3.a

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:

25 juni 2015
10.00 – 13.30 uur

Plaats:

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 Oegstgeest, Zoeterwoude, Zuidplas en
Bodegraven Reeuwijk (sluit op een later tijdstip aan op de vergadering).
De voorzitter heet mevrouw Dubbelman (OM) welkom in de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen aanpassingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 27 maart 2014 en bespreken actiepunten
Verslag
Er zijn geen opmerkingen.
Actiepunt 120 – Kazernevolgordetabel (KVT 2015)
Actiepunt 120 is door de heer Baardscheer besproken met Mw. Breuer – afgehandeld.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Bernsen meldt dat de GGD, in verband met de opvang van verwarde personen
opdracht heeft gekregen van de gemeenten om een onderzoek te doen naar de positionering
van de integrale 24-uurs crisisdienst. Vanuit de gemeenten is gevraagd of ook het JPT hierin
meegenomen kan worden.
Het op orde brengen van dit onderwerp heeft momenteel ruime aandacht.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat het belangrijkste punt de strategische agenda betrof. Projecten
vinden doorgang en het Meerjarenprogramma Informatievoorziening (wat er op toe ziet dat
alle Veiligheidsregio’s in de toekomst gezamenlijk informatie kunnen delen – wettelijke
verplichting) is aangenomen.
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Algemeen
AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Herziening Regionaal Crisisplan VRHM 2016 - 2019
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het RCP versie d.d. 11 juni 2015 vast te stellen;
2. Het bestaande RCP (8 november 2012 versie 1.5) vervalt nadat het AB het RCP versie
d.d. 11 juni 2015 heeft vastgesteld én het implementatieplan is uitgevoerd;
3. Incidenten waarbij sprake is van a-synchrone opschaling worden door het HO ter
evaluatie aangeboden aan de Evaluatiecommissie.
4. De GRIP-regeling Hollands Midden (versie 3.6.1 oktober 2010) komt bij inwerkingtreding
van het RCP te vervallen, nu de GRIP-regeling conform het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming in het RCP is verwerkt.

A.2

Herziening Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
 Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
 Het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage te leggen bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a
Leiden) en de gemeente Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat
het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6 weken conform wettelijke termijn), kunnen
zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de VRHM.
 Na de periode van inzage wordt het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een
schriftelijke besluitvormingsronde definitief vastgesteld door het AB. Eventuele
zienswijzen komen in deze schriftelijke besluitvormingsronde aan de orde.
 Het RBP AkzoNobel (versie 1 juni 2011) komt te vervallen als het herziene RBP
AkzoNobel (versie 6 mei 2015) op 1 september 2015 in werking treedt.

A.3

Aangepaste procedure NL-Alert VRHM
Dhr. Bruinsma acht het noodzakelijk dat de burgemeester in het effectgebied van het NLalert zo snel mogelijk wordt geïnformeerd. Ook vraagt hij aandacht voor het dekkingsgebied
als de WAS-palen wegvallen.
Dhr. Bitter antwoordt dat het NL-alert voorzien is van tekst wat garandeert dat men direct op
de hoogte is.
De voorzitter voegt toe dat het probleem niet zit in het wegvallen van de WAS-palen maar in
telefoons die nog geen NL-alert kunnen ontvangen. Dit zal zich geleidelijk aan oplossen.
Voorlopig blijven de WAS-palen nog bestaan. Het spreekt voor zich dat een dekking van
100% nooit gehaald zal worden. Echter, de thans bestaande dekking is goed.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De aangepaste procedure NL-Alert conform bijlage 1;
2. Het mandaat van de Taakorganisatie Communicatie zoals opgenomen in het deel B –
Communicatie van Handboek Bevolkingszorg van het Regionaal Crisisplan aan te laten
passen conform bijlage 2;
3. De procedure en het mandaat ter informatie aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
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A.4a

Regionale consultatie LMO documenten
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. In te stemmen met bijgaande reactie op de LMO documenten die ter consultatie zijn
aangeboden;
b. Verzoekt de reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad die op basis daarvan
de gemeenschappelijke reactie vormt.

Meningvormend
A.4b

Terugkoppeling functioneren GMK Hollands Midden (mondeling)
Dhr. Meijer licht de stand van zaken van het afgelopen half jaar op de GMK mondeling toe.
De leden van het AB ontvangen hiervan een schriftelijke terugkoppeling.
Kernpunten:
 Verbetering van de rapportages
 Storingen op de MKA van 10 tot 20 minuten – door pull back thans teruggebracht tot 1
minuut
 Verplichte seating werkt niet mee in de multi-uitvoering (staat onder aandacht)
 Demotivatie op de werkvloer omdat het werk niet goed gedaan kan worden (naar
aanleiding van het bovenstaande)
 Mogelijkheid overwegen gemeenschappelijk LMO-project met MKA Rotterdam
Dhr. Bernsen deelt mee dat binnenkort het rapport ‘Ambulance in zicht’ verschijnt, een
landelijk rapport van het RIVM wat alle Ambulancediensten met elkaar vergelijkt. Dit kan er
toe leiden dat gemeenten in komkommertijd persvragen krijgen.
In het inmiddels gepasseerde jaarverslag is een splitsing gemaakt in de responstijden op de
dag dat Hollands Midden is overgegaan naar de Yp om te kunnen zien wat de aanrijtijden van
voor en na de verhuizing zijn.
Van belang is dat steeds de indruk is gewekt dat de aanrijtijden weer op het ‘oude niveau’
zouden komen. Hollands Midden zat altijd boven de 95% (2013). Na de verhuizing naar de
Yp is HM teruggezakt naar 91% wat 4% te laag is. Op dit moment zit men op 92,5% en gaat
het nog slechts om kleine dingen.
De analyse laat zien dat het niet het gevolg is van storingen maar dat er 6,5% meer ritten zijn
en dat het drukker is geworden op de weg. Deze factoren vormen voornamelijk de oorzaak
voor het niet halen van de oude standaard. Er zijn echter nog verbeterslagen mogelijk. In
januari 2015 is er een extra ambulance op de weg gekomen, in september 2015 volgt nog
een extra ambulance, zo ook per 1 januari 2016. Het AB zal op de hoogte gehouden worden
van de ontwikkelingen.
De voorzitter voegt toe dat er geacteerd moet kunnen worden als dit nodig is. Men is
doordrongen van de ernst van de situatie die veel aandacht heeft. De rapportage is onder
druk gezet. In het najaar volgt een formele rapportage naar de besturen.
Dhr. Bruinsma doet de suggestie om kennis te halen bij de regio Rotterdam waar met lowcare ambulances wordt gewerkt.
Dhr. Waaijer vraagt of er ook traumahelikopters worden ingezet in de regio.
Mw. Breuer is benieuwd naar de invloed van het spreidingsbeleid op het verkrijgen van een
extra ambulance.
Dhr. Bernsen
In antwoord op de vraag van dhr. Bruinsma:
Er is inmiddels contact gelegd met de regio’s Rotterdam en Den Haag over dit onderwerp.
In antwoord op de vraag van dhr. Waaijer:
Traumahelikopters zijn niet van de RAV. Deze staan in Rotterdam, Amsterdan, Nijmegen en
Groningen. De dichtstbijzijnde wordt gebeld. Echter, er wordt nooit een helikopter gebeld als
men het met een ambulance af kan.
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In antwoord op de vraag van mw. Breuer:
Het RIVM maakt op verzoek van de minister een spreidingsbeleid/plan wat aangeeft hoeveel
posten er in Nederland moeten zijn en waar die moeten zitten. In overleg met de
zorgverzekeraar heeft de regio Hollands Midden 2 posten meer dan in het plan beschreven
staan. Hier is dus op ingespeeld. Het feit dat Hollands Midden er 3 nieuwe ambulances bij
krijgt is gebaseerd op de stijgende productie. Verbeterslagen kunnen mogelijk ook nog uit een
andere hoek komen.
Dhr. Schoenmaker heeft iets vernomen over te maken kosten en vraagt of hier in de notitie
op ingegaan kan worden zodat dit meer duidelijk wordt.
Dhr. Meijer antwoordt dat er bij onvoldoende functioneren aangepast of aangeschaft moet
worden. Momenteel wordt onderzocht waar behoefte aan is om de prestatie op orde te
krijgen. Verder is het de vraag of er per jaar nog opbrengst komt uit het samengaan met
Haaglanden. Momenteel zit men op € 100.000 extra exploitatiekosten voor aanpassingen in
dit jaar. Afhankelijk van de analyse die gemaakt wordt kan dit nog meer worden.
De voorzitter antwoordt dat ongeveer een kwart voor rekening is van de brandweer, de helft
is voor rekening van de politie en het restant gaat via de ziektekostenverzekeraars. Er gaat
veel vanaf en het zal nog geruime tijd duren voordat men met een rekening naar de
gemeenten toe komt.
A.5

Huisvesting crisisruimten Hollands Midden
De voorzitter licht toe dat dit onderwerp zich richt op een eerste ‘gedachtewisseling’ over de
huisvesting van de crisisruimten.
Dhr. Bruinsma merkt op dat hij het onderwerp ‘bereikbaarheid’ mist in de argumentatie.
Dhr. Waaijer brengt in dat hij zijn twijfels heeft bij de urgentie van dit voorstel en vraagt zich
af of men al toe is aan deze stap. Daarnaast is hij van mening dat Hollands Midden een
uitstekende voorziening heeft.
De voorzitter antwoordt dat het onderwerp relevant is omdat er binnenkort gesprekken met
de LMO plaats zullen vinden over compensaties. Ook wordt bekeken of er een mogelijkheid is
het Rijk de verbindingen te laten financieren. Voor wat betreft bereikbaarheid; vanaf het
huisadres zal het voor de één een pluspunt en voor de ander een minpunt worden.
Dhr. Meijer vult aan dat haast op dit onderwerp uitsluitend voortkomt uit de behoefte om de
financiële positie in kaart te brengen.
De overige argumenten zoals MKA/ROT/RBT bij elkaar, onder welke omstandigheden, of juist
niet, zullen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden.
De voorzitter deelt mee dat deze discussie vanwege het ingewikkelde karakter hier
nogmaals terug zal komen.

A.6

Stand van zaken herziening Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
Er zijn geen opmerkingen.

Informatief
A.7

Rapportages systeemtest Zonnebloem
Er zijn geen opmerkingen.

A.8

Eerste voortgangsrapportage VRHM (januari-april 2015)
Dhr. Bruinsma wil naar aanleiding van Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie, blz. 2 van de
notitie, alle collega’s oproepen aandacht te besteden aan dit onderwerp. Hij acht het van
gemeenschappelijk belang dat er goed gekeken wordt naar de competenties van de
medewerkers.
Op blz. 3 van de notitie, punt Bedrijfsvoering wordt gesproken over consequenties Nationale
Politie in relatie tot de Veiligheidsregio. Hij is benieuwd waar de knelpunten uit bestaan.
De voorzitter antwoordt dat de eenheidsleiding meer dan gemiddeld belast is, mede ten
gevolge van het feit dat er al geruime tijd een vacature open staat die niet gemakkelijk
ingevuld raakt. Dientengevolge is er geen goede continuïteit in de aanwezigheid. Er is geen
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sprake van een negatieve houding. Men zoekt naar antwoorden als: hoe hebben we steeds
de juiste mensen op dezelfde niveau’s aanwezig en hoe is de betrokkenheid van de politie bij
de crisisbeheersing georganiseerd.
A.9

Informatiekaart Keukenhof
Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1

Jaarstukken GR VRHM 2014
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. De jaarstukken 2014 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de
toelichting op dit besluit, vast te stellen;
b. De restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.320.278, voor het
programma brandweer naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer,
voor de overige programma’s naar rato van het aantal inwoners, een en ander
overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
c. De ophoging van de bestemmingsreserve GMK met € 351.137 door overheveling vanuit
de bestemmingsreserve Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en bestemming van het
resterend saldo ad
€ 110.066 uit het jaarrekeningresultaat van 2014.

B.2

Eerste Begrotingswijziging 2015
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. De 1e
begrotingswijziging 2015 omvat:
a. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 200.000
conform het besluit resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve
Versnelde Organisatieopbouw;
b. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het
trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de
VRHM ad € 65.000 en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Multiteam/LCMS;
c. Het structureel aanpassen van de ramingen op de programma’s brandweer en GHOR
naar aanleiding van het besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR;
d. Het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma
Veiligheidsbureau in verband met de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van
het Veiligheidshuis en de kassiersfunctie hiervoor van de VRHM met ingang van 2015.

B.3

Controleprotocol 2015 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen bestuur besluit:
1. Het controleprotocol 2015 vast te stellen.

B.4

Ontwerp-programmabegroting 2016, ingediende zienswijzen en meerjarenramingen 20172019 VRHM
Dhr. Bruinsma is niet voor versnelling van het afbouwen van de Cebeon-norm ondanks dat
er gemeenten zijn die hier anders tegenover staan.
Dhr. van Erk vraagt zich af hoe men om gaat met het herverdeeleffect in zijn algemeenheid
en is benieuwd hoe collega’s hier over denken. Verder is hij van mening dat, als er in de loop
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van het jaar iets verandert, er weer een nieuwe discussie zal ontstaan.
Dhr. Cremers is zich er van bewust dat de bezorgdheid van de raden een rol in de discussie
speelt. Ondanks dat lijkt het goed om vast te houden aan de Cebeon-norm van 2009 en hier
naar toe te groeien. Op het moment dat deze beweging is afgerond kan men alsnog de stand
van zaken opmaken in relatie tot de Cebeon-norm die er dan is. Hij wil pleiten voor
continuïteit en stabiliteit. De gemeenten zijn er van op de hoogte dat er een nieuwe herijking
plaatsvindt op het moment dat deze beweging is afgerond.
Dhr. Schoenmaker sluit zich aan bij de woorden van de heer Cremers.
De voorzitter wil een aantal zaken in dit project, ondanks dat deze met elkaar in verband
staan, los van elkaar belichten.
Ten eerste zijn er afspraken om tot 2018 stap voor stap in de richting van de in 2009 gestelde
norm te komen, die tot doel hebben iedereen gelijk te behandelen. Dit is bereikt met een
bezuiniging binnen de Veiligheidsregio. Sinds die gemaakte afspraken zijn er twee dingen
veranderd. Het gemeentefonds is gekrompen t.o.v. 2009 maar de uitgaven zijn gelijk
gebleven, wat een min-effect veroorzaakt. Daarnaast is er sprake van een herijking van de
maatstaf rampenbestrijding wat voor de meesten vervelend is en wat leidt tot een
herverdelingseffect als je dat gaat toepassen. Ook is er een bezuiniging te verwachten op de
BDUR. Deze drie dingen moet men met elkaar in verband brengen en hierover moet een
heldere lijn voor de toekomst worden afgesproken. Het is goed hierover discussie te voeren in
het AB en te bekijken hoe men hier in gaat besluiten. Momenteel worden de invloeden van
deze beweging onderzocht.
Mw. van der Velde vraagt of er ook een discussie speelt of er aan de gemeenten uitgekeerd
blijft worden of dat het rechtstreeks naar de Veiligheidsregio gaat?
De voorzitter antwoordt dat er op dit moment geen beweging gaande is om dingen anders in
te richten. Het probleem vraagt om een fundamenteel ander stelsel als men er een
functioneel bestuur van gaat maken. Zoals hij begrepen heeft is het Rijk daar nu nog niet aan
toe.
Dhr. Goedhart meent dat de heer Van Erk gelijk kan hebben dat als er discussie ontstaat in
de gemeente er nog niet gezegd kan worden hoe men om moet gaan met die herverdeling.
Binnen de bestaande koers moet worden gekeken naar het beeld dat ontstaat. Tot die tijd
bestaan er in ieder geval heldere afspraken.
De voorzitter licht toe dat men zich moet realiseren dat de Veiligheidsregio betaald moet
worden middels de maatstaf. Met 94% is dat het grootste deel, het overige is gemeente. Door
de regionalisering van de brandweer beweegt het zich op kostenniveau landelijk meer naar
elkaar toe. De uitschieters die vroeger bestonden gaan meer in het geheel op nu het per
regio uitgewerkt wordt.
Dhr. Cremers is van mening dat het herverdelingseffect daarnaast gelegd moet worden en
vraagt zich af waar dit op is gebaseerd. In het verleden betaalde De Krimpenerwaard het
meeste extra. Wat moet de één inleveren aan de Veiligheidsregio en wat krijgt de ander erbij
is een relevante vraag. Kan men stellen dat de kosten in de Veiligheidsregio’s gemiddeld zijn
en dat het naar elkaar toegroeit als het op een andere plek anders geregeld wordt?
De voorzitter beaamt dit, echter, de wijze waarop de kosten verdeeld worden over de
gemeenten zijn bij iedere Veiligheidsregio verschillend. Het systeem waar Hollands Midden
voor heeft gekozen wordt niet door alle Veiligheidsregio’s gehanteerd.
Dhr. Bruinsma merkt op dat er toch een basiszorg bestaat?
De voorzitter antwoordt dat de kosten die de basis zijn voor de maatstaf worden gebaseerd
op de feitelijke uitgaven. Er zijn regio’s die inwoneraantallen een grotere rol laten spelen wat
zorgt voor een andere verhouding. Als dit in Hollands Midden toegepast zou worden dan gaat
Leiden minder betalen en andere gemeenten meer. In een aantal andere regio’s betaalde
men al meer dan dat men kreeg. Dit wordt nu gecompenseerd. Men leest dat echter niet op
die manier omdat Hollands Midden een andere maatstaf heeft.
De voorzitter sluit de discussie met de mededeling dat deze hier nogmaals ter tafel zal
komen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
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1. De ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019
vast te stellen;
a. De lasten en baten voor het jaar 2016 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming 2014 volgens de bedragen zoals opgenomen in het
vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen
mutaties in de reserves;
c. De in de programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019
e. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelde risico’s;
f. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en
machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor
gedekte vervangingsinvesteringen.
B.5

Ontwerp-programmabegroting 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening
Dhr. Bruinsma vraagt zich af of dit onderdeel opgenomen kan worden in de begroting van
de Veiligheidsregio.
De voorzitter licht toe dat dit een mogelijkheid kan zijn, maar dat het formeel een begroting
is van de RDOG is die wordt vastgesteld door het AB van de RDOG.
Dhr. Bernsen hecht er belang aan om dit integraal te behandelen en acht advies van de
heer Bruinsma zwaarwegend omdat het ook als zodanig in de gemeenschappelijke regeling
is opgenomen.
Dhr. Wienen antwoordt dat het dezelfde gemeenten zijn die in beide gemeenschappelijke
regelingen functioneren. Echter, de afspraak is gemaakt om het onder te brengen bij de
begroting van de RDOG. Dat de inhoudelijke inbreng van groot belang is mag duidelijk zijn.
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde
ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 vast te stellen.

B.6

Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde
Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening vast te tellen inclusief het voorstel
voor bodem en plafond van de algemene reserve voor dit programma.

B.7

Afspraken regionale piketten Bevolkingszorg
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de ‘Afspraken VRHM en gemeenten inzake regionale piketten
Bevolkingszorg’.
2. De huidige piketregeling Bevolkingszorg in te trekken.

Informatief
B.8

Veilige Publieke Taak ‘VPT’
Dhr. Schoenmaker licht de VPT toe aan de hand van een presentatie.
Aansluitend zijn de volgende vragen gesteld.
Dhr. Staatsen merkt op dat de presentatie zich voornamelijk richt op maatregelen maar
vraagt zich af of er ook sprake is van een monitoring of effectmeting.
Dhr. Schoenmaker antwoordt dat deze vraag ook door het ministerie is gesteld als
voorwaarde voor de tweede ronde in dit proces. Het heeft nog niet geleid tot een concreet
resultaat. Uiteindelijk moet het proces wel tot een monitoring leiden en tot borging van de
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resultaten om de gemeenten inzicht te verschaffen. Momenteel bevindt men zich in de
registratiefase.
Mw. van der Velde vraagt of er in de toolbox die er aan komt ook iets zit wat gericht is op
raadsleden.
Dhr. Schoenmaker antwoordt dat ook raadsleden voordeel kunnen hebben van de toolbox.
Dhr. Waaijer vraagt zich af of het ook mogelijk is om personen die last veroorzaken te volgen
zodat daar inzicht in ontstaat en men elkaar op de hoogte kan stellen.
Dhr. Shoenmaker antwoordt dat het verstandig zou kunnen zijn om te kijken of er type
achtergronden en type situaties zijn die moeilijk gedrag veroorzaken zodat men daar wat van
kan leren. Overige beslissingen, zoals volgen van personen, zijn meer van lokale aard.
Dhr. Bruinsma vraagt of er een mogelijkheid is om een gemeenschappelijke website op te
zetten waar voorbeelden gedeeld kunnen worden over aanpak en afhandeling van bepaalde
eenduidige voorvallen.
Dhr. Schoenmaker licht toe dat er al een dergelijke website bestaat. De bedoeling is deze
verder uit te bouwen. Een aparte ingang voor raadslieden zou een optie kunnen zijn.
Dhr. Doornbos vraagt of er ook mogelijkheden zijn voor de waterschappen omdat ook zij hier
mee te maken hebben.
Mw. Spies is van mening dat in de aanbevelingen ook de inrichting van de fysieke ruimte
meegenomen moet worden. De ervaring van het serviceplein van de gemeente Alphen aan
den Rijn is dat dit helpt om agressie bij mensen naar beneden te brengen.
Mw. Spies vraagt in het bijzonder aandacht voor problematiek rondom het doen van aangifte
door medewerkers van de gemeente. Zij is al geruime tijd bezig met politie en OM om de
privacy van mensen die aangifte doen te borgen. Dit blijkt een moeilijk onderwerp te zijn.
Mw. Dubbelman antwoordt dat zij de wens om anoniem aangifte te kunnen doen herkent. In
strafdossiers is dit buitengewoon lastig. Het weglaten van een adres is wel te regelen, men
kan dan gebruik maken van het postadres van de gemeente. Over het algemeen moet men
als getuige aangeven in persoon op te willen treden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan
worden overgegaan tot een anonieme aangifte, maar dan moet het geval bijzonder
bedreigend zijn.
Voorts deelt zij ter geruststelling mee dat aangevers die bekend zijn achteraf zelden of nooit
bedreigingen krijgen. Mocht zich een uitzondering voordoen dan zorgt het OM er voor dat er
extra aandacht komt van de politie.
Zij zal het verzoek om aandacht voor dit onderwerp uiteraard meenemen.
Dhr. Bernsen is bekend met de ervaring en deelt mee dat ook in de gezondheidszorg de
neiging tot aangifte doen beperkt is als het op persoon plaats moet vinden. Het scheelt als
men aangifte doet op naam van de instelling.
De voorzitter meldt dat bij de gemeente Leiden nooit door een persoon zelf aangifte wordt
gedaan maar altijd door een leidinggevende, wat rust oplevert.
.
B.9

Inzet USAR.nl in Nepal
Presentatie door A. Stam, directeur Incidentbestrijding Brandweer Hollands Midden –
Teamleader USAR.nl tijdens inzet in Nepal.

Rondvraag
Dhr. Bruinsma vraagt of de Veiligheidsregio iets kan betekenen in de coördinatie van
grensoverschrijdende evenementen zoals de Tour de France.
De voorzitter wil dit thema een keer terug laten komen in een AB vergadering vanwege het
feit dat er meer van dergelijke evenementen zijn. Het verdient aanbeveling om de coördinatie
daarvan nader te bekijken omdat er meerdere evenementen zijn in de regio, zoals
bijvoorbeeld het bloemencorso, waar dat het geval bij is.
Dhr. Bruinsma heeft in een vorige vergadering gevraagd wat de houding van de
Veiligheidsregio ten aanzien van de app van de SOS-alarmhulpdienst is.
De voorzitter meldt dat het een particuliere app betreft die door het Rijk nog niet wordt
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omarmd, er is echter ook geen sprake van verzet. De app komt niet in de plaats van 112
omdat het gevaar er in schuilt dat mensen denken dat er dan niets hoeft te gebeuren. Het is
ook niet zo dat de app rechtstreeks informatie doorstuurt naar de Meldkamer. Deze redenen
zorgen er voor dat er nog geen actief gevolg aan de app wordt gegeven. Het lijkt hem dan
ook niet verstandig dit regionaal toe te gaan passen.
Dhr. Bruinsma wijst erop dat er ook initiatief kan zijn vanuit de burgers en dat men het
derhalve niet geheel links kan laten liggen. Hij is van mening dat men toch met elkaar in
debat moet gaan om te kijken of er mogelijkheden zijn. In het land zijn experimenten gedaan
waar hij geïnteresseerd in is, met name of de toepassing als ‘terecht’ is ervaren of niet.
De voorzitter heeft hier op dit moment nog geen berichten over ontvangen en wil deze
afwachten, maar sluit niet uit dat het onderwerp hier in de toekomst opnieuw ter tafel komt.
Dhr. Bernsen deelt mee dat het AB een e-mail heeft gekregen over de benoeming van de
gemeentelijke lijkschouwers. Hij verzoekt het AB deze uiterlijk in de collegevergaderingen van
30 juni a.s. te behandelen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
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3.b

Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 28 oktober 2015

De afgelopen weken hebben gemeenten en partners een grote inspanning geleverd in de opvang
van vluchtelingen.
Aan de veiligheidsregio’s is door het COA gevraagd een bijdrage te leveren van 500
noodopvangplaatsen voor eind 2015 en tevens te zorgen voor crisisnoodopvangplaatsen. Aan de
provincie is door het COA gevraagd om 2.000 – 2.5000 noodopvangplaatsen te realiseren binnen de
provincie (incl. aantal in vraag aan veiligheidsregio’s).
Op 14 locaties, gelegen in dertien gemeenten (Voorschoten, Leiden, Waddinxveen, Nieuwkoop,
Teylingen, Oegstgeest, Zoeterwoude, Lisse, Kaag en Braassem, Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp,
Hillegom en Zuidplas), zijn sinds 9 oktober jl. in totaal 1.843 plekken geregeld in het kader van de
crisisnoodopvang.
Op twee locaties, gelegen in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden, zijn 1.390 plekken
beschikbaar in het kader van de noodopvang (respectievelijk 1140 plekken voor maximaal 6
maanden en 250 plekken voor een jaar).
In het AZC in de gemeente Katwijk zijn (incl. uitbreiding) 1.170 plekken beschikbaar voor de reguliere
opvang. Vanaf de tweede helft 2016 komen in de gemeente Gouda hier nog 500 plekken bij (dus
totaal 1.670 plekken).
Gezien de inspanningen die reeds door de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) zijn geleverd en de constatering dat het continue verplaatsen van vluchtelingen van
crisisnoodopvangplaats naar crisisnoodopvangplaats (per elke 2 x 72 uur) een onwenselijke en niet
houdbare situatie is mede gezien de humanitaire impact en de te grote belasting voor gemeenten,
partners en vrijwilligers, heeft het Algemeen Bestuur besloten:

1.

De crisisnoodopvang vanuit de huidige vijf locaties af te bouwen. De
crisisnoodopvanglocatie in de gemeente Zuidplas is de laatste locatie die rond 3 november
zijn deuren sluit.

2.

Alleen in toekomstige acute noodsituaties op verzoek van het COA crisisnoodopvang te
openen voor een periode van 2 weken en niet meer dan 2 opvanglocaties tegelijkertijd in de
regio. Hierbij wordt in eerste instantie gestart bij gemeenten die nog geen crisisnoodopvang
hebben verzorgd.

3.

Dat met de noodopvang in de gemeenten Alphen aan den Rijn (Penitentiaire Inrichting) en
Leiden (voormalig TNO-gebouw) voor 1.390 plaatsen voldaan wordt aan de vraag van het
COA. Daarnaast wordt reguliere opvang aangeboden door de gemeenten Katwijk (AZC) en
Gouda (AZC).

4.

De gemeenten te verzoeken de mogelijkheden te bezien voor noodopvanglocaties voor
minimaal 250 plaatsen. Dit is in ieder geval nodig voor vervanging van de noodopvang in
Alphen aan den Rijn die op 1 april 2016 sluit. De VRHM opdracht te geven deze
mogelijkheden voor noodopvanglocaties bij de gemeenten te inventariseren.

5.

De gemeenten te verzoeken zich in te spannen om achterstanden in reguliere huisvesting
van vergunninghouders (statushouders) op te lossen en hierbij gebruik te maken van de
GZZA-regeling. Dit wordt niet in VRHM-verband aangestuurd.

6.

Bij het COA aandacht te vragen voor een meer realistische vergoeding voor de
crisisnoodopvang.

7.

De burgemeester van Alphen aan den Rijn aan te wijzen om de VRHM te
vertegenwoordigen in het gesprek met de provincie op 30 oktober a.s.

Pagina 2
Agendapunt 3.b AB VRHM 26 november 2015

3.c

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 2015
Nummer

Gremium

Omschrijving

Datum

2015/A01

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Multidisciplinair beleidsplan Informatiemanagement

02-04-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het multidisciplinair Beleidsplan Informatiemanagement.
2015/B01

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Bevolkingszorg op orde Hollands Midden 2.0

02-04-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/B02

Veiligheidsregio

 In te stemmen met de rapportages ‘Bevolkingszorg VRHM delen 1 en 2’.
 De rapportages ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van b&w van de gemeenten van Hollands Midden.
Beslisnotitie Jaarbericht GHOR HM 2014

02-04-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/A01

Veiligheidsregio

1. Positief te adviseren over het jaarbericht Geneeskundige Hulpverlening 2014 en de bestemming van het resultaat
(paragraaf 5.3.2 op pagina 20 van de bijlage).
2. Dit besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur RDOG voor 25 maart 2015.
Beslisnotitie Herziening Regionaal Crisisplan VRHM 2016-2019
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25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/A02

Veiligheidsregio

1. Het RCP versie d.d. 11 juni 2015 vast te stellen;
2. Het bestaande RCP (8 november 2012 versie 1.5) vervalt nadat het AB het RCP versie d.d. 11 juni 2015 heeft
vastgesteld én het implementatieplan is uitgevoerd;
3. Incidenten waarbij sprake is van a-synchrone opschaling worden door het HO ter evaluatie aangeboden aan de
Evaluatiecommissie.
4. De GRIP-regeling Hollands Midden (versie 3.6.1 oktober 2010) komt bij inwerkingtreding van het RCP te
vervallen, nu de GRIP-regeling conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming in het RCP is verwerkt.
Beslisnotitie Herziening Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:



2015/A03

Veiligheidsregio

Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
Het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage te leggen bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en de gemeente
Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6
weken conform wettelijke termijn), kunnen zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de
VRHM.
 Na de periode van inzage wordt het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een schriftelijke
besluitvormingsronde definitief vastgesteld door het AB. Eventuele zienswijzen komen in deze schriftelijke
besluitvormingsronde aan de orde.
 Het RBP AkzoNobel (versie 1 juni 2011) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel (versie 6 mei 2015)
op 1 september 2015 in werking treedt.
Beslisnotitie Aangepaste procedure NL-Alert VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De aangepaste procedure NL-Alert conform bijlage 1;
2. Het mandaat van de Taakorganisatie Communicatie zoals opgenomen in het deel B – Communicatie van
Handboek Bevolkingszorg van het Regionaal Crisisplan aan te laten passen conform bijlage 2;
3. De procedure en het mandaat ter informatie aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
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25-06-2015

2015/A04a

2015/B01

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Regionale consultatie LMO documenten
Het Algemeen Bestuur besluit:

25-06-2015

a. In te stemmen met bijgaande reactie op de LMO documenten die ter consultatie zijn aangeboden;
b. Verzoekt de reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad die op basis daarvan de
gemeenschappelijke reactie vormt.
Beslisnotitie Jaarstukken GR VRHM 2014

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/B02

2015/B03

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

a. De jaarstukken 2014 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit
besluit, vast te stellen;
b. De restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.320.278, voor het programma brandweer
naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het
aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
c. De ophoging van de bestemmingsreserve GMK met € 351.137 door overheveling vanuit de bestemmingsreserve
Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en bestemming van het resterend saldo ad
€ 110.066 uit het jaarrekeningresultaat van 2014.
Beslisnotitie Eerste Begrotingswijziging 2015
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2015 omvat:
a. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 200.000 conform het besluit
resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw;
b. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het trainings- en
oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 65.000 en deze lasten te
dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS;
c. Het structureel aanpassen van de ramingen op de programma’s brandweer en GHOR naar aanleiding van het
besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR;
d. Het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma Veiligheidsbureau in verband met
de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis en de kassiersfunctie hiervoor van de
VRHM met ingang van 2015.
Beslisnotitie Controleprotocol 2015 VRHM
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25-06-2015

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:

2015/B04

2015/B05

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

1. Het controleprotocol 2015 vast te stellen.
Beslisnotitie Ontwerp-programmabegroting 2016, ingediende zienswijzen en meerjarenramingen 2017-2019
VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019 vast te stellen;
a. De lasten en baten voor het jaar 2016 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming 2014
volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. De in de programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019
e. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelde risico’s;
f. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
Beslisnotitie Ontwerpbegroting 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening

25-06-2015

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde ontwerpbegroting
programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 vast te stellen.
2016/B06

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RODGHM om de bijgevoegde Risicoanalyse
programma Geneeskundige Hulpverlening vast te stellen inclusief het voorstel voor bodem en plafond van de
algemene reserve voor dit programma.
2016/B07

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Afspraken regionale piketten Bevolkingszorg

25-06-2015

Het Algemeen Bestuur besluit:


In te stemmen met de ‘Afspraken VRHM en gemeenten inzake regionale piketten Bevolkingszorg’.
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De huidige piketregeling Bevolkingszorg in te trekken.
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3.d

ACTIELIJST AB VRHM

Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2013

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het project
Facilitair 2.0. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Ambtelijk concept is gereed. Bestuurlijke besluitvorming was
gepland in het AB van 25 juni a.s., maar i.v.m. ambtelijke
afstemming en besluitvorming is deze datum niet gehaald.
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2015 MDOP .De
herziening van het regionaal crisisplan is vastgesteld in AB 25
juni 2015.
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 herziene crisisplan. De
herziening van het regionaal crisisplan is vastgesteld in het AB
d.d. 25 juni jl.
Het Algemeen Bestuur ziet graag dat het onderwerp
“maatschappelijke onrust” wordt meegenomen in het
Risicoprofiel. In het concept-risicoprofiel is als bepalend risico
opgenomen: verstoring openbare orde.

H. Meijer

In
31-03-2016
behandeling

H. Meijer

Afgehandeld

H. Meijer

Afgehandeld

H. Meijer

Op agenda

GRIP-structuur

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

111 14-11-2013

A.1

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

AB

116 13-11-2014

A.8

Plan van aanpak
herziening Regionaal
Risicoprofiel

AB

1

26-11-2015

AB

117 2-4-2015

A.6

Aangepaste
procedure NL-Alert
VRH en VRHM

AB

118 2-4-2015

A.7

AB

119 2-4-2015

B.3

Overzichten OOVAlert,
Noodcommunicatie
voorziening en
Schade jaarwisseling
2014-2015
Korpswerkplan 2015
Brandweer Hollands
Midden

AB

120 2-4-2015

B.9

AB

121 25-6-2015

A.5

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 AB-vergadering van 26 november a.s.
Onderwerp wordt aangehouden. De procedure rondom de
R. Bitter
mandatering van de burgemeester vraagt om nadere
aanscherping. In vergadering van 25 juni 2015 heeft AB conform
besloten.
Voor de schade bij jaarwisseling wordt een format ontwikkeld
R. Bitter
waarbij wordt uitgegaan om gezamenlijk dezelfde onderwerpen
te inventarisen. Dit format komt terug in het AB.

Naar aanleiding van de verschuiving van taken die geen
H. Meijer
onderdeel meer zijn van de brandweer is afgesproken om het
onderwerp nog een keer terug te laten komen in het AB. Dit geldt
ook voor de variabele voertuigbezetting.
Deze onderwerpen komen aan de orde in het
meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de brandweer. Bestuurlijke
besluitvorming hierover staat gepland voor de AB-vergadering
van 26 november 2015.
Kazernevolgordetabel Naar aanleiding van wijzigingen in de KVT wordt nagegaan hoe
H. Meijer
(KVT 2015)
de communicatie hierover naar de betreffende bestuurder
verloopt.
Met de betreffende burgemeester is overleg gevoerd (zie ook
verslag AB d.d. 25 juni jl.). Significante wijzigingen in de KVT
worden altijd van te voren met de burgemeester besproken.
Huisvesting
Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de
H. Meijer
crisisruimten
mogelijkheden en wenselijkheid voor het verplaatsen van de
Hollands Midden
crisisruimten van het RCC Rooseveltstraat Leiden naar de Yp.

Afgehandeld

Op agenda

26-11-2015

Op agenda

26-11-2015

Afgehandeld

In
31-3-2015
behandeling
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