3.

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

13 november 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. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Noordwijk, Katwijk, Vlist, Gouda en
Nederlek.
Met ingang van 1 januari 2015 worden de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk,
Schoonhoven en Vlist samengevoegd tot de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Het AB
neemt afscheid van dhr. Van Erk,
mw. Van der Kluit, dhr. De Priëlle, dhr. Bonthuis en mw. Evenhuis. De heer Bruinsma neemt
als waarnemend burgemeester afscheid van de Gemeente Alphen aan den Rijn en wordt
opgevolgd door mevrouw
L. Spies als burgemeester. De heer Bruinsma wordt burgemeester van de Gemeente
Krimpenerwaard.
Dhr. Van Erk volgt de heer Broekhuis op als burgemeester van Hillegom.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik de scheidende AB-leden te danken voor
hun inzet gedurende de afgelopen jaren.

2.

Vaststellen agenda
De agenda is uitgebreid met twee nazendingen. Agendapunt B.4 komt te vervallen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
Dhr. Waaijer verzoekt om rectificatie van zijn uitspraak bij agendapunt B.4 waarbij ten
onrechte verondersteld werd dat de Strijknorm niet zou zijn gebruikt.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Kats deelt het Algemeen Bestuur mee dat zich spanningen voordoen tussen directie en
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OR brandweer. Hij heeft gesproken met de voorzitter van de OR die zich genoodzaakt heeft
gezien zijn functie neer te leggen. Binnenkort vindt overleg plaats met directie en OR om uit
te vinden waar de spanningen hun oorsprong vinden. Vanuit zijn bestuurlijke functie als
portefeuillehouder zal de heer Kats bij dit overleg aanwezig zijn. De directie heeft behoefte
aan een sparringpartner. De OR wil pas praten over onderwerpen als er volledig inzicht is.
Hierdoor ontstaan misverstanden en komen zaken minder makkelijk voor elkaar dan men had
gehoopt.
6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter staat stil bij de strategische agenda.
De komende jaren wordt voor een aantal inhoudelijk strategische thema’s landelijk aandacht
gevraagd. Met de minister zijn drie thema’s vastgelegd waarop samengewerkt gaat worden,
te weten;
• Water en evacuatie
• Continuïteit van de samenleving
• Kernenergie
Ook is er een aantal thema’s genoteerd waar de Veiligheidsregio’s zelf mee aan de slag
gaan, te weten;
• Kwaliteit en vergelijkbaarheid – een van de vragen die door het ministerie is gesteld is om
de regio’s met elkaar te kunnen vergelijken. De thema’s waarop Veiligheidsregio’s zich
met elkaar willen vergelijken zijn grotendeels geïnventariseerd.
• Bevolkingszorg – De afgelopen jaren is hier veel energie in gestoken. De ene regio is er
echter verder mee dan de andere. Omdat Hollands Midden zich in de middenmoot
bevindt zal hier actie op ondernomen moeten worden.
• Civiel Militaire Samenwerking – Professionalisering van dit project is niet eenvoudig. Er is
een overzicht gemaakt wat verspreid wordt. De daarin opgenomen thema’s kunnen in
een AB-vergadering worden doorgenomen.

Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Implementatie convenant en coördinatieplan Dijkring 14, 15 en 44
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkring 14, 15 en 44 en het
coördinatieplan (dreigende) overstroming dijkring 14, 15 en 44 (convenant en
coördinatieplan dijkring 14, 15 en 44) vast te stellen.

A.2

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015
Dhr. Bruinsma suggereert dat in plaats van het aanpassen van tijden waarop vuurwerk
afgestoken mag worden ook bepaalde delen van een gemeente vuurwerkvrij gemaakt kunnen
worden, wat wellicht makkelijker is.
Dhr. Kats antwoordt dat hij in een nieuwsblad heeft gelezen dat een collega dit ook heeft
gedaan waar een roep vanuit de samenleving aan afgemeten kan worden. In
plattelandsgemeenten met meerdere kernen en onvoldoende capaciteit is het sowieso
moeilijk om ook maar enig toezicht te houden. Als één van zijn kernen vuurwerkvrij wordt
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gemaakt dan zal een andere kern dit ook willen. Capaciteit om vijf tot zes kernen tegelijk te
bewaken op handhaving ontbreekt echter.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015 en daarmee deze
beleidsuitgangspunten te gebruiken als basis voor (eventueel) lokaal maatwerk.
De beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015 zijn besproken in het Regionaal
Bestuurlijk Overleg van de Politie-eenheid Den haag (RBO) d.d. 9 oktober 2014. Het
Algemeen Bestuur VRHM dient nog wel formeel in te stemmen met de
beleidsuitgangspunten.

Meningvormend
A.3

Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (functioneren, uitkomsten landelijke
nulmeting en regionale kwartiermaker) (mondeling) door de heer De Boer.
Dhr. de Boer geeft een korte toelichting op de problematiek die de verhuizing van de
Meldkamer naar de Yp met zich heeft meegebracht. Knelpunten in de techniek, behalve
gebruikelijke restpunten, zijn zo veel mogelijk opgelost. De aanrijtijd van de ambulancezorg
liep in eerste instantie op ten gevolge van de ingebruikname van nieuwe systemen en
onduidelijkheden. Thans laten de tijden weer een reductie zien. Het ligt in de verwachting dat
men voor het eind van het jaar terug kan zijn op het oude niveau.
Dhr. Waaijer vraagt of men klaar is voor grootschaligheid zoals bijvoorbeeld Oud en Nieuw.
Dhr. de Boer licht toe dat dit zeker het geval is. Daar waar het vermoeden leeft dat er dingen
nog niet helemaal zijn opgelost realiseert men thans back-ups.
Dhr. Kats merkt op dat hij kritisch bevraagd wordt door zijn gemeenteraad over de
hoeveelheden in te zetten mensen en plekken. Ook merkt hij op dat er gebieden bestaan
waar in het verleden specifieke afspraken over zijn gemaakt. Hij hoort graag of de afspraken
uit het oude systeem zijn overgenomen in het nieuwe systeem.
Dhr. Bernsen merkt op dat de aanrijtijden van de ambulance nauwkeurig worden
gemonitord. Op dit moment beschikt men nog niet over de meest actuele cijfers. Bewerking
van de cijfers naar een overzicht laat gemiddeld een maand op zich wachten. Inderdaad is
geconstateerd dat de aanrijtijden in eerste instantie achteruit zijn gegaan. Dit betekent dat als
prestaties straks naast elkaar worden gelegd de uitkomst zal zijn dat er minder gepresteerd is
dan vorig jaar. Ooit heeft een dagblad uitgezocht hoe het met de aanrijtijden in Nederland
gesteld is. De gemeente Leiden kwam daarbij als beste uit de bus. Door de problematiek
rondom de overgang van de MKA valt te verwachten dat Leiden dit jaar laag zal eindigen.
Een dergelijke terugval zal zeker vragen opleveren. Het gegeven is derhalve ook besproken
in het bestuur van de RDOG. Er ligt een voornemen een schrijven rond te doen gaan. Deze
brief kan als leidraad dienen om de raden van antwoorden te voorzien. Waar nodig kunnen
de GMK en de RAV helpen om extra duidelijkheid te scheppen. Men moet echter niet uit het
oog verliezen dat bepaalde dingen die zich voor hebben gedaan na de overgang van de MKA
naar de Yp zich ook voor hadden kunnen doen binnen de oude situatie.

Informatief
A.4

Stand van zaken voorbereiding Ebola (mondeling)
Dhr. Bernsen licht de stand van zaken toe aan de hand van een presentatie. Aansluitend zijn
de volgende opmerkingen gemaakt.
Mw. van der Velde en dhr. Van der Kamp vragen aandacht voor de discussie “beheersing
maatschappelijke onrust” en “olievlekproblematiek”. Beiden hebben in hun eigen gemeente
veel werk gehad aan het beheersen van deze onderwerpen als gevolg van de twee artsen die
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daar verbleven in zelf gekozen quarantaine en het openbaren van Malaria bij een van de
twee artsen. Van te voren was al geconcludeerd dat de kans dat de artsen Ebola zouden
kunnen ontwikkelen nihil was. Toen een van de artsen Malaria kreeg was het moeilijk de
‘geest in de fles te houden’.
De voorzitter suggereert dat communicatief omgaan met dit soort zaken een interessant
onderwerp kan zijn voor een volgend thema AB.
Dhr. Bernsen licht toe dat protocollen zo veel mogelijk met elkaar gemaakt worden waarbij
veel aandacht wordt besteed aan probleembeheersing.
De voorzitter voegt toe dat men vooral aan de primaire DPG-lijn vast moet houden om
uitbreiding van problemen te voorkomen.
A.5

Evaluatie Samen Sterker
Er zijn geen opmerkingen.

A.6

Informatiekaart partners ‘Defensie’
Er zijn geen opmerkingen.

A.7

Informatiekaart definitieve situatie Verdiepte ligging A4
Mw. Driessen heeft getracht de extra toegang bij Rijkswaterstaat, zoals die er was, te
behouden. Eerder schijnt besloten te zijn dat deze toegang niet nodig is. Een complicerende
factor is echter dat het geen tunnel betreft maar een bak. Graag ondersteunt zij ieder initiatief
wat naar voren komt.
De voorzitter merkt op dat dit wellicht onder bestuurlijke aandacht van Rijkswaterstaat kan
worden gebracht.

A.8

Plan van aanpak herziening Regionaal Risicoprofiel
De heren Van der Kamp en Bruinsma suggereren dat het onderwerp “maatschappelijke
onrust” misschien meegenomen kan worden in het Risicoprofiel.
Dhr. Bernsen meent dat dit al in het risicoprofiel is opgenomen, maar dat het vooral gaat om
de vraag hoeveel aandacht en welke aandacht er aan besteed wordt. Bij het risicoprofiel gaat
het voornamelijk om de impact en de kans dat het zich voordoet. Veel doden bij
maatschappelijke onrust zou voor kunnen komen, maar dit zal zich voornamelijk manifesteren
bij gedrang in menigten. Als men ervan uitgaat dat men meer moet investeren omdat dit helpt
bij maatschappelijke en politieke schade dan dient zich een interessante vraag aan die zich
voornamelijk richt op communicatie waarbij de discussie of men bereid is om te investeren in
complicaties leidend is.
Dhr. Cremers wil toevoegen dat er momenteel discussies plaatsvinden rondom IS
(Islamitische Staat) en Sinterklaas die in grote steden mogelijk tot risico’s kunnen leiden. In
deze kwestie is geen sprake van een objectief probleem. Een subjectief probleem zou echter
wel tot een objectief probleem kunnen leiden. Hij wil er op wijzen dat het fysieke aspect
slechts het meest risicovolle aspect lijkt.
De voorzitter kan zich er in vinden dit voorstel mee te nemen.

A.9

Tweede voortgangsrapportage VRHM (januari – juli 2014)
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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Besluitvormend
B.1

Nieuwe brandweerkazerne Leiden Noord
Mw. Driessen en de heer Waaijer voeren het woord i.v.m. het besluit “Nieuwe
brandweerkazerne Leiden Noord”. Er wordt een beroep gedaan op passend respect wat
recht doet aan de emotionele beleving van de betrokkenen.
Hieronder volgt een beknopte letterlijke weergave van hetgeen in de vergadering door de
verschillende sprekers is ingebracht en de daar op volgende antwoorden.
Mw. Driessen: “Voor mij ligt een voorstel met een historische opbouw. Na drie jaar
burgemeester te zijn van Leiderdorp ben ik mij er van bewust dat het een gemeente is waarin
zich objecten bevinden zoals een A-4 tunnelbak, een groot streekziekenhuis, een
verzorgingstehuis met immobiele mensen en een historische dorpskern die zorgvuldige
aandacht behoeven. Leiderdorp is ook een gemeente waar verteld moet worden dat men tot
de Cebeon-min gemeenten behoort en twee tot drie jaar extra moet betalen. Om tot slot te
moeten vertellen dat de brandweerkazerne gesloten zal worden valt niet mee. Toch zal ik
vandaag in de hoedanigheid van AB-lid vóór dit voorstel stemmen. Als lid van het DB kan ik
betogen dat het een goed onderbouwd voorstel is waarvan de cijfers kloppen. Om dit te
verifiëren is een second opinion uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met diverse experts.
Het is droevig te moeten constateren, ondanks dat de vrijwilligers erg hard hebben gewerkt
aan de KVT om bepaalde gebieden te kunnen behouden, dat de cijfers kloppen. Ook de 3%
multiplyer, wanneer zich verschillende branden tegelijk voordoen, is weggewuifd door de
uitkomst van de cijfers. Desondanks wil ik hier toch bespreekbaar maken hoe de beslissing
en de daaruit voortvloeiende handelwijze ervaren wordt door de betrokkenen.
In een brief, opgesteld in samenspraak met collega Waaijer, is gevraagd om gepubliceerde
zinsnedes aan te passen die geen recht doen aan het respect wat wij allen hebben voor de
vrijwilligers. Helaas zijn vrijwilligers en andere nauw betrokkenen in de schriftelijke
communicatie geconfronteerd met drie tekstblokken waarin twee dezelfde zinnen in hetzelfde
document zijn gebruikt. De boodschap in deze zinnen is dat collega’s goed gemotiveerd zijn
en goed opgeleid, waar het echter bij blijft. Er is nadrukkelijk verzocht het document aan te
passen zodat het emotioneel “recht” zal doen aan de situatie. Omdat hier tot op heden nog
niets op is ondernomen zie ik nieuwe moeilijkheden voor wat betreft de emotionele beleving
rondom deze toch al droevige beslissing. Als men verder kijkt ziet men dat de bezuinigingen
die ingebouwd zijn, en waar de rol van de vrijwilligers in is betrokken, een dusdanige
kostenreductie laten zien ten opzichte van de huidige situatie dat het moeilijk te begrijpen valt
dat een groot percentage vrijwilligers waar de brandweerzorg in Nederland op drijft, niet
gehandhaafd wordt of kan worden. Derhalve zou de bijlage mijns inziens anders opgesteld
moeten worden en meer moeten spreken over wat er daadwerkelijk speelt, namelijk: de
brandweer spant zich bijzonder in om te proberen de vrijwilligers te betrekken in het geheel
en ook dat er geen verschil wordt gemaakt tussen vrijwilligers op de ene plek en vrijwilligers
op de andere plek. Het is uiteraard eenvoudig mensen die naast hun vijfdaagse werkweek
nog een dag meedraaien in het weekend als vrijwilliger met een dergelijke motivatie in de
besluitvorming te betrekken. Als burgemeester ga ik echter ook over de mensen die het veel
moeilijker hebben met het dichtgaan van de kazerne en een andere weg moeten kiezen nu er
een hobby wegvalt die ook nog eens zeer veel tijd van het gezin heeft gevraagd. Ik ben dan
ook van mening dat het communicatiestuk in het geheel geen recht doet aan waar wij als
burgemeesters om vragen en dat het op geen enkele manier beschrijft wat de inzet van de
vrijwilligers betekent.
Over de nieuw te bouwen kazerne wil ik graag nog het volgende delen. Er is goed gekeken
naar de voorstellen voor de nieuw te bouwen kazerne aan de hand van thans beschikbare
informatie, met name de onderbouwing van het investeringsbedrag. Namens de gemeente
Leiderdorp wil ik vragen om de voortgang van dit proces goed te bewaken en ook om een
second opinion te laten uitvoeren op het investeringsbedrag om later grote overschrijdingen
te voorkomen. Een voorbeeld is infrastructuur op één van de drukste plekken van Leiden
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waar de kazerne gebouwd zal worden. Ik wil hier nadrukkelijk aandacht voor vragen.
Tot slot dank ik de heer Baardscheer hartelijk voor zijn medewerking in de communicatie.
Hierdoor heb ik er uiteindelijk toch voor kunnen zorgen goed onderbouwd mee te kunnen
stemmen met dit voorstel en heb ik een symbolische tegenstemming kunnen vermijden.
Tevens heeft dit mij de kans geboden om buitengewoon goed geïnformeerd in deze
vergadering te participeren en heeft het geholpen om mijn gemeenteraad degelijk te kunnen
informeren.”
Dhr. Waaijer sluit zich aan bij het betoog van mevrouw Driessen en maakt van de
gelegenheid gebruik ook andere denkwijzen te delen.
“Er is uitgebreid gekeken naar de brandweerzorg, ook aan de hand van een second opinion,
waarbij de overtuiging leeft dat de nieuwe kazerne in termen van dekking een verbetering is.
Het ligt echter zwaar op de maag dat de vrijwilligers die met deze beslissing zijn gemoeid
onderbelicht blijven, wat een vertrekpunt is in deze discussie. Ik heb het gevoel dat de
brandweerorganisatie redeneert vanuit een beroepssituatie en dat het kader van denken is:
er komen vrijwilligers bij. Er wordt namelijk gesproken over ‘aanvullende taken uit te voeren
door vrijwilligers’. Ik mis flexibiliteit en creativiteit in het denken van de brandweer die de
vrijwilliger meer recht zou doen. De vrijwilliger die bereid is zich in te zetten wordt
automatisch ingedeeld in een 24 uurs- dienst. De creativiteit om iemand in het weekend in
bijvoorbeeld in een 12 uurs-dienst in te delen ontbreekt naar mijn mening nog. Dit zou
wellicht een mogelijkheid kunnen zijn, maar het past kennelijk niet in het kader van denken.
Als men op een andere meer creatieve manier vrijwilligers inzet dan zijn er misschien grotere
besparingen te behalen. Als je maximaal vrijwilligers inzet zal je mogelijk minder beroeps
nodig hebben. Tot nu toe ben ik van mening dat zowel houding naar de vrijwilliger als attitude
in de stukken niet kloppen en ook niet creatief zijn. Een gelijkluidend commentaar komt terug
via de betrokken vrijwilligers. Meer openheid is derhalve wel wenselijk. Het is overigens beter
te spreken over parttimers en fulltimers. Een vrijwilliger is net beroepsmatig en vakmatig als
een beroepsbrandweer, maar niet fulltime maar parttime.
Het bouwen van de nieuwe kazerne is naar mijn mening een niet te onderschatten en
eenvoudige klus. Om de financiële beheersbaarheid van het project goed in kaart te brengen
en te blijven houden ben ik dan ook een voorstander van bouwmanagement en second
opinion.
Deze opmerkingen ingebracht hebbende stem ik, evenals mijn collega mevrouw Driessen, in
met het voorstel.”
Dhr. Kats, portefeuillehouder, geeft een toelichting op hetgeen hiervoor is ingebracht.
“Vanuit eigen ervaring heb ik veel begrip voor de emotie die de beslissing een kazerne te
moeten sluiten met zich meebrengt. In een vorige gemeente waar ik burgemeester was heb
ik destijds zelf ook de boodschap moeten brengen dat een kazerne gesloten zou gaan
worden omdat deze geen toegevoegde waarde meer had. Als men weet dat mensen iets met
veel plezier en toewijding doen dan valt het zwaar als bestuurder een dergelijke boodschap
te moeten gaan brengen en delen. In dit geval draaide het om bezuinigingen.
Het beginpunt van deze discussie is echter niet geweest dat we afscheid van vrijwilligers
gaan nemen omdat ze te duur zouden zijn. Het beginpunt van deze discussie is geweest dat
er een nieuwe kazerne op een gunstiger plek, in dit geval in Leiden Noord, gebouwd moet
worden om als Veiligheidsregio goede brandweerzorg te kunnen blijven garanderen. Dit is
iets waar we allen primair verantwoordelijk voor zijn.
Vervolgens hebben zowel de DB, als de AB leden nadrukkelijk kunnen volgen wat er is
gebeurd. Er is veel werk verzet om fysieke cijfers, getallen en andere bijkomende zaken te
kunnen motiveren en ik ben blij te merken dat collega’s geen twijfel hebben over de
onderbouwing van de beslissing.
Voorop blijft staan dat het gevoel leeft dat er onvoldoende aandacht is voor het aankomende
vertrek van de vrijwilligers. Ik verwijs dan ook graag naar het document “Aanvullende
maatregelen bij het sluiten van de kazernes”. In het DB is voorgesteld daar wat tekstuele
wijzigingen in op te nemen, maar wellicht moeten we het als bestuurders en directie wat meer
in de houding zoeken dan in de tekst. Het document is niet het exclusieve document wat
beschrijft wat vrijwilligers straks alleen nog ‘mogen‘ gaan doen nadat een kazerne wordt
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gesloten. Het beschrijft maatregelen die de brandweer noodzakelijk acht om in ieder geval die
brandweerzorg zo optimaal mogelijk te kunnen blijven bieden, zowel in Oegstgeest als
Leiderdorp. Daarnaast wordt het vertrek van de vrijwilligers pas over 2,5 jaar geëffectueerd.
Als portefeuillehouder en bestuurder mag u van mij verwachten dat dit zorgvuldig
gecommuniceerd wordt met de vrijwilligers. Ik wil echter de twee verschillende vlakken van
de beslissing nadrukkelijk meenemen in deze discussie.
De hier gedane suggestie om de kosten goed te monitoren zullen worden meegenomen en er
zal kritisch worden gekeken. In het DB is ook over infrastructurele zaken gesproken en de
mogelijke kosten die dit met zich mee kan brengen. Mocht dit zich voordoen dan vallen deze
kosten voor de Veiligheidsregio, de gemeente Leiden of de overheid, uiteraard in goede
harmonie.
De afspraak is voorlopig elkaar hier scherp te houden op het vertrek van de vrijwilligers,
wetende dat niet alle vrijwilligers behouden kunnen worden.”
Aansluitend aan de pleidooien en het antwoord zijn de volgende opmerkingen gemaakt.
Dhr. Cremers neemt geen standpunt in maar vindt de opmerking van de heer Waaijer hoe er
naar de brandweer gekeken wordt, als professionele organisatie waar vrijwilligers zich bij
aansluiten of als vrijwillige organisatie waar professionals bijzondere competenties inbrengen,
op analytisch niveau interessant. Hij stelt voor hier een keer discussie over te voeren.
Mw. Driessen ondersteunt de heer Waaijer ook in deze mening. In Nederland wordt
brandweerzorg immers in 50 tot 80% verzorgd door vrijwilligers. In het kader van die
aantallen vindt zij de opmerking van de heer Waaijer dan ook volkomen terecht. Zij wil er
nogmaals voor pleiten dat er goede tekstuele aanpassingen worden gedaan, ondanks het
welkome pleidooi van de heer Kats.
Dhr. Waaijer dankt de heer Kats eveneens voor zijn beantwoording en is het met hem eens
dat het ook in de houding gezocht kan worden in plaats van uitsluitend in woorden.
Daarnaast brengt hij in dat je een professional als fulltimer kunt zien, maar een vrijwilliger ook
als een parttimer kunt zien.
Hij is van mening dat zijn woorden goed zijn begrepen door collega Cremers.
De voorzitter ziet het belang van het voeren van een dergelijke discussie. Hij wil echter wel
benadrukken dat het complexe en stevige vraagstukken zijn die zeker gelden voor de stad
Leiden. Juist in het verleden isgekozen voor een volledige beroepsbezetting omdat met
vrijwilligers nooit de snelheid en slagkracht bereikt kan worden die in de Leidse situatie
noodzakelijk is. Na Amsterdam, samen met Utrecht en Maastricht bezat Leiden de meeste
ingewikkelde componenten/risico-objecten. Graag geeft hij dit mee omdat het relevant is voor
een eventuele discussie.
Dhr. Kats is van mening dat als je het hebt over parttimers in plaats van vrijwilligers dat er
een groter gevoel van wederkerigheid gecreëerd wordt en dat het minder vrijblijvend klinkt.
Hij is graag bereid een discussie hierover te entameren bij de brandweerdirectie. Hij wil wel
aangeven dat het een derde weg betreft. Het is niet zo dat er een vrijwilligerskorps is
aangevuld met beroeps of een beroepskorps aangevuld met vrijwilligers. In het verleden is op
die plek voor die situatie gekozen voor wat daar noodzakelijk wordt geacht, wat terug te zien
is in het land. Geografisch bekeken wordt het grootste gedeelte van de brandweerzorg door
vrijwilligers gedaan. Als dit afgezet wordt tegen de bevolkingsconcentraties dan wordt het
voornamelijk door beroeps gedaan. Dat is ook noodzakelijk en daarom hebben wij ook de
beroepskazernes in onze regio. Hij zou echter graag met beide collega’s nadrukkelijk
gestalte geven aan de houding ten opzichte van de vrijwilligers.
Dhr. Bruinsma spreekt zijn respect uit voor de collega’s van Leiderdorp en Oegstgeest,
alsmede voor de portefeuillehouder.
De voorzitter sluit de discussie met de opmerking dat de nieuwe kazerne een opvolger is
van drie kazernes en dat dit ook als zodanig met elkaar besloten is. Hij geeft mee deze
gedachte in stand te houden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord en de koop te
laten plaatsvinden door de Veiligheidsregio Hollands Midden;
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2. De regionaal commandant te mandateren om de intentieovereenkomst, om te komen tot
een definitieve koop-aanneemovereenkomst, te laten ondertekenen;
3. Na ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord (voorzien in 2018)
over te gaan tot sluiting van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest, omdat
door deze nieuwbouw er onvoldoende operationele noodzaak en meerwaarde is voor
deze beide kazernes en de brandweerzorg in de betrokken gemeenten verantwoord blijft;
4. De regionaal commandant opdracht te geven voor een zorgvuldige overgang, waarbij de
inzet van de huidige vrijwilligers van de te sluiten brandweerkazernes Leiderdorp en
Oegstgeest wordt vormgegeven conform de notitie Heroriëntering repressieve zorg bij
sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest.

B.2.

Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M)
Dhr. Van der Kamp deelt mee zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in de
bezuinigingsvoorstellen. Hij is echter sceptisch over de first responder, waar hij dan ook tegen
stemt. Om de doelstelling te bewaken verzoekt hij terughoudend te zijn met investeringen
totdat men zeker is dat de bezuinigingen behaald zullen worden.
Bij de standaardisering van de voertuigen vraagt hij aandacht voor de problematiek in het
plassengebied. In Bodegraven en Driebruggen staan zeer smalle voertuigen, die gebruikt
worden voor moeilijk bereikbare plekken, op de nominatie om te verdwijnen. Het
standaardvoertuig is voor die situaties te breed.
Dhr. Staatsen deelt mee dat het verlies van twee tankautospuiten in Voorschoten pijn doet,
maar dat vrijwilligers ook bereid zijn naar de rationele kant te kijken. Ondanks dat wil hij toch
aandacht vragen voor de positionering van het HRM beleid.
Dhr. Broekhuis volgt de woorden van de heer Staatsen en is van mening dat er zorgvuldig
omgegaan moet worden met het ‘human capital’ wat de brandweer heeft. Het grootste
gedeelte van de kazernes wordt gerund door vrijwilligers. Weinig aandacht voor de
emotionele kant heeft in Hillegom geleid tot een boze brief aan de raad. Gezien het feit dat de
raad hier al een jaar of vier niet meer over gaat draagt deze handelwijze een signaal in zich.
Hij is blij met de wijze waarop de directie van de Veiligheidsregio hier op heeft ingespeeld. Er
heeft onlangs een gesprek plaats gevonden wat heeft geleid tot meer inzicht en wederzijds
begrip. Verder wil hij er op wijzen dat ook de materiële veranderingen emoties met zich
e
meebrengen. Het kwijtraken van een 2 tankautospuit is moeilijk uit te leggen, vooral als
deze door de eigen gemeente is betaald en er al jaren mee wordt gewerkt.
Dhr. Bonthuis verwijst ter overdenking naar de problematiek rondom de regionalisering van
de politie waar ook zaken met name op de werkvloer niet goed door kwamen. Voor wat
betreft het bereiken van de Cebeonnorm is hij van mening dat het verstandig zou kunnen zijn
om eerst de minder grote voorstellen aan te pakken en te realiseren.
Dhr. Cremers steunt het voorstel in zijn geheel maar maakt de kanttekening dat hij het eens
is met de hier gedane opmerkingen over de HRM problematiek en de benadering van de
vrijwilligers.
Dhr. Bruinsma sluit zich aan bij de woorden van de heer Cremers. Verder is hij van mening
dat de benaming ‘vrijwilliger’ voor verwarring kan zorgen. ZZP’er zou misschien beter op zijn
plaats zijn omdat de ‘vrijwilliger’ immers betaald krijgt. Een andere gedachte is dat er op het
gebied van preventie nog een slag gemaakt kan worden waar het gaat om het thema
brandveilig leven. In gebieden waar kwetsbare doelgroepen wonen zou men brandmelders
aan kunnen bieden.
Dhr. Waaijer sluit zich wat preventie betreft aan bij de woorden van de heer Bruinsma en is
van mening dat daar winst kan zitten. Ook hij pleit voor verstandigheid bij het bereiken van de
Cebeonnorm.
De voorzitter is tevreden met het verloop van het proces. Vanaf de regionalisering heeft men
steeds greep gehad op de dingen die er speelden en is er ook goed naar de organisatie
gekeken. Hij is van mening dat dit complimenten verdient. Vanuit de gemeente Leiden deelt
hij mee dat er kritisch gekeken is naar het bezuinigingspakket maar dat het ook als
overzichtelijk wordt ervaren.
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De taak van first responder lijkt binnen de reguliere zorg niet de meest logische omdat men
over het algemeen ruim op tijd is. Hij deelt echter de mening van de heer Cremers dat er
solidariteit in de besluitvorming moet zitten en dat het goed is om het voorstel compleet te
steunen. Op een aantal nieuwe taken zit een harde uitgave die men niet direct in relatie kan
brengen met bezuinigingen. Deze uitgaven moeten daar echter wel toe gaan leiden. Hij kan
zich er in vinden dat fasering een positieve rol zou kunnen spelen in het te lopen proces maar
wil wel meegeven dat investeringen zoals first responder, personenvoertuigen, kleinere
busjes etc. met elkaar samen hangen.
Presentatie first responders door de heer Van Rijn van de RAV
De heer van Rijn licht de rol van de first responder toe aan de hand van een presentatie.
Aansluitend zijn de volgende vragen gesteld.
Mw. Breuer vraagt of de rol van first responder de ruimte in het dekkingsplaatje van de
ambulances past.
Dhr. Van Rijn deelt mee dat het ministerie van VWS bepaalt hoeveel ambulances er in een
regio mogen zijn wat aan de hand van het spreidings- en beschikbaarheidsplan wordt
vastgesteld. Zoals hij al aangaf houdt dit in dat er twee ambulances bij zullen komen.
Dhr. Kats licht toe dat de aanrijtijd van de first responder niet wordt meegenomen in de
aanrijtijden van de ambulance. Derhalve hebben deze geen invloed op elkaar.
Verder is hij net als de heer Van Kampen kritisch geweest over de rol van de first responder.
Het is echter een goede investering als men het afzet tegen de mogelijke rol van de
burgerwacht en eventuele vrijwilligers waar meer investeringen op gedaan zouden moeten
worden. Daarnaast is dit ook ingewikkelder om uit te voeren. Hij hoopt dat, op basis van wat
met elkaar gedeeld is en in aansluiting op de presentatie over de first responders, het AB
overtuigd is geraakt van de toegevoegde waarde hiervan tot levensreddend handelen.
Dhr. Meijer is blij met wat hier vandaag ter tafel is gekomen en vind het goed dit van elkaar te
horen en te weten. Wat betreft de vrijwilligers is hij zich er van bewust dat het belangrijk is
deze groep een ‘zachte landing’ te geven. De organisatie weet hier van, praat met de
vrijwilligers en zo ook de klankbordgroep. Over het algemeen is men van mening dat er goed
is nagedacht ook al zal, emotioneel gezien, het applaus veelal ontbreken. Verder is de plaats
op de tijdlijn van de betrokkenen bepalend voor de beleving. Als mensen binnenkort met
pensioen gaan levert dit uiteraard een andere beleving op dan wanneer dat nog ver weg ligt.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen, de Kadernota bezuinigingsprogramma meer-Anders-Minder van de
Brandweer Hollands Midden en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te
komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering van de brandweerzorg in
Hollands Midden uiterlijk in 2018:
1. Heroverwegen formatie- en functieplan
• een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de
kantoororganisatie.
• een vermindering van het aantal leidinggevenden (samenvoegen OvD-gebieden)
binnen de repressieve organisatie.
• een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en
beroepsorganisatie
2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel
e
• uitfaseren van personeel-materiaalwagens en vijf 2 tankautospuiten (inclusief
centralisatie zeven reserve tankautospuiten).
• uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen.
• uitbreiding van de taak Brandweer First Responders.
• uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen.
• invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden.
• invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
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sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw
kazerne Leiden Noord (dit onderwerp maakt geen onderdeel uit van dit besluit,
maar hierover volgt een separaat besluit).
• harmonisatie van de adembescherming.
3. Herijken takenpakket Risicobeheersing
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
2. vast te stellen de voorstellen, genoemd onder punt 1, in het kader van
beleidsintensivering en compensatie negatieve, operationele gevolgen (meerkosten):
a. uitbreiding van de taak Brandweer First Responders (beleidsintensivering);
b. uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen (compensatie);
c. invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden
(compensatie);
d. invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
(beleidsintensivering).
3. Voor de besteding van een eventueel surplus van de voorgestelde bezuinigingsopbrengst
(nu begroot op € 500.000) ten opzichte van de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) een
voorstel op te nemen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Brandweer Hollands
Midden (besluitvorming voorzien voor 26 november 2015). Hierbij zal rekening gehouden
moeten worden met de opvang van eventuele herverdelingseffecten van de herijking van
het Gemeentefonds.
•

B.3.

Tweede wijziging Programmabegroting VRHM 2014
Mw. Bloemen vraagt wat het brandweerbestuur met het Veiligheidshuis te maken heeft.
De voorzitter licht toe dat het in overeenstemming is met de regeling en dat het geen
overgedragen taak is. Het is een cassiersfunctie en geen verplichte uitgave.
Het algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
1. verwerking van de wijziging inwonersbijdragen programma GHOR als gevolg van
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden me
ingang van 1 januari 2014 (DB 18 september 2014, B4 Tweede wijziging
Programmabegroting 2014);
2. verwerking van de volgende mutaties in de bestemmingsreserves (DB 30 oktober 2014,
B.3 Derde wijziging Programmabegroting 2014);
a. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Nieuwe Brandweerconcepten
ad € 250.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit
programmabegroting 2014;
b. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Kwaliteitsprojecten brandweer
ad € 200.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit
programmabegroting 2014;
c. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Versnelde Organisatieopbouw
ad € 350.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit
programmabegroting 2014;
d. verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserve Bedrijfskleding Brandweer ad
€ 114.000 in de begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit jaarstukken 2013;
3. verwerking van de over te hevelen reservepositie van het Programma GHOR naar de
RDOG (DB 18 september 2014, B.4 Tweede wijziging Programmabegroting 2014).
4. terugdraaien van de Tweede wijziging van de programmabegroting 2014 betreffende de
verwerking van het resterende surplus (in het niet meer betalen van BTW op de DVO met
de RDOG) ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis
Hollands Midden ad € 180.000.

B.4.

Agendapunt is vervallen
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B.5.

Handhavingsbeleid VRHM Industriële Veiligheid 2014-2018
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het handhavingsbeleid voor Industriële Veiligheid 2014-2018 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden vast te stellen.
2. De Directeur Veiligheidsregio te mandateren om toezichthoudende ambtenaren van het
samenwerkingsverband Brzo Zuidwest aan te wijzen als toezichthouder voor de
uitvoering van het handhavingsbeleid.

B.6.

Registratiesysteem gemeenten
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het adviesrapport registratiesysteem gemeenten vast te stellen;
2. In te stemmen met het advies om AG5 als systeem voor het registreren van
vakbekwaamheid aan te schaffen voor de oranje kolom;
3. De structurele lasten à € 124,-- per gemeente per jaar te verwerken in de inwonerbijdrage
vanaf
1 januari 2016.

B.7.

Financiële bijdrage aan nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. dat Brandweer Hollands Midden bij nieuwbouw van de brandweerkazerne van Stolwijk €
100.000 bijdraagt aan de totale investering, vertaald in een jaarlijkse verhoging van de
huur;
2. de initiële huurperiode afsluit voor een periode van 10 jaar;
3. de Regionaal Commandant mandateert om de realisatieovereenkomst met gemeente
Vlist te ondertekenen.

Informatief
B.8.

Visie vrijwilligheid 2.0 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

B.9.

Regionale rapportage scan 2-meting
Er zijn geen opmerkingen.

B.10

Herinrichting Specialistische Spoedeisende Zorg
Er zijn geen opmerkingen.

B.11

Audit GHOR HM 2014
Er zijn geen opmerkingen.

B.12

Voordracht lid Bestuurlijk overleg huiselijk geweld
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:

19 februari 2015
10.00 – 10.30 uur (onderdeel programma themabijeenkomst Algemeen Bestuur)
Stadhuis gemeente Alphen aan den Rijn

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: Bodegraven-Reeuwijk, Noordwijk,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten.
1.

Benoeming DB-lid L. Spies
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. met ingang van 20 februari 2015 mevrouw J.W.E. Spies, burgemeester van Alphen aan
den Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur dat mevrouw Spies de
volgende portefeuille heeft: multidisciplinaire crisisbeheersing (tevens lid van de
landelijke Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing BAC/Veiligheidsberaad) en
GMK/informatievoorziening (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
Informatievoorziening (BAC/Veiligheidsberaad).

2a.

Begrotingsuitgangspunten 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
onderstaande uitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de ontwerpprogrammabegroting 2016:
a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform
paragraaf C van dit voorstel;

1

b. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf
D van dit voorstel;
c. het in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelden van de risico’s als genoemd in
paragraaf 7 van dit voorstel.

2b.

Begrotingsuitgangspunten 2015 GHOR Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
de bijgevoegde Begrotingsuitgangspunten 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening
vast te stellen en besluit tevens de programmabegroting Geneeskundige Hulpverlening 2016
te baseren op bijgevoegde begrotingsuitgangspunten.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
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3.

ACTIELIJST AB VRHM
02-04-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2013

Ag.

111 14-11-2013

Omschrijving actie

Rondvraag

H. Meijer
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. Ambtelijk concept is gereed. Bestuurlijke besluitvorming is
gepland in het AB van 25 juni a.s.
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
H. Meijer
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2015 MDOP .De
herziening van het regionaal crisisplan is bijna gereed. Landelijk
wordt een onderzoek afgerond over de flexibilisering GRIP. Dit
onderzoek staat geagendeerd in het Veiligheidsberaad op 20 maart
a.s. De resultaten komen terug in het Algemeen Bestuur (planning
AB 25 juni a.s.)

GRIP-structuur

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

Onderwerp

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

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 2015 MDOP. De
herziening van het regionaal crisisplan is bijna gereed. De
resultaten komen terug in het Algemeen Bestuur (planning AB 25
juni a.s.)

Verantw.

H. Meijer

Status

AB

In
25-06-2015
behandeling

In
25-06-2015
behandeling

In
25-06-2015
behandeling

1

AB

112 14-11-2013

AB

114 26-6-2014

AB

116 13-11-2014

Rondvraag

J.
Huisverbod. Er volgt een evaluatie naar de behandeling van het
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 het najaar is er een werkconferentie ‘Ontwikkelingen tussen Zorg
& Veiligheid’ (Veiligheidsregio en RDOGHM) voor wethouders
sociaal domein en burgemeesters met een aantal relevante
partners. Dit onderwerp wordt hierin meegenomen.

Voorstel: af
te voeren
van de
actielijst.

A.1

Verhuizing GMK

Het AB wil graag een werkbezoek brengen aan de GMK

H. Meijer

In
02-04-2015
behandeling

A.8

Plan van aanpak
herziening
Regionaal
Risicoprofiel

Het Algemeen Bestuur ziet graag dat het onderwerp
H. Meijer
“maatschappelijke onrust” wordt meegenomen in het Risicoprofiel.
In het concept-risicoprofiel is als bepalend risico opgenomen:
verstoring openbare orde.
Het concept-risicoprofiel is vastgesteld door het DB d.d. 12 maart jl.
en is aangeboden aan de gemeenteraden. In alle gemeenteraden
wordt het concept-risicoprofiel toegelicht. Definitieve vaststelling
van het regionaal risicoprofiel staat gepland voor de ABvergadering van 26 november a.s.

In
26-11-2015
behandeling
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02-04-2015

3.c

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 2014
Nummer
2014/A01

Gremium
Veiligheidsregio

2014/A02

Veiligheidsregio

2014/A03

Veiligheidsregio

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
1

Datum
27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

2014/A04

Veiligheidsregio

2014/B01

Veiligheidsregio

2014/B02

Veiligheidsregio

2014/A01

Veiligheidsregio

2014/A02

Veiligheidsregio

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
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).

27.03.2014

27.03.2014

27.03.2014

26.06.2014

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
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2014/A03

Veiligheidsregio

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

2014/B02

Veiligheidsregio

26.06.2014

2014/B03

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
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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

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
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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;
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;

26.06.2014
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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.
2014/A01

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkring 14, 15 en 44 en het coördinatieplan (dreigende)
overstroming dijkring 14, 15 en 44 (convenant en coördinatieplan dijkring 14, 15 en 44) vast te stellen.

2014/A02

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015 en daarmee deze beleidsuitgangspunten te
gebruiken als basis voor (eventueel) lokaal maatwerk.

6
Agendapunt 3.c AB VRHM 2 april 2015

De beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2014-2015 zijn besproken in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de
Politie-eenheid Den haag (RBO) d.d. 9 oktober 2014. Het Algemeen Bestuur VRHM dient nog wel formeel in te
stemmen met de beleidsuitgangspunten.
2014/B01

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Leiden-Noord en de koop te laten plaatsvinden door
de Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. De regionaal commandant te mandateren om de intentieovereenkomst, om te komen tot een definitieve koopaanneemovereenkomst, te laten ondertekenen;
3. Na ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne Leiden-Noord (voorzien in 2018) over te gaan tot sluiting
van de brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest, omdat door deze nieuwbouw er onvoldoende operationele
noodzaak en meerwaarde is voor deze beide kazernes en de brandweerzorg in de betrokken gemeenten
verantwoord blijft;
4. De regionaal commandant opdracht te geven voor een zorgvuldige overgang, waarbij de inzet van de huidige
vrijwilligers van de te sluiten brandweerkazernes Leiderdorp en Oegstgeest wordt vormgegeven conform de
notitie Heroriëntering repressieve zorg bij sluiting kazernes Leiderdorp en Oegstgeest.

2014/B02

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vast te stellen, de Kadernota bezuinigingsprogramma meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands Midden
en de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen om te komen tot het Cebeon-kostenniveau voor de uitvoering
van de brandweerzorg in Hollands Midden uiterlijk in 2018:

1. Heroverwegen formatie- en functieplan
• een vermindering van het aantal leidinggevenden (incl. directeuren) binnen de kantoororganisatie.
• een vermindering van het aantal leidinggevenden (samenvoegen OvD-gebieden) binnen de repressieve
organisatie.
• een vermindering van de formatieruimte binnen de kantoor- en beroepsorganisatie

2. Herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel
e

• uitfaseren van personeel-materiaalwagens en vijf 2 tankautospuiten (inclusief centralisatie zeven reserve
tankautospuiten).
• uitfaseren van vijf hulpverleningsvoertuigen.
• uitbreiding van de taak Brandweer First Responders.
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• uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen.
• invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden.
• invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte
• sluiten van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest als gevolg van de nieuwbouw kazerne Leiden Noord (dit
onderwerp maakt geen onderdeel uit van dit besluit, maar hierover volgt een separaat besluit).
• harmonisatie van de adembescherming.

3. Herijken takenpakket Risicobeheersing
4. Herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven
2. vast te stellen de voorstellen, genoemd onder punt 1, in het kader van beleidsintensivering en compensatie
negatieve, operationele gevolgen (meerkosten):
a. uitbreiding van de taak Brandweer First Responders (beleidsintensivering);
uitbreiding Operationele Ondersteunende Voertuigen (compensatie);
c. invoering strategische voorraad t.b.v. extreme weersomstandigheden (compensatie);
d. invoering specialisme rietenkap-brandbestrijding / werken op hoogte (beleidsintensivering).
3. Voor de besteding van een eventueel surplus van de voorgestelde bezuinigingsopbrengst (nu begroot op €
500.000) ten opzichte van de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) een voorstel op te nemen in het nieuwe
meerjarenbeleidsplan van de Brandweer Hollands Midden (besluitvorming voorzien voor 26 november 2015).
Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de opvang van eventuele herverdelingseffecten van de
herijking van het Gemeentefonds.
2014/B03

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
1. verwerking van de wijziging inwonersbijdragen programma GHOR als gevolg van wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden me ingang van 1 januari 2014 (DB 18 september
2014, B4 Tweede wijziging Programmabegroting 2014);
2. verwerking van de volgende mutaties in de bestemmingsreserves (DB 30 oktober 2014, B.3 Derde wijziging
Programmabegroting 2014);
a. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Nieuwe Brandweerconcepten ad € 250.000 in de
begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit programmabegroting 2014;
b. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Kwaliteitsprojecten brandweer ad € 200.000 in de
begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit programmabegroting 2014;
c. verwerking van de mutatie in de bestemmingsreserve Versnelde Organisatieopbouw ad € 350.000 in de
begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit programmabegroting 2014;
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d. verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserve Bedrijfskleding Brandweer ad € 114.000 in de
begroting 2014 conform het vaststellingsbesluit jaarstukken 2013;
3. verwerking van de over te hevelen reservepositie van het Programma GHOR naar de RDOG (DB 18 september
2014, B.4 Tweede wijziging Programmabegroting 2014).
4. terugdraaien van de Tweede wijziging van de programmabegroting 2014 betreffende de verwerking van het
resterende surplus (in het niet meer betalen van BTW op de DVO met de RDOG) ter dekking van de meerkosten
van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden ad € 180.000.
2014/B05

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het handhavingsbeleid voor Industriële Veiligheid 2014-2018 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te
stellen.
2. De Directeur Veiligheidsregio te mandateren om toezichthoudende ambtenaren van het samenwerkingsverband
Brzo Zuidwest aan te wijzen als toezichthouder voor de uitvoering van het handhavingsbeleid.

2014/B06

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het adviesrapport registratiesysteem gemeenten vast te stellen;
2. In te stemmen met het advies om AG5 als systeem voor het registreren van vakbekwaamheid aan te schaffen
voor de oranje kolom;
3. De structurele lasten à € 124,-- per gemeente per jaar te verwerken in de inwonerbijdrage vanaf
1 januari 2016.

2014/B07

Veiligheidsregio

13.11.2014

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. dat Brandweer Hollands Midden bij nieuwbouw van de brandweerkazerne van Stolwijk € 100.000 bijdraagt aan de
totale investering, vertaald in een jaarlijkse verhoging van de huur;
2. de initiële huurperiode afsluit voor een periode van 10 jaar;
3. de Regionaal Commandant mandateert om de realisatieovereenkomst met gemeente Vlist te ondertekenen.

9
Agendapunt 3.c AB VRHM 2 april 2015

