Prieëlle
Dhr. A.F. Bonthuis
Mw. A.L.E.C. van der Stoel
Mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink
Dhr. H.P.L. Cremers
Mw. mr. E.G.E.M. Bloemen
Dhr. K.J.G. Kats

wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
wnd. burgemeester
burgemeester
burgemeester
burgemeester

Ondersteuning
Hoofdoffocier van Justitie plv
CvdK
Defensie
Regionaal Commandant
Lid eenheidsleiding/hfd bedr. Politie
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning

Mw. L. Hennink, directeur bedrijfsvoering
Mw. I. Cakmak
Dhr. M. Bastin
Dhr. H.E.N.A. Meijer
Dhr. Nieuwstraten
Mw. A. Ponjee
Dhr. J.J. Zuidijk
Dhr. E.H. Breider
Dhr. R. Bitter
Dhr. P.J.F. Kessels
Mw. A. de Regt
Mw. B. Achten
Mw. R. Teske-Keimling
R.M. Koedood
L. van Wijk
R. Cové

Openbaar Ministerie
Provincie Zuid-Holland
RMC West
Brandweer HM
Politie
Politie
Brandweer HM
VRHM/Brandweer HM
Coördinerend functionaris
Veiligheidsbur./Brandweer HM
Veiligheidsbur./Brandweer HM
Veiligheidsbureau HM
Veiligheidsbureau HM
gemeente Bodegraven
gemeente Bodegraven
VRHM/Brandweer HM

afwezig met kennisgeving:
Nederlek
Nieuwkoop
Voorschoten
Dijkgraaf
GHOR-bureau/GGD
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning
Ambt.ondersteuning

Mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot
Dhr. F. Buijserd
Dhr. J.M. Staatsen
Dhr. G.J.Doornbos
Dhr. J.C. Bernsen
Dhr. J.G. Baardscheer
Dhr. A.P. Stam
Dhr. A. v.d. Watering
Mw. L. Weber-Teuben
Mw. I. van Steensel
Mw. J.C.E. Zuijderduin-Kramers

burgemeester
burgemeester
burgemeester
Hoogheemraadschap Rijnland
Directeur Publieke Gezondheid
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer HM
Brandweer /BGC HM
GHOR HM
GHOR HM, notulist
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