3.1

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

16 maart 2017
13.30 – 16.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Concept verslag

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 Zoeterwoude en Bodegraven
Reeuwijk. De burgemeester van Leiderdorp neemt later deel aan de vergadering. De
voorzitter heet mevrouw Rotman welkom die deelneemt aan dit overleg namens de
Provincie.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslagen AB 1 december 2016 en 23 februari 2017 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Er zijn geen mededelingen.

Meningvormend
A.1

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK De Yp (mondeling)
Mw. Spies blikt terug op de laatste AB-vergadering waarin voornamelijk is gesproken over
de bedrijfsvoering van de GMK. Geconstateerd is dat de GMK in toenemende mate beter
functioneert en ook de ICT.
Op dit moment is men nog steeds met drie partijen verantwoordelijk voor de financiering
en de bedrijfsvoering. Er is gestart met de gedachte dat men hier tot 1 januari 2017
gezamenlijk verantwoordelijk voor zou zijn. Nu deze verantwoordelijkheid van de twee
Veiligheidsregio’s en de politie-eenheid Den Haag doorloopt tot 2020 heeft men gevraagd
om een meerjarig beleidsplan en een meerjarige begroting. Wat de financiële
consequenties zijn tot aan 2020 zal uiterlijk in juni van dit jaar duidelijk zijn. Hierbij is
aangegeven dat deze moet passen bij de daarvoor gereserveerde middelen. Zij is van
mening dat er voldoende afspraken zijn gemaakt om de gevraagde producten op tafel te
krijgen, die vervolgens hier gedeeld zullen worden.
Dhr. Kats vraagt of er meer verteld kan worden over de geschiedenis van het oude MKA
pand. Hij heeft begrepen dat er sprake is van een verschil tussen waarde en afschrijving
en doelt hierbij op de frictielasten.
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Mw. Spies licht toe dat deze frictielasten nog wel aan de Veiligheidsregio ‘hangen’ maar
dat men zich hierover tot het ministerie van V & J heeft gewend waar nog niets concreet
over bekend is.

Informatief
A.2

Evaluatie Regionaal Evenementencoördinatiepunt
Er zijn geen opmerkingen.

A.3.

Regionale (risico-aanpak) Evenementenplanningskalender 2017
Er zijn geen opmerkingen.

A.4

Oriëntatiepunten Duin- en recreatiegebieden
Er zijn geen opmerkingen.

A.5

Multi-werkplannen 2017 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1

Jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat
Dhr. Karssen vraagt of de reserve in de financiën een bepaalde hoogte kent of dat er een
keuze mogelijk is.
Dhr. de Gouw licht toe dat het een financiële verordening betreft op basis van bodems en
plafonds die worden vastgesteld aan de hand van risicoanalyses die vervolgens de te
hanteren marges opleveren. De ruimte tussen bodem en plafond wordt bepaald door
categorieën binnen de risico-inventarisatie. Komt men onder de bodem dan is er veelal
een verzoek tot bijstorting, gaat men door het plafond dan vindt er een terugstorting naar
gemeenten plaats.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale
vaststelling van de jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en
bestemming resultaat conform voorstel onder punt 2 en 3.
2. Een storting van € 9.000 in de algemene reserve van het programma Geneeskundige
Hulpverlening tot het toegestane plafond, conform besluit Algemeen Bestuur van
25 juni 2015 betreffende bodem en plafond van de algemene reserve van het
programma Geneeskundige Hulpverlening.
3. Een restitutie van € 24.000 aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal
inwoners.

B.2

Begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
IZB
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale
vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige
Hulpverlening en deelprogramma IZB .

B.3.

Financieel Statuut VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
het Financieel Statuut VRHM vast te stellen.
B.4.

Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van de brandweerkazernes
Naar aanleiding van het op handen zijnde onderzoek wat de varianten objectief met elkaar
moet gaan vergelijken zijn diverse vragen gesteld die, voor zover dat op dit moment
mogelijk is, zijn beantwoord. Er is met name aandacht gevraagd voor de kazernes van
Bodegraven, Leimuiden en Waddinxveen. In het laatste geval heeft één van de financiële
ambtenaren van dhr. Kats gewezen op het oefenterrein bij deze kazerne omdat men er
aan twijfelt of dit gegeven in de financiële discussie voldoende aandacht krijgt.
De voorzitter heeft de historie, alsmede de daarmee samenhangende beslissingen die
destijds zijn genomen, ter verduidelijking nogmaals toegelicht. Verder is hij van mening dat
het onderzoek niet te lang op zich moet laten wachten omdat verder uitstel tot veel
onzekerheid leidt, maar ook omdat men gebruik moet kunnen maken van de lage
rentestand als men dit plan wil uitvoeren. De lage rentestand zou er tevens voor kunnen
zorgen dat de meer individuele gevallen een minder grote rol gaan spelen in de te bepalen
koers dan verwacht.
Besluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden stelt bijgevoegde
projectopdracht vast om te komen tot een heroverweging van het bestuurlijk uitgangspunt
om brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in beginsel te verhuren in plaats van
verkoop aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, vanuit de voor- en nadelen vanuit
brandweer- en gemeentelijk perspectief.

Informatief
B.5.

2e Bestuursrapportage 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening
Er zijn geen opmerkingen.

B.6.

Werkplan 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening
Er zijn geen opmerkingen.

B.7.

Vergelijk kostenniveau per Veiligheidsregio t.o.v. de Cebeon-norm
Dhr. Schoenmaker vraagt op welke wijze de normering te interpreteren valt.
De voorzitter antwoordt dat het belangrijkste punt deze momentopname is voorafgaand
aan het moment waarop men op het niveau van de Cebeon-norm zit. Deze stapsgewijze
ontwikkeling heeft men met elkaar afgesproken. Deze norm is gemeten vóórdat we op
Cebeon zitten wat uiteindelijk de belangrijkste waarde is. Vanaf 2018 zit men op deze
Cebeon-norm. Het geeft echter wel een indruk hoe groot de verschillen zijn. Hij is van
mening dat dit een interessant element is wat geleidelijk aan duidelijk maakt dat men
misschien wat dieper in moet gaan op de bedrijfsvoering van de verschillende organisaties
om meer inzicht te krijgen in hoe men het ten opzichte van elkaar doet. Kwaliteit en
vergelijkbaarheid van de Veiligheidsregio’s vindt hij dan ook een relevante vraag.

B.8.

Korpswerkplan 2017 Brandweer Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit 14.00 uur.
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3. bijlage

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:
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;

2017/05

2017/B01

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

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.
Jaarstukken 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat

23-02-2017

16-03-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de jaarstukken
2016 programma Geneeskundige Hulpverlening en bestemming resultaat conform voorstel onder punt 2 en 3.
2. Een storting van € 9.000 in de algemene reserve van het programma Geneeskundige Hulpverlening tot het
toegestane plafond, conform besluit Algemeen Bestuur van 25 juni 2015 betreffende bodem en plafond van de
algemene reserve van het programma Geneeskundige Hulpverlening.
3. Een restitutie van € 24.000 aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

2017/B02

2017/B03

Veiligheidsregio

Begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB

16-03-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de 1ste
begrotingswijziging 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB.
Financieel Statuut VRHM

16-03-3027
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2017/B04

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
Het Financieel Statuut VRHM vast te stellen.
Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van de brandweerkazernes
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden stelt bijgevoegde projectopdracht vast om te komen
tot een heroverweging van het bestuurlijk uitgangspunt om brandweerkazernes in de regio Hollands Midden in
beginsel te verhuren in plaats van verkoop aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, vanuit de voor- en nadelen
vanuit brandweer- en gemeentelijk perspectief.
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16-03-2017

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.
Tevens dient de herziening van het organisatieplan VRHM
verwerkt te worden (ingaande 2018).
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
07-12-2017
behandeling

Agenda

Agenda

1

AB

123 30-06-2016

B.4

Kazerne Bodegraven

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

H. Meijer

In
05-10-2017
behandeling

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

In
05-07-2017
behandeling
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