3. bijlage

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

01 december 2016
10.00 – 12.30 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Gouda, Katwijk en Nieuwkoop,
alsmede van dhr. De Gouw (RDOG/GHOR) en dhr. Van Eijl (Defensie).
Rectificatie op het verslag van 29 september jl.
Verhindering van de aanwezigheid van Mw. Driessen is telefonisch doorgegeven.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslagen AB 30 juni en 29 september 2016 en bespreken actiepunten
Mw. Spies verzoekt collega Jaensch de stand van zaken omtrent het dossier ‘Verwarde
personen’ toe te lichten.
Dhr. Jaensch deelt mee dat men op koers ligt. De locatie in Leiden wordt vóór
1 mei 2017 geopend. Specifiek is gekeken naar de vergunning en de mogelijkheden om
het project te versnellen. Vervoersmogelijkheden, waar acht opties voor zijn, worden
nader onderzocht. Ook wordt gewerkt aan een subsidieaanvraag. Er is contact geweest
met Dhr. Schoenmaker om na te gaan of het nieuwe college van Gouda nog steeds goed
is ‘aangehaakt’. De businesscase valt en staat bij het gegeven dat alle aangesloten
gemeenten hun verwarde personen ook werkelijk naar Leiden laten gaan, wat een zorg
was van Rivierduinen. Hij hoopt dat de zorg na het gesprek met de gemeente Gouda aan
beide kanten is weggenomen.
Dhr. Van der Kamp uit zijn teleurstelling over hetgeen is opgenomen in het verslag van
het AB van 30 juni jl. bij agendapunt B.4. Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en
verbouw kazerne Nieuwerbrug waarin hij de zinsnede:
Er wordt gesuggereerd dat het wellicht tijd is hierop nieuw beleid te formuleren
te mager vindt in verhouding tot de discussie die hierop is gevoerd.
De voorzitter kan zich verplaatsen in de reactie van de heer Van der Kamp maar wil er
nadrukkelijk op wijzen dat er een rapportage komt n.a.v. dit beleid en dat dit is genoteerd
op de actielijst.
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4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
De voorzitter deelt mee dat de Commissaris van de Koning 3 november jl. een informatief
bezoek heeft gebracht aan de VRHM waarbij ook de brandweerkazerne kort is bezocht.
De Commissaris is bijgepraat op de thema’s:
- bevolkingszorg
- ambulancezorg (aanrijtijden etc.)
- duinbranden
- dijkringen

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter meldt dat de samenwerking binnen het Veiligheidsberaad momenteel
stagneert vanwege meningsverschillen. Op ambtelijk niveau merkt men hier
minder van dan op bestuurlijk niveau. Omdat hier landelijk veel over wordt gesproken licht
hij het AB in over de huidige stand van zaken.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het Veiligheidsberaad zijn gesprekken
gevoerd met diverse voorzitters en is besloten een tussenevaluatie van het
Veiligheidsberaad te houden die georganiseerd wordt door Dhr. Hoekstra (van De
Commissie Hoekstra).
Het Veiligheidsberaad heeft drie verschillende rollen, te weten:
 vorm van collectieve lobbyactiviteit richting het Rijk
 organiseren van gezamenlijke activiteiten van de Veiligheidsregio en het beheer en op
gang brengen hiervan
 Algemeen Bestuur van het zelfstandig bestuursorgaan IFV
Nu men er naar neigt deze drie rollen uit elkaar te trekken is het van belang deze rollen
afzonderlijk te bekijken.
Mw. Spies vraagt op welke termijn ontwikkeling in dit proces wordt verwacht.
De voorzitter vermoedt dat de discussie in maart 2017 terugkeert in het
Veiligheidsberaad en voegt toe dat ook het ministerie van Veiligheid en Justitie bij dit
vraagstuk is betrokken.

Besluitvormend
A.1

Procedure NL-Alert
De voorzitter deelt mee dat tussen het laatste DB en dit AB een kleine wijziging in het
voorstel is aangebracht en wel daar waar nu (H)OvD politie staat, aanvankelijk
‘brandweer’ stond. De aanpassing is gebaseerd op de aard van het onderwerp.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De procedure NL-alert VRH en VRHM (d.d. besluit van 25 juni 2015) aan te passen
conform het verzoek van het Veiligheidsberaad d.d. 16 juni 2016 met twee
incidenttypen in het kader voor gestandaardiseerde berichtgeving, te weten
“(grootschalige) schietpartij” en “(dreigende) terroristische aanslag”;
2. De hoogst leidinggevende van de politie (i.c. de AC of (H)OvD politie) te mandateren
tot het inzetten van NL-Alert voor deze twee incidenttypen.

A.2

Doorontwikkeling kader Evenementenveiligheid VRHM
Dhr. Bitter licht toe dat de landelijke evaluatie van de handreiking evenementenveiligheid
niet heeft geleid tot aanpassingen van het nu voorliggende voorstel.
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De voorzitter vult aan dat de VRHM hier een aantal jaar geleden zelf beleid op heeft
gemaakt. Enige tijd terug verscheen een rapport van de inspectie die een aantal
Veiligheidsregio’s en gemeenten tegen het licht heeft gehouden. Daar kwam uit dat een
behoorlijk aantal gemeenten hun zaken niet op orde hebben of hadden. In het rapport
staan veel aanbevelingen. Met een aantal van die aanbevelingen is de VRHM al voor het
verschijnen van het rapport begonnen. Hij betreurt het dat de regio Hollands Midden niet
in die inspectie is meegenomen omdat veel dingen al goed liepen.
Dhr. Cazemier vraagt zich af, ondanks dat hij het eens is met het beleid, of het mogelijk is
om publieksevenementen toch meer te standaardiseren.
Dhr. Van der Kamp is blij met het stuk wat hier nu voorligt maar wil nogmaals aandacht
vragen voor de haalbaarheid van evenementen die door vrijwilligers georganiseerd
worden. Een door zijn gemeente getrokken les is dat evenementen al snel in een te zware
categorie werden ingedeeld omdat het totaal aantal bezoekers van een evenement bijv.
1.000 is maar dat het werkelijk aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers per uur maar rond
de 150 ligt, wat er voor zorgt dat het evenement in een lichtere categorie kan worden
ingedeeld.
Dhr. Van Erk vraagt of de ambtelijke afstemming goed is geregeld. Hij heeft behoefte aan
uniforme regels op beoordeling zodat een evenement per afzonderlijke gemeente een
gelijkluidend oordeel krijgt.
De voorzitter is van mening dat het goed is om nader te bekijken of er met standaard
antwoorden gekomen kan worden, echter de uitkomst daarvan moet niet zijn dat men er
minder goed over na gaat denken. Lokale verschillen kunnen verschillende uitkomsten
met zich meebrengen.
De gemeente Leiden heeft als pilot een volledig digitale aanvraagsystematiek ingevoerd.
Als de uitkomst van deze pilot aantoont dat de systematiek werkt kan deze wellicht ook
regionaal ingevoerd worden.
Dhr. Bitter verheldert dat er drie categorieën evenementen zijn, te weten: A, B en C. De
A-evenementen zijn min of meer gestandaardiseerd. De B-evenementen vereisen vaak
meer maatwerk. Dit kan zich richting een A-evenement bewegen, maar ook richting een
C-evenement. De C-evenementen zijn dermate groot dat ze te allen tijde onder maatwerk
vallen.
Een aantal maal per jaar worden er trainingen voor vergunningverlening georganiseerd.
Mensen kennen elkaar daardoor inmiddels beter en er wordt veelvuldig gesproken over
onderwerpen waar gerichte informatie op kan worden verstrekt. Uiteraard wordt er
getracht te standaardiseren. Uit deze bijeenkomsten komt weliswaar duidelijk naar voren
dat het veelal toch om maatwerk draait.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de aanpassingen van het Kader Evenementenveiligheid VRHM en
overige aanbevelingen zoals uitgewerkt door de regionale werkgroep
evenementenveiligheid:
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A.3.

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2016 – 2017
Dhr. Cremers vraagt of het noodzakelijk is dit besluit hier ieder jaar terug te laten komen
omdat dit goed lijkt te lopen.
De voorzitter antwoordt dat jaarlijkse besluitvorming op dit onderwerp gecontinueerd
wordt vanwege voorkomende kleine wijzigingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017 vast te stellen.
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Meningvormend
A.4

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)
Mw. Spies licht de stand van zaken GMK toe.
De ontwikkelingen rondom de GMK zijn gunstig. Een enkele keer wordt nog duidelijk dat
de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de politieorganisatie nog niet
optimaal is. Dit heeft o.a. geleid tot een korte storing op telefoonlijnen waar de
dienstverlening gelukkig niet onder geleden heeft. Inmiddels is dit opgelost.
Er is veel werk verricht op financieel gebied met als resultaat dat de GMK nu het beoogde
efficiencyvoordeel oplevert. Op het gebied van huisvestiging en ICT bestond een
taakstelling van 650.000,--. Momenteel is er 850.000,-- efficiency geboekt. Aangezien er
rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de nationale MKA en er tussen
nu en 2021 nog op ICT gebied geïnvesteerd moet worden, kan men zich niet zonder meer
rijk rekenen met dit resultaat en blijft voorzichtigheid geboden. Men is echter blij met het
huidige inzicht en overzicht.
Op personeelsgebied, wat te maken heeft met cao-afspraken en tijdelijke externe inhuur,
alsmede op de uitbreiding van de ambulancevoorziening, heeft men meer kosten moeten
maken. Besluiten hierop zijn genomen door beide Veiligheidsregio’s.
Dhr. Kats vraagt of er nog ontwikkelingen zijn in de prestaties van de MKA.
Mw. Spies deelt mee dat uiterlijk eind januari 2016 een overzicht beschikbaar is van de
prestaties wat gedeeld zal worden. Ten opzichte van vorig jaar loopt presteren en
functioneren naar wens.

A.5

Presentatie Staat van de Rampenbestrijding (mondeling)
De voorzitter deelt mee dat de jaarlijkse check door de inspectie erg lang op zich laat
wachten.
Dhr. Meijer licht toe dat er nog geen informatie is vrijgegeven die kan worden
toegestuurd. Hij informeert de aanwezigen op hoofdlijnen over de huidige stand van
zaken.
Opmerkingen uit 2013 richtten zich op het vaststellen van een risicoprofiel, het houden
van een periodieke systeemoefening en de eis dat alle functionarissen binnen de
hoofdstructuur een harde piketregeling hebben met een bijbehorende pager. Aan deze
aanbevelingen is inmiddels voldaan.
Men blijft investeren in de uitvoering van de netcentrische werkwijze en in opleiden,
trainen en oefenen. Ook is vanaf 2014 een inhaalslag gemaakt met het opleiden van
functies in het informatiemanagement.
Momenteel richt men zich op het op orde brengen van de warme personeelsbegeleiding in
de crisisorganisatie. Er bestaat een overzicht van personeel wat aanwezig is geweest bij
oefeningen. De individuele kwaliteiten zijn echter nog maar gedeeltelijk inzichtelijk.
Afspraken over de mogelijkheden om dit in kaart te brengen moeten nog verder worden
uitgewerkt.
Op het gebied van kwaliteit(en) kan een regio in verschillende categorieën scoren, te
weten:
- onvoldoende - voor verbetering vatbaar - basis op orde - op niveau - boven niveau.
Veelal is er basis op orde gescoord, 1 x op niveau en 1 x boven niveau en wel op het
gebied van samenwerking tussen partners en buurtregio’s.
De taakuitvoering van de Calamiteitencoördinator (CaCo) bleek voor verbetering vatbaar.
Deze was vorig jaar op de MKA onvoldoende gevuld. Momenteel is ook deze bezetting
gerealiseerd.
De voorzitter vult aan dat de VRHM in vergelijking met andere regio’s niet onder de maat
presteert wat, ondanks dat er nog wat slagen gemaakt moeten worden, een gerust gevoel
geeft.
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Informatief
A.6

Jaarplan en begroting 2017
Er zijn geen opmerkingen.

A.7

Stand van zaken opvang vluchtelingen (mondeling)
De voorzitter meldt dat door heel Nederland waarneembaar is dat de opvang het
afgelopen jaar sterk is verminderd. Tijdelijke voorzieningen zijn gesloten en voorzieningen
in voorbereiding zijn door het COA ‘afgeblazen’. Een aantal gemeenten die veel
activiteiten hebben ontplooid die vervolgens zijn gecanceld hebben kosten gemaakt. Op
Rijksniveau is afgesproken dat deze gemeenten voor vergoeding van kosten in
aanmerking komen. Welke kosten dat zijn moet kritisch worden onderzocht.
Dhr. Jaensch merkt op dat het zou hebben geholpen als er een categorisering was
gemaakt van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Er is geen enkele
richtlijn meegegeven. Inmiddels zijn de kosten van Oegstgeest doorgegeven aan het COA
die als antwoord geeft dat de brief is doorgestuurd naar de Provinciale regietafel. Hij
vraagt zich af hoeveel tafels er bezocht moeten worden voordat de afrekening
daadwerkelijk in behandeling wordt genomen als het COA dit zelf niet doet.
Dhr. van der Kamp vreest voor een toekomstig jo-jo-beleid. Dat er een stop op zit wil
volgens hem niet zeggen dat deze er niet af kan. Ook heeft hij zich verbaasd over de wijze
waarop is afgeschaald. Verder vindt hij het jammer dat de locatie in Gouda niet is
doorgegaan. Als regiogemeente had hij daar graag met satelietlocaties op aan willen
sluiten. Hij is van mening dat opvang in sporthallen niet opnieuw tot de mogelijkheden
moet gaan behoren.
Dhr. Kats wil eveneens een krachtig signaal afgeven het geen optie te vinden wederom
sporthallen open te moeten stellen voor opvang.
Ook maakt hij zich ernstig zorgen over de doorkomst van vergunninghouders. Bijna
dagelijks wordt het signaal afgegeven dat er huizen beschikbaar zijn, vergunninghouders
worden echter niet aangebracht. Op deze manier kan niet aan de taakstelling worden
voldaan. Hij vreest dat gemeenten hier buiten hun toedoen op aangesproken zullen
worden.
De voorzitter antwoordt dat het onderwerp ‘problematiek vergunninghouders’ apart
besproken wordt in deze vergadering.
Dhr. Cazemier uit zijn ontevredenheid over de onzorgvuldige communicatie omtrent de
afschaling richting de gemeenten die, ongelukkigerwijs, heeft plaatsgevonden via de
voorpagina van De Telegraaf.
Mw. Driessen deelt mee dat de gemeente Leiderdorp bezoek heeft gekregen van één van
de directeuren van het COA waarmee is besproken wat moet gebeuren. Ondanks dat er
niemand in de locatie in Leiderdorp is ondergebracht blijft deze tot 1 maart 2017 open. In
tegenstelling tot de collega’s voelt zij zich uiterst correct behandeld, de financiën lopen
goed en zij is dan ook zeer verbaasd over de verschillen die zich voordoen rondom deze
kwestie.
Dhr. Cremers wil ook een iets ander geluid laten horen en is van mening dat men zich bij
de ethische kant van de discussie moet afvragen hoever men zal gaan om
maatschappelijke kosten in rekening te brengen. Gemeenten hebben immers een
maatschappelijke taak. Daarnaast valt het hem op dat er grote verschillen zijn tussen
kostenspecificaties waar declaratie op gevraagd wordt.
De voorzitter licht toe dat dit vraagstuk op de provinciale regietafel aan de orde is
geweest waar hij deel van uitmaakt net als collega’s van de andere Veiligheidsregio’s. De
discussie die collega Cremers zojuist naar voren bracht is daar heel pregnant op tafel
gekomen en hij vindt dit dan ook een legitieme vraag. Vervolgens moet men bedenken
waar de grens al dan niet getrokken wordt. In eerste instantie bestond er de discussie dat
de ambtelijke kosten niet vergoed worden. In tweede instantie ligt dit ingewikkelder omdat
sommige gemeenten externen hebben ingehuurd.
De voorzitter wil nog opmerken dat hij het zelf buitengewoon jammer vindt dat de locatie
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in Gouda niet doorgaat. Op de provinciale regietafel is besloten dat de CdK hierover een
brief zou sturen aan de staatssecretaris. (Daags na deze AB vergadering is dit schrijven
verzonden.) Tenslotte maakt de voorzitter zich zorgen over de, in zijn ogen scheve,
verdeling van AZC’s in Nederland. Er ligt een enorme druk op noord en oost Nederland en
er zijn nauwelijks voorzieningen in het westen. Eigenlijk is alleen Katwijk een permanente
locatie.
De voorzitter komt terug op de discussie rondom de problematiek met de
vergunninghouders.
Er zijn gemeenten die voor lopen, andere gemeenten zien hier nog geen kans toe.
Het aantal mensen wat nog in de AZC’s zit is niet de meest substantiële groep, het gaat
om ongeveer 14.000 mensen die nog niet gehuisvest kunnen worden. Geluiden zoals
collega Kats afgeeft komen uit diverse gemeenten. Hij is van mening dat het belangrijk is
die geluiden te inventariseren en verder te onderzoeken waar het op vastloopt. Hij stelt
voor om in het geval van de gemeente Zuidplas , alsmede Hillegom en Krimpenerwaard,
die met dezelfde problematiek te maken hebben, het contact met het COA te intensiveren
en te kijken of er spoedig tot een oplossing gekomen kan worden. Het probleem kan
tevens onder de aandacht worden gebracht op de provinciale regietafel.
Mw. Bloemen stelt naast huisvesting nog een ander probleem aan de orde en wel
‘passende huisvesting. Er zijn mensen die met meerdere personen een woning hebben
betrokken waarvan inmiddels familieleden in aantocht zijn. Dit houdt in dat er in plaats van
4 mensen ineens 8 mensen in die woning worden gehuisvest. Er worden signalen voor
een grotere woning afgegeven waar niets mee kan gebeuren omdat de machtiging die
daarbij hoort pas afgegeven kan worden als deze personen ook daadwerkelijk aanwezig
zijn. Zij is van mening dat dit een signaal kan zijn richting het ministerie.
De voorzitter zegt dat dit verschijnsel inmiddels bekend is en dat er inderdaad mensen
door uitbreiding van bewoners met matrassen in de woonkamer leven.
A.8.

Informatiekaart ‘Terrorismegevolgbestrijding’
Mw. Bloemen komt terug op de crisisbeheersingsdag van 9 september jl. waar dit
onderwerp aan de orde is gekomen en vraagt zich af of de informatiekaart voldoende
voorziet in hetgeen daar is aangereikt.
Mw. Spies is zelf niet aanwezig geweest op 9 september en kan derhalve niet voorzien in
een exact antwoord. De kaart gaat voornamelijk over mogelijke aanslagen die een
maatschappelijke ontwrichting teweeg brengen. Een dergelijke situatie hoort thuis bij de
staat van de reguliere rampenbestrijding. Met betrekking tot radicalisering en
terrorismedreiging op individueel niveau zijn er andere afspraken gemaakt die zich meer
richten op het niet afgeven van paspoorten etc. Lokaal heeft zij hier met het ministerie
goede afspraken over kunnen maken.
De voorzitter voegt toe dat de kans bestaat dat die twee gremia naast elkaar moeten
functioneren waarbij de mogelijkheid zich voordoet dat men niet bereid is om informatie te
delen. Hij sluit niet uit dat er toch een informatiedriehoek op relevantie gaat functioneren
als de situatie daar om vraagt.
Mw. Bloemen is van mening dat hier van te voren afspraken over gemaakt moeten
worden en dat het niet verstandig is een dergelijke situatie af te wachten.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp in het districtscollege aan de orde te stellen bij de
vertegenwoordiging van het OM om te horen hoe daar tegen dit gegeven wordt
aangekeken. Hoe het er op kritieke momenten aan toe gaat zal afgewacht moeten worden
omdat de aard van een incident van te voren niet valt te voorspellen. Men kan hier hooguit
in algemene zin over praten.
Mw. Mos (politie) voegt vanuit eigen ervaring in het verleden toe dat het OM in Den Haag
goed weet wat wel en niet gedeeld kan worden en dat men daar ook veel ervaring mee
heeft. Het kan echter geen kwaad hier nogmaals met elkaar van gedachten over te
wisselen. Zodra het een crisissituatie betreft zal informatie delen echter minder
beperkingen kennen dan regulier.
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Mw. Spies merkt op dat het ook aan de orde gesteld kan worden in het gecombineerde
RBO en Veiligheidsregio-overleg waar de Hoofdofficier aan tafel zit.
A.9.

Multi-operationeel plan jaarwisseling 2016-2017
Dhr. van der Kamp ervaart de zin op pagina 7 bij ‘Overbelasting mobiele telefonie
netwerk’ onder het kopje ‘Gemeenten’ niet prettig en vraagt zich af of andere gemeenten
hier inmiddels een afdoende oplossing voor hebben gevonden. Het nadeel van deze zin is
dat als het noodplan voor alarmeren niet bestaat en zich iets dergelijks voordoet, dat de
uitkomst voor zich spreekt. Daarnaast is Zuidplas geen pagerorganisatie.
De voorzitter deelt mee dat alle sleutelfiguren in Leiden pagers hebben wat inhoudt dat
ze, indien noodzakelijk, per pager opgeroepen kunnen worden wat de meest simpele
manier is van gebruik maken van het netwerk.
Dhr. Bitter voegt toe dat op 30 november jl. een gesprek heeft plaatsgevonden met de
gemeente Bodegraven Reeuwijk waarin uitvoerig is gesproken over een noodplan. Het
gesprek heeft opgeleverd dat men zal moeten improviseren ‘in geval van’ en dat men
daarbij kan denken aan het inzetten van geluidswagens, langsgaan bij mensen, of wat dan
op dat moment maar bedacht kan worden.
Op 21 december a.s. komt men opnieuw bij elkaar aan de Rooseveltstraat in Leiden om
dit probleem verder te bespreken.
De voorzitter geeft mee dat men zich moet realiseren hoe groot men het risico wil maken,
hoe groot men het moet inschatten, alsmede wat men er vervolgens mee wil doen. Een en
ander neemt niet weg dat er een probleem ontstaat bij uitval van
communicatievoorzieningen.

A.10. Actualisatie en doorwerking RRP 2016
Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1

Beleidsplan GHOR HM 2017-2020
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het concept beleidsplan GHORHM 2017-2020 vast te stellen;
2. Het beleidsplan GHORHM 2017-2020 met een positief advies aan te bieden aan het
bestuur RODG Hollands Midden

B.2

Benoeming DB-lid J.F. Koen
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Met ingang van 2 december 2016 de heer J.F. Koen, waarnemend burgemeester van
Katwijk, 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 de heer Koen de
volgende portefeuille heeft: GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) GHOR).

Informatief
B.3.

Bestuursrapportage VRHM najaar 2016
Er zijn geen opmerkingen.
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B.4.

Stand van zaken FLO-acties brandweer (mondeling)
Dhr. Kats licht de stand van zaken FLO-acties van de brandweer in het kort toe.
Voor zover er sprake was van zichtbare acties zijn deze rustig en in goed overleg met de
directie verlopen. Via de krant heeft men kunnen vernemen dat men er uit is met de
onderhandelingsorganisaties. In het kort komt het er op neer dat men elkaar heeft kunnen
vinden op een leeftijdsgrens van 59 jaar. De tussenliggende afspraken worden zo redelijk
mogelijk geharmoniseerd tot een overzichtelijk geheel met een salarisgarantie van 75%.
Wel moet nog rekening worden gehouden met de veranderende AOW-leeftijd. Het ligt niet
in de lijn der verwachting dat het proces op dit gegeven zal stilvallen.
De financiële aspecten kunnen met beperkte middelen worden ondervangen. Dit komt
voort uit het systeem waar brandweermensen in verzwarende functies al eerder terug
mochten naar 50% met behoud van 90% salaris. Nu de harde afspraak 100% tot 59 jaar is
gemaakt scheelt dit inhuur van personeel op de hiervoor beschreven regeling wat een
verdienste oplevert.
De voorzitter vraagt of men op dit moment zover is gevorderd dat ook hier nagegaan kan
worden wat het financieel betekent.
Dhr. Breider antwoordt dat hierover in het eerste kwartaal van 2017 informatie
beschikbaar komt wat te maken heeft met de technische uitwerking van het akkoord.

B.5.

Visitatie VRHM (mondeling)
Dhr. Meijer deelt dat de wet beschrijft dat er één maal in de 5 jaar een visitatieronde
georganiseerd moet worden. Anderhalf jaar geleden is men hiermee gestart. De VRHM is
de 8e regio die gevisiteerd wordt. De visitatie vindt plaats op 1 en 2 december. Landelijk is
er voor gekozen om 3 thema’s te bekijken, te weten:
- organisatie en samenwerking
- leiderschap en verandervermogen
- maatschappelijke opdracht
De voorzitter en de portefeuillehouder brandweer, Dhr. Kats, hebben in het
kennismaningsgesprek met de visitatiecommissie op 1 december 2016 aangegeven dat zij
zich volledig verantwoordelijk voelen voor de visitatie en dat zij graag zien dat de visitaties
zich kenmerken in een grote mate van openheid en transparantie. Er is open gereageerd
op de voorzichtige benadering van het visitatievoorstel waarin het bestuur geen
verplichting had een actieve rol te spelen. De voorzitter en de portefeuillehouder hebben
als bestuur aangegeven dat zij volledige openheid en transparantie juist in het bijzonder
op prijs stellen.
De visitatie heeft een mooie bevestiging opgeleverd van de zelfevaluatie.

B.6.

Visie en ambitie 2016-2020 OTO-bevolkingszorg
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit om 12.00 uur
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3. bijlage

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:
Tijd:
Locatie:

23 februari 2017
13.30 – 14.00 uur (onderdeel programma themabijeenkomst AB)
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio

1. Opening
De heer Lenferink, hierna te noemen ”de voorzitter” heet de aanwezigen en in het bijzonder de heer
Karssen, waarnemend burgemeester van Waddinxveen. De burgemeester van Waddinxveen, de
heer Cremers zag zich begin januari genoodzaakt vanwege gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk
neer te leggen. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de burgemeesters van Noordwijk,
Oegstgeest, Zoeterwoude, Zuidplas. De politie is op het niveau van eenheidsleiding afwezig.

2. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Begrotingsuitgangspunten 2018 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De begrotingsuitgangspunten 2018 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het
deelprogramma IZB met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen
Bestuur RDOG HM.

4. Begrotingsuitgangspunten 2018 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:

onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de
programmabegroting 2018:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform
paragraaf 4.C van dit voorstel;
2. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van
dit voorstel, met daarin specifiek voor het programma Brandweer:
a. de gemeentelijke bijdragen 2018 in de begroting Brandweer, conform de afgesproken Cebeonnorm voor 2018, vast te stellen op € 42.394.618,
b. in de meerjarenramingen 2019-2021, de gemeentelijke bijdragen, conform de Bestuurlijke
uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019, inclusief indexering, vast te stellen op € 42.681.368;
3. het in de ontwerp-programmabegroting 2018 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf
7 van dit voorstel.

5. Wervingsprocedure nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant
Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de procedure vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands
Midden / Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
2. de planning vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands
Midden / Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
3. het functieprofiel vast te stellen van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden /
Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.

Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 13.45 uur.
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3. bijlage

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2016
2016/3

Veiligheidsregio

Begrotingsuitgangspunten 2017 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM

18-02-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten 2017 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening vast te stellen
en adviseert positief aan het bestuur RDOG HM om de programmabegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening
te baseren op deze begrotingsuitgangspunten.

2016/4

Veiligheidsregio

2. Het bestuur RDOG HM te vragen bij het definitieve deelprogramma IZB, als onderdeel van het programma
Openbare GezondheidsZorg van RDOG HM, duidelijk te maken:
 Hoe het bestuur RDOG HM de landelijke VISI-2-norm in 2017 gaat bereiken en indien deze norm niet wordt
bereikt in 2017;
 Welke maatregelen het bestuur RDOG HM neemt om de risico’s te beheersen als gevolg van het niet voldoen
aan de landelijke VISI-2-norm.
Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit, onder voorbehoud van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur
over de Financiële afspraken BHM (Cebeon) op 31 maart 2016:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2017:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf 4.C van dit
voorstel;
2. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van dit voorstel;

18-02-2016

2016/A01

2016/A02

2016/B01

2016/B02

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

3. het in de ontwerp-programmabegroting 2017 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit
voorstel.
Regionaal Beleidsplan 2016-2019

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden en overige crisispartners op het Regionaal Beleidsplan
2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden;
2. het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.
Prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met het prestatiekader Bevolkingszorg Hollands Midden als vervanger van het normenkader
gemeentelijke processen.
Aanbesteding accountant 2016-2019

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur:
1. neemt kennis van het in gang zetten van de aanbesteding voor een accountant voor de jaren 2016-2019
2. wijst uit haar midden aan mevrouw mr. E.G.E.M. Bloemen en de heer C. van der Kamp als leden van de
selectiecommissie
Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2019 (Cebeon)
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau
Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) en de
reactie van het Dagelijks Bestuur hierop;
2. de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vast te stellen
1. a. het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke
financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten
via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;

Pagina 2
Agendapunt 3. bijlage AB VRHM 16 maart 2017

31-03-2016

b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt éénmaal
in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds
T-2 van de beleidsplanperiode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode afwijkt
van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel
van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 1)
(Voetnoot: De indexering wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de
Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar. De indexering wordt op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting
jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) nagecalculeerd en verwerkt in de indexering voor begroting (t+1).)

2016/B03

Veiligheidsregio

e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan de voorgaande periode wordt
het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (inclusief innovatie) en financiering
autonome ontwikkelingen
f. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode wordt bij
de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan)
bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken
eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben
g. gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt
het eerstvolgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3 jaar).
De volgende op de periode 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende perioden van 4 jaar
2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer
Hollands Midden wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelen-pakket voorziet in een
structurele vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de
Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. Het Bestuur besluit dit surplus in te zetten ter
dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR
3. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau van Brandweer Hollands
Midden en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (duurzaam) vast te leggen
in een op te stellen financieel statuut.
Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden op het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer
Hollands Midden
2. Het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden vast te stellen

Pagina 3
Agendapunt 3. bijlage AB VRHM 16 maart 2017

31-03-2016

2016/B04

2016/B05

Veiligheidsregio

Ontwerpbegroting 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB van de RDOGHM

31-03-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. Onderstaande Ontwerpbegroting GHOR 2017 vast te stellen
2. Te voorzien van een positief advies aan het bestuur RDOG HM
3. Kennis te nemen van het DB besluit om de voorzitter, de portefeuillehouder GHOR en diens plaatsvervanger in
overleg te laten treden met het bestuur RDOGHM over het deelprogramma IZB
Dekkingsplan BHM 2016-2019

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het rapport Dekkingsplan BHM 2016-2019 vast te stellen
2. Op basis van de in artikel 3.2.1 Besluit veiligheidsregio’s genoemde tijdnormen, de volgende gemotiveerde
afwijking vast te stellen
Overschrijding/minuten
5 min.
Totaal aantal objecten
17,487
Overschrijding absoluut
16,644
Overschrijding in % van norm 95,2%

6 min.
29,583
27,719
93,7%

8 min.
310.180
216.903
70%

10 min.
33.254
8.035
24,4%

totaal
390.504
269.301
69,0%

3. De afwijking voor de tijdnormen, conform artikel 3.2.1 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s als volgt te motiveren:
a. de operationele prestaties van de Brandweer Hollands Midden vertonen al jaren een bestendig resultaat;
b. het is onmogelijk en financieel onwenselijk om op korte en/of middellange termijn extra brandweerposten te
realiseren;
c. het is onwaarschijnlijk dat het realiseren van extra brandweerposten de meest efficiënte oplossing is voor het
verbeteren van de brandweerzorg in de volle breedte (kosten versus resultaat);
d. de mate van overschrijding is relatief gering, bij meer dan 95% van alle prio-1meldingen is de brandweer
binnen 15 minuten ter plaatse. Dat is beter/vergelijkbaar met de prestaties van de politie en de
ambulancedienst.
e. de Veiligheidsregio Hollands Midden beschikt op dit moment over een adequate repressieve brandweerzorg.
4. dat voor geen van de objecten in Hollands Midden de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en
blussen op hoogte (autoladder/hoogwerker) altijd noodzakelijk is; e.e.a. conform de eerdere besluitvorming in het
MAM-traject.
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2016/B06

2016/B07

Veiligheidsregio

5. zich uit te spreken voor het landelijk ontwikkelen van ‘gebiedsgerichte opkomsttijden en een uniforme methodiek
voor een brandrisicoprofiel met preventieve, organisatorische en overige maatregelen waarbij het onwenselijk is
dat de Veiligheidsregio Hollands Midden hierin een eigen koers vaart, waardoor het volgende ‘dekkingsplan
nieuwe stijl’ realistischer is en aansluit bij de praktijk.
Jaarbericht GHORHM 2015

31-03-2016

Veiligheidsregio

Het AB VRHM besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarbericht GHORHM 2015
2. Het bestuur RODGHM te adviseren geen bestemmingsreserve voor de GHOR te vormen voor de verwachte
extra kosten als gevolg van de aanpassing van de regels voor de verwerking van het vakantiegeld vanaf het jaar
2017
3. Het bestuur RODGHM positief te adviseren over het Jaarbericht GHORHM 2015
4. De genomen besluiten schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur RDOGHM
Notitie “GHOR in HM” en concept instructie voor de directeur Publieke Gezondheid

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie `GHOR in Hollands Midden. `Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen
de besturen van de VRHM en de RDOG HM?`
2. De conceptinstructie voor de directeur Publieke Gezondheid vast te stellen.
2016/B08

Veiligheidsregio

Aanbod ondersteuning Bevolkingszorg NRK-VRHM

31-03-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het aanbod van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor de ondersteuning bij
Bevolkingszorgtaken, zoals neergelegd in de ’Overeenkomst Ondersteuning Bevolkingszorg’ Veiligheidsregio
Hollands Midden en Het Nederlandse Rode Kruis
2. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage à;
1. € 3.869,-- in 2016
2. € 6.502,-- in 2017
3. € 8.653,-- in 2018 e.v.
3. De huidige samenwerkingsovereenkomst opvangen en verzorgen VRHM met het NRK (d.d. 27-04-2006) te laten
vervallen
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2016/A01

2016/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio/
Politie

Aanpak verwarde personen

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit tot
Voorbereiden Bestuursopdracht ‘Aanpak verwarde personen’ voor AB van
29 september 2016 met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in het AB van
30 juni 2016.
Heroriëntatie landelijke Meldkamerorganisatie

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:

2016/B01

Veiligheidsregio

1. Kennis te nemen van de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) d.d. 14 juni 2016 van het
Veiligheidsberaad;
2. Kennis te nemen van de verschillen tussen de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer (LMO) en het
Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur VRHM d.d. 5 september
2013 (bijlage 4);
3. De verdere besluitvorming over de notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer te mandateren aan het
Dagelijks Bestuur, gelet op de nog plaats te vinden afstemming met de Veiligheidsregio Haaglanden, het verzoek
van het Veiligheidsberaad om voor 1 september a.s. te besluiten en het bestuurlijke vergaderschema VRHM;
4. Indien de besluitvormingsprocedure binnen het Veiligheidsberaad het toe laat en/of de besluitvorming over de
notitie Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer leidt tot een wezenlijke wijziging van de uitgangspunten bij de
eerdere samenvoeging van de meldkamers, zal het Dagelijks Bestuur geen gebruik maken van bovenstaand
mandaat en zal de besluitvorming plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 29
september a.s. (themabijeenkomst).
Jaarstukken GR VRHM 2015
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De jaarstukken 2015 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, namelijk een storting in de reserve GMK ad
€ 109.482 en de vrijval van de reserve BGC ad € 109.454, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit vast
te stellen;
2. Een restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.467.052 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
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30-06-2016

2016/B02

2016/B03

2016/B04

Veiligheidsregio

Eerste Begrotingswijziging VRHM 2016

30-06-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2016 omvat:
1. De lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verlagen met € 30.118 in verband met
aanpassing van de BDuR-uitkering 2016 en dit op te vangen binnen de begroting 2016 van het programma
Brandweer
2. De lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 50.000 in verband met de
professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de
VRHM en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS met hetzelfde bedrag
3. De lasten en baten van het programma Oranje Kolom structureel te verlagen met € 15.000 in verband met het
wegvallen van de post e-leaning
4. De lasten van het programma Oranje Kolom incidenteel te verhogen met € 65.000 in verband met de
projectkosten ter versterking van dit programma, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Versterking Gemeentelijke Kolom met hetzelfde bedrag.
Ontwerp-Programmabegroting 2017 en Meerjarenramingen 2018-2020

30-06-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 tot en met 2020 vast te stellen;
a. De lasten en baten voor het jaar 2017 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming volgens
de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. In de programmabegroting 2017 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2018-2020;
e. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2017 opgenomen 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.
Realisatie nieuwbouw kazerne Bodegraven en verbouw kazerne Nieuwerbrug

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met:
1. Het verwerven van grond in eigendom en het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een nieuwe
brandweerkazerne Bodegraven op een geschiktere locatie
2. Het verwerven van grond en bestaande brandweerkazerne Nieuwerbrug in eigendom en door Brandweer
Hollands Midden zelf realiseren van een verbouwing/uitbreiding van deze brandweerkazerne
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2016/B05

2016/B06

2016/B07

2016/B08

Veiligheidsregio

3. Met een terugkoopverplichting voor de brandweerkazernes in Bodegraven (nieuw) en Nieuwerbrug
(verbouwd/uitgebreid) na 10 jaar door gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in afwachting van het onderzoek en
eventuele herijking van het bestaand beleid om brandweerkazernes te huren in plaats van te kopen.
4. Het ter beschikking stellen van een extra krediet van €1,2 mln. Voor een nieuwe brandweerkazerne Bodegraven
en € 537.000 voor verbouwing/uitbreiding brandweerkazerne Nieuwerbrug
5. De regionaal Commandant opdracht te geven om de voor- en nadelen van koop en huur, vanuit brandweer- en
gemeentelijk perspectief, te onderzoeken
Bestuurlijke rapportage Geneeskundige Hulpverlening Zorginstellingen 2015

30-06-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De bestuurlijke rapportage 2015 over de mate van voorbereiding door GHOR-ketenpartners in Hollands Midden
op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg (ex art. 33 Wvr) vast te stellen
Ontwerpbegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB, RDOG HM

30-06-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Onderstaande Ontwerpbegroting programma Geneeskundige Hulpverlening 2017 vast te stellen en met een
positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG HM
2. Het deelprogramma InfectieZiekteBestrijding (IZB) met een positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG
HM ter vaststelling.
Inzetkosten GHOR

30-06-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De inzetkosten, zijnde daadwerkelijke bestrijdingskosten, van de geneeskundige hulpverlening ten last te laten
komen van het programma Geneeskundige Hulpverlening van de RDOGHM.
2. Af te zien van doorbelasting van daadwerkelijke inzetkosten GHORHM vanaf GRIP 3 aan de gemeente waar de
inzet is gepleegd
3. Bovengenoemd besluit op te nemen in de eerstvolgende actualisatie van de risicoanalyse programma
Geneeskundige Hulpverlening
4. Dit besluit ter kennis te brengen van het bestuur van de RDOG Hollands Midden
Bestuurlijke afspraken VRHM – RDOG HM

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
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2016/B09

Veiligheidsregio

1. De bestuurlijke afspraken VRHM en RDOGHM vast te stellen, inclusief de procedure bij benoeming,
functioneren, beoordelen en ontslag DPG
2. Het bestuur RDOGHM hiervan in kennis te stellen
3. Na vaststelling door het algemeen bestuur RODHGM op 6 juli 2016 tot ondertekening over te gaan.
Benoeming directeur Publieke Gezondheid

30-06-2016

Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. De heer J.M.M. de Gouw te benoemen als directeur Publieke Gezondheid per 7 juli 2016.
2. Deze benoeming in te laten gaan per 7 juli 2016, onder voorwaarde dat het bestuur van de RODG in
overeenstemming hiermee tot deze benoeming besluit
Het Algemeen Bestuur van de RODGHM over dit advies te informeren ten behoeve van besluitvormign in dit bestuur
op 6 juli 2016.
2016/A01

Veiligheidsregio/
Politie

2016/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Procedure NL-Alert
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De procedure NL-alert VRH en VRHM (d.d. besluit van 25 juni 2015) aan te passen conform het verzoek van het
Veiligheidsberaad d.d. 16 juni 2016 met twee incidenttypen in het kader voor gestandaardiseerde berichtgeving
te weten “(grootschalige) schietpartij” en “(dreigende) terroristische aanslag”;
2. De hoogst leidinggevende van de politie (i.c. de AC of (H)OvD politie) te mandateren tot het inzetten van NL-Alert
voor deze twee incidenttypen.
Doorontwikkeling kader Evenementenveiligheid VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de aanpassingen van het Kader Evenementenveiligheid VRHM en overige aanbevelingen zoals
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01-12-2016

01-12-2016

uitgewerkt door de regionale werkgroep evenementenveiligheid:
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2016/A03

Veiligheidsregio/
Politie

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2016-2017

01-12-2016

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017 vast te stellen.
2016/B01

2016/B02

Veiligheidsregio

Beleidsplan GHOR HM 2016-2019

01-12-2016

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het concept beleidsplan GHORHM 2017-2020 vast te stellen;
2. Het beleidsplan GHORHM 2017-2020 met een positief advies aan te beiden aan het bestuur RODG Hollands
Midden.
Benoeming DB-lid J.F. Koen

01-12-2016

Het Algemeen bestuur besluit:
1. Met ingang van 2 december 2016 de heer J.F. Koen, waarnemend burgemeester van Katwijk, 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 de heer Koen de volgende portefeuille heeft:
GHOR (tevens lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) GHOR).

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2017
2017/03

2017/04

Veiligheidsregio

Begrotingsuitgangspunten 2018 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM

23-02-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
De begrotingsuitgangspunten 2018 voor het programma Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma IZB
met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG HM.
Begrotingsuitgangspunten 2018 VRHM

23-02-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
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2017/05

Veiligheidsregio

onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2018:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf 4.C van dit
voorstel;
2. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf 4.D van dit voorstel, met
daarin specifiek voor het programma Brandweer:
a. de gemeentelijke bijdragen 2018 in de begroting Brandweer, conform de afgesproken Cebeon-norm voor 2018,
vast te stellen op € 42.394.618,
b. in de meerjarenramingen 2019-2021, de gemeentelijke bijdragen, conform de Bestuurlijke uitgangspunten
kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019,
inclusief indexering, vast te stellen op € 42.681.368;
3. het in de ontwerp-programmabegroting 2018 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit
voorstel.
Wervingsprocedure nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer
Holland Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de procedure vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden /
Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden;
2. de planning vast te stellen voor de werving van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
Commandant Brandweer Hollands Midden;
3. het functieprofiel vast te stellen van de nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal
Commandant Brandweer Hollands Midden.
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23-02-2017

3.

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

AB

109 27-6-2013

AB

121 25-6-2015

A.5

Huisvesting
crisisruimten
Hollands Midden

AB

122 30-06-2016

5.

Mededelingen

Verantw.

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
H. Meijer
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 en wordt geagendeerd in een
komend DB.
Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden en wenselijkheid
H. Meijer
voor het verplaatsen van de crisisruimten van het RCC
Rooseveltstraat Leiden naar de Yp. AB 30 juni 2016: de reactie
van politiezijde neemt nog enige tijd in beslag.
De burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te maken
H. Meijer
heeft met onderhandelingen omtrent functioneel leeftijdsontslag
(FLO) van beroepsbrandweermensen. In grote lijnen komt het er
op neer dat er een verschil van inzicht bestaat over het al dan
niet compenseren van maatregelen die het Rijk genomen heeft
om mensen langer te laten doorwerken. AB 1 december 2016:
Het resultaat van de onderhandelingen komt er in het kort op
neer dat men elkaar heeft kunnen vinden op de leeftijdsgrens van
59 jaar. De technische uitwerking van dit akkoord n het eerste
kwartaal van 2017 zal de technische uitwerking van dit akkoord
worden voorgelegd.

Status

AB

In
29-06-2017
behandeling

In
16-03-2017
behandeling

In
1e kwartaal
behandeling 2017

1

AB

123 30-06-2016

B.4

Kazerne Bodegraven

Evaluatie en mogelijke herziening huisvestingsbeleid Brandweer
Hollands Midden (discussie koop of huur kazerne).

H. Meijer

Agenda

AB

124 01-12-2017

B.5

Visitatie VRHM

In tegenstelling tot het visitatievoorstel waarin het
Bestuur geen verplichting had een actieve rol te spelen hebben
de voorzitter en de portefeuillehouder namens het bestuur
aangegeven zich volledig verantwoordelijk te voelen voor een
visitatie, die zich kenmerkt door een grote mate van
toegankelijkheid en transparantie. Thema AB 23 februari 2017:
presentatie rapport Visitatie VRHM door lid visitatiecommissie. In
de rapportage wordt de doorontwikkeling van de VRHM als
netwerkorganisatie benadrukt. Hierbij is de rol van het bestuur
een aandachtspunt, dat nader zal worden uitgewerkt hoe daar
vorm aan gegeven kan worden.

H. Meijer

Thema AB
september

2
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