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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

29 juni 2017
13.30 – 16.00 uur
Vergaderzaal Kasteel Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg Oegstgeest

Verslag
Concept

Opening
Opening
Mw. Spies, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Zij neemt
afscheid van de heer H.E.N.A. Meijer als secretaris van het AB van de Veiligheidsregio en
verwelkomt de heer J.J. Zuidijk die de heer Meijer opvolgt. De voorzitter neemt tevens
afscheid van kolonel Kreuger en dankt hem voor zijn inzet. Welkom wordt geheten de
burgemeester van Katwijk, dhr. C. Visser.
Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Leiden, Gouda en
Teylingen alsmede van de heer Doornbos. Dhr. Schoenmaker wordt vervangen door
wethouder Bergman.
Bij aanvang van de vergadering is het convenant ‘VRHM – Politie – RODG HM –
DMW – ODWH ondertekend (agendapunt A.5)
Dhr. De Gouw heeft aansluitend een korte toelichting gegeven.
1.

Vaststellen agenda
De nazending Distributie Jodiumprofylaxe wordt behandeld bij de informatieve
agendapunten.
Dhr. Jaensch vraagt of het onderwerp Jodiumprofylaxe ook is toegestuurd aan de
wethouders zorg.
De voorzitter vraagt de heer De Gouw om toelichting.
Dhr. De Gouw deelt dat het onderwerp wordt ingebracht als mededeling en wordt
besproken bij agendapunt B.8.

2.

Vaststellen verslag AB 16 maart 2017 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Dhr. Goedhart spreekt zijn waardering uit over de positieve inhoud van brief nr. 6 en acht
het gepast dit hier onder de aandacht te brengen.
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4.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Zuidijk meldt dat de brandweer, evenals voorgaande jaren, tijdens de zomerperiode
de combinatieregeling toepast om het zorgniveau op peil te houden en licht de regeling
nog een keer in het kort toe.
De voorzitter sluit aan met de mededeling dat ook de piketregeling op bestuurlijk niveau
is geborgd tijdens de vakantieperiode.

5.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat het rapport over het functioneren van het Veiligheidsberaad is
ontvangen.
Dhr. Lenferink heeft aangegeven dat vijf leden van het Veiligheidsberaad met het rapport
aan het werk gaan.
De voorzitter deelt mee dat dhr. Lenferink de vorderingen toelicht in een volgende AB
vergadering.

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1

Beleidsuitgangspunten jaarwisseling
Dhr. Buizerd en Dhr. Kats komen terug op een eerder gevoerde discussie over de
bijzondere omstandigheid waarin er eerst handelend opgetreden moet worden en dat
daarna de burgemeester pas geïnformeerd wordt.
De voorzitter licht toe dat het hier zeldzame uitzonderingen betreft waar men elkaar
ruimte voor heeft gegeven.
Mw. Spruit merkt op dat er bij ‘Handhaving openbare orde’ punt 3 beschreven staat dat er
rond de jaarwisseling gebruik gemaakt wordt van de capaciteit van BOA’s. Indien daar
komt te staan ‘alle capaciteit’ in plaats van ‘de beschikbare handhavingscapaciteit’ dan
stemt zij daarmee in. Als de burgemeesters over de capaciteit gaan dan vindt zij het
belangrijk dat zij die vrijheid houden.
De voorzitter is van mening dat de tekst inderdaad vragen oproept en dat deze op dat
punt aangepast kan worden.
Dhr. Cremers vraagt zich af of deze besluitvorming ieder jaar in de vergadering terug
moet keren.
De voorzitter antwoordt dat de mogelijkheid hier een keuze in te maken wellicht bestaat.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het basisdocument Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling vast te stellen.

Meningvormend
A.2

Stand van zaken / ontwikkeling GMK De Yp (mondeling)
1. Terugkoppeling bestuurlijk overleg Ministerie V&J inzake frictiekosten GMK
De voorzitter meldt dat overeenstemming is bereikt met mevrouw Raaphorst van V & J
over de systematiek die is voorgesteld met betrekking tot de taxatie van het pand aan de
Rooseveltstraat. Vervolgens houdt dit niet in dat men dichter bij een oplossing is wat
betreft de afspraken die zijn gemaakt in het transitieakkoord. Men zal hier echter wel
bestuurlijke druk op blijven houden.
De voorzitter verzoekt dhr. Goedhart een toelichting te geven op het op 28 juni jl.
besproken meerjarenbeleidsplan.
Dhr. Goedhart licht toe dat in voornoemd overleg de eerste concepten voor een GMKbeleidsplan en -begroting zijn besproken die echter nog wel aangescherpt moeten
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worden. Een van de problemen waar men tegenaan loopt is dat de nationale politie haar
begroting heeft gespreid over deelaspecten van de MKA. Pas als er inzicht bestaat in de
eigen MKA kan dit gedeeld worden met V & J. Ondanks dat hij optimistisch is moeten er
nog veel slagen worden gemaakt waarvan het resultaat niet op korte termijn te verwachten
is.
De voorzitter maakt melding van een thans goed functionerende GMK. Het aantal
storingen is tot een minimum beperkt gebleven ondanks het feit dat het aantal meldingen
de afgelopen tijd hoger is geweest dan de afgelopen jaren het geval was. Er staan weinig
mensen in de wacht door de backoffice die de kolommen elkaar bieden.
Het geïntegreerde meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting behoeft nog een
ontwikkelingsslag. In de voortgangsrapportage is afgesproken dat het daarna beschikbaar
komt voor het AB.
Dhr. Breider voegt toe dat een gesprek over de frictielasten heeft plaatsgevonden tussen
dhr. De Gouw en dhr. Haasbeek. Inmiddels is een afspraak voor een gesprek met de
nationale politie ingepland.

Informatief
A.3.

Huisvesting crisisruimten RCC
Er zijn geen opmerkingen.

A.4

Rapportage systeemtest Volta
Dhr. van der Kamp uit de behoefte om op bestuurlijk niveau een keer na te praten over
de systeemtest en over waar men nu werkelijk plaatsneemt ten tijde van een incident. Ook
vraagt hij zich hoe de daaruit voortvloeiende adviezen uitgevoerd gaan worden. Hij maakt
zijn complimenten over het scenario en de uitvoering van de test en brengt de suggestie
‘life persconferentie’ met camera’s in om systeemtests een nog realistischer karakter mee
te geven.

A.5

Convenant ‘VRHM – Politie – RODG HM – ODMW – ODWH’
Er zijn geen opmerkingen.

A.6.

Informatiekaart Bio Science Park Leiden
Er zijn geen opmerkingen.

A.7.

Informatiekaart Spoort en bijlagen HSL
Er zijn geen opmerkingen.

A.8.

Evaluatie zachte piketten taakorganisatie Crisiscommunicatie
Dhr. van Erk vraagt aandacht voor het meenemen van de totale pools vanwege het feit
dat de aansluiting soms gemist wordt.
Dhr. Bitter zegt bekend te zijn met dit gegeven en dat zo veel mogelijk geprobeerd wordt
de lokale mensen te betrekken.

A.9. BOPZ-besluiten 2006 – 2016
Dhr. de Gouw geeft aan dat met het bijgevoegde overzicht de vragen die in het DB zijn
gesteld omtrent aantallen zijn beantwoord. De overige vragen die zijn gesteld met
betrekking tot de trends, de vergelijking met andere regio’s, de verschuiving in diagnoses
en de werkwijze van Rivierduinen zijn intern uitgezet voor verdere analyse. Ook wordt er
gekeken naar het aantal aangevraagde versus het aantal afgegeven IBS’sen. Wat betreft
de benadering van Rivierduinen moet nog afstemming worden gezocht met burgemeester
Driessen, die zich bezig houdt met de legitimiteit van de huidige procedure. Onderwerpen
die met Rivierduinen moeten worden besproken, betreffen de invloed van de
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werkzaamheden van de FACT-teams en de invloed van capaciteit op het aantal IBSafgiftes. De resultaten van al deze analyses komen terug in het volgende DB en AB.
Dhr. van der Kamp vraagt aandacht voor bescherming van dementerenden vanwege het
feit dat men van 1 à 2 naar 5 tot 6 per jaar gaat. Hij hoort dat dit gegeven met regelmaat
tot vervelende situaties lijdt.
Graag zou hij hier op een geschikt moment verder inhoudelijk op ingaan.
A.10 Subsidie Slachtofferhulp 2016
Er zijn geen opmerkingen.

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1

Programmabegroting VRHM 2018
Dhr. Goedhart deelt mee dat Hillegom, Teylingen en Waddinxveen gevraagd hebben om
betrokken te blijven worden bij de huisvestingsvisie. Ook vragen zij aandacht voor het
dalend aantal vrijwilligers. Financieel-technisch zijn er geen opmerkingen gemaakt.
Tevens is dit de laatste begroting waarin de Cebeon-norm van 2009 wordt gehanteerd en
waarin dat niveau wordt bereikt waarmee hij het gelopen traject als succesvol wil
aanmerken.
Dhr. Van der Kamp vraagt of er ook bestuurlijke afspraken zijn gemaakt voor 2019 wat
betreft het kostenniveau van de Brandweer HM en de financieringssystematiek. Graag zou
hij hier een keer over van gedachten willen wisselen.
Dhr. Goedhart antwoordt dat op basis van de septembercirculaire voor de nieuwe
beleidsperiode financiële uitgangspunten worden vastgesteld aan de hand van de
Cebeonnorm. Inderdaad worden de bijdragen dan niet ook automatisch vastgesteld, dat
gebeurt op basis van behoefte. De discussie waar dhr. Van der Kamp naar op zoek is
wordt dan ook binnenkort verwacht.
De voorzitter dankt alle betrokkenen voor de inspanningen die voor deze besluitvorming
zijn geleverd.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 tot en met 2021 vast
te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2018 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. de in de Programmabegroting 2018 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2019-2021;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2018 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.

B.2

Nota Reserves VRHM 2017 – 2018
Dhr. Goedhart licht toe dat er een aantal maal op is gewezen dat de risico-organisatie toe
was aan een update. Naar aanleiding daarvan zijn adviezen ingewonnen waarmee een
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kleine teruggave aan de gemeenten is verdiend en waarmee de reserves opnieuw zijn
georganiseerd zodat deze weer aan de geïnventariseerde risico’s voldoen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de nota reserves 2017-2018 vast te stellen;
a. in te stemmen met de in hoofdstuk 3 van de nota geformuleerde bestuurlijke
beleidsuitgangspunten;
b. op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en validatie het niveau van
de Algemene Reserve te verlagen van € 1.302.697 tot € 917.322 en het
verschil ad € 385.375 toe te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid,
c. de naam van de Reserve 1e tranche efficiency te wijzigen in Reserve
Taakstelling Cebeon norm,
d. de Reserves Specifieke Risico’s € 1.6 mln.), Reserve Transitieakkoord
Meldkamer (€ 0.4 mln.) en Reserve GMK (€ 471.722) samen te voegen tot
een Reserve Meldkamer Hollands Midden,
e. de Reserve Maatwerkregeling FLO op te heffen en het saldo van € 90.780
toe te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid,
f. De Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom op te heffen en het saldo van
€ 142.412 te restitueren aan de gemeenten,
g. onttrekkingen aan de Reserve Flankerend Beleid vast te stellen op basis van
een bestedingsvoorstel.
2. Het Financieel Statuut, waar relevant, op de Nota Reserves 2017-2018 aan te laten
passen
B.3.

Jaarstukken VRHM 2016
Dhr. Breider geeft een korte toelichting op het gegeven ‘inhuur van extern personeel’ wat
noodzakelijk was en is voor het regionaliseringsproces.
Aansluitend zijn enige vragen gesteld die afdoend zijn beantwoord.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de jaarstukken 2016 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een storting
in de reserve GMK ad. € 149.884, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit,
vast te stellen;
2. de restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 690.747, 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.

B.4.

Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)
Dhr. Visser vraagt of er een relatie bestaat met agendapunt B.13 ‘STOOM’
Dhr. Zuidijk licht toe dat, hoewel het allebei over automatische brandmeldingen gaat, de
overeenkomst voor het overige niet groot is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden, conform het landelijk juridisch advies van het
kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken, de strategie van geleidelijkheid toepast
op de gewijzigde situatie van het Openbaar Meldsysteem om zo een ordentelijke
overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.
2. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden de overeenkomst met Robert Bosch B.V., die
eindigt op 31 december 2020, tussentijds niet opzegt en gedurende de looptijd van
het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM van de toeslag
meldkamervergoeding continueert.
3. Dat gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies
de overeenkomst na 2020 niet wordt verlengd en/of vernieuwd.
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B.5.

Benoeming lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit voor te stellen:
1. met ingang van 30 juni 2017 de heer C.L. Visser, 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 waarneming van
de portefeuille (GHOR), inclusief de Dijkringen 14, 15 en 44 door burgemeester Van
der Velde worden gecontinueerd tot aan de vorming van het nieuwe DB, na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

B.6.

Begroting 2018 en meerjarenramingen Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
IZB (RDOGHM)
Er zijn geen bijzonderheden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen programma GHOR en
deelprogramma IZB, waarvan een samenvatting is opgenomen in de
ontwerpbegroting 2018 RDOG Hollands Midden, vast te stellen ter finale vaststelling
door het bestuur RDOG Hollands Midden

B.7.

Bestuursrapportage GHOR en deelprogramma IZB eerste periode 2017
Er zijn geen bijzonderheden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en
deelprogramma IZB met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan
het Algemeen Bestuur RODG Hollands Midden.

B.8.

Uitvoering distributie jodiumprofylaxe (Nazending)
Deze notitie is voorgelegd ter informatie en niet ter besluitvorming.
Mw. Van der Velde en dhr. De Gouw geven een korte mondelinge toelichting op deze
informatienotitie waarbij wordt benadrukt dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij V & J
ligt. Vanuit het Veiligheidsberaad is V & J verzocht om helderheid te verschaffen omtrent
dit onderwerp wat zal gebeuren in de vorm van een informatiebrief.
Vragen over dit onderwerp zijn op dit moment, voor zover mogelijk, afdoend beantwoord.

Meningvormend
B.9.

Stand van zaken reorganisatie VRHM (mondeling)
Dhr. Zuidijk licht de stand van zaken toe aan de hand van een presentatie.
Aansluitend zijn diverse vragen gesteld die door dhr. Zuidijk en dhr. Meijer nader zijn
toegelicht of beantwoord alsmede door de heer Bitter vanwege de samenhang tussen
BGC en de crisisorganisatie.
In het thema-AB van oktober komt de reorganisatie opnieuw aan de orde.

Informatief
B.10. FLO-overgangsrecht
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Dhr. Kats geeft een korte mondelinge toelichting op dit dossier.
De gestelde vragen zijn afdoend beantwoord.
B.11. Bestuursrapportage VRHM voorjaar 2017
Dhr. Jaensch vraagt aandacht voor de nieuwe locatie van de kazerne Leiden Noord.
Dhr. Kats licht de stand van zaken kort toe.
Mw. Spies vult aan dat de kazerne Leiden Noord onderdeel uitmaakt van een discussie
waar nog geen antwoord op is maar waar wel op wordt aangedrongen. Er is verzocht om
een notitie die de beleidslijn die is vastgesteld nogmaals tegen het licht houdt, wat er in
heeft geresulteerd dat wordt gezocht naar maatwerkoplossingen maar dat deze soms nog
niet gevonden worden omdat dit hangt op de discussie koop versus huur. In het DB is
aangegeven dat er belang aan wordt gehecht dat deze keuzes nu snel worden voorgelegd
zodat een aantal lopende dossiers bij gemeenten rondom individuele kazernes in
algemene zin kan worden besproken.
B.12 Versterken uitvoering Brzo-taken door dienstverleningsovereenkomst met de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Er zijn geen bijzonderheden.
B.13. Voortgangsrapportage STOOM in Hollands Midden 2016
Er zijn geen opmerkingen.
B.14. Stand van zaken AED Burgerhulpverlening
Dhr. de Gouw schetst in het kort de ontwikkeling die dit project op lokaal en landelijk
niveau doormaakt. Los van het feit dat er werkgroepen per gemeente ontstaan is er ook
sprake van een actieve gemeentebevolking op buitenplaatsen. Vanwege een zich
aandienend niveau van consolidatie verzoekt hij dit onderwerp nogmaals te agenderen in
het najaar van 2017.

Besluitvormend
B.15 Benoeming directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
Mw. Spies draagt haar rol als voorzitter van de vergadering over aan dhr.Kats voor de
behandeling van dit agendapunt.
Er zijn geen bijzonderheden.
Dhr. Zuidijk dankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen en bedankt de heer
Meijer voor de genoten collegialiteit en de plezierige samenwerking.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van
de vacature van directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / regionaal commandant
Brandweer Hollands Midden;
2. De heer J.J. Zuidijk met ingang van 1 augustus 2017 te benoemen in de functie van
directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer
Hollands Midden.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit 15.15 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;
3. het in de ontwerp-programmabegroting 2018 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 7 van dit

2017/05

2017/B01

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

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

Het Algemeen Bestuur besluit:
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2017/B04

Veiligheidsregio

2017/A01

Veiligheidsregio

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.
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het basisdocument Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling vast te stellen.
Programmabegroting VRHM 2018

2017/B01

16-03-2017

29-06-2017

29-06-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:

2017/B02

Veiligheidsregio

1. De Programmabegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 tot en met 2021 vast te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2018 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. de in de Programmabegroting 2018 opgenomen paragrafen vast te stellen’
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2019-2021;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2018 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.
Nota Reserves VRHM 2017-2018
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De nota reserves 2017-2018 vast te stellen;
a. in te stemmen met de in hoofdstuk 3 van de nota geformuleerde bestuurlijke beleidsuitgangspunten;
b. op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en validatie het niveau van de Algemene Reserve te verlagen
van € 1.302.697 tot € 917.322 en het verschil ad € 385.375 toe te voegen aan de Reserve Flankerend Beleid;
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2017/B03

2017/B04

2017/B05

Veiligheidsregio

c. de naam van de Reserve 1e tranche efficiency te wijzigen in Reserve Taakstelling Cebeon norm;
d. de Reserves Specifieke Risico’s € 1.6 mln.), Reserve Transitieakkoord Meldkamer (€ 0.4 mln.) en Reserve
GMK (€ 471.722) samen te voegen tot een Reserve Meldkamer Hollands Midden;
e. de Reserve Maatwerkregeling FLO op te heffen en het saldo van € 90.780 toe te voegen aan de Reserve
Flankerend Beleid;
f. de Reserve Versterking Gemeentelijke Kolom op te heffen en het saldo van € 142.412 te restitueren aan de
gemeenten;
g. onttrekkingen aan de Reserve Flankerend Beleid vast te stellen op basis van een bestedingsvoorstel.
2. Het Financieel Statuut, waar relevant, op de Nota Reserves 2017-2018 aan te laten passen.
Jaarstukken VRHM 2016

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit;
1. De jaarstukken 2016 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een storting in de reserve GMK ad.
€ 149.884, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
2. De restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 690.747, 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.
Transitie Openbaar Meldsysteem (OMS)

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit;
1. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden, conform het landelijk juridisch advies van het kantoor van de
landsadvocaat Pels Rijcken, de strategie van geleidelijkheid toepast op de gewijzigde situatie van het Openbaar
Meldsysteem om zo een ordentelijke overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.
2. Dat Veiligheidsregio Hollands Midden de overeenkomst met Robert Bosch B.V., die eindigt op 31 december 2020,
tussentijds niet opzegt en gedurende de looptijd van het huidige contract de afdracht door Bosch aan de VRHM
van de toeslag meldkamervergoeding continueert.
3. Dat gegeven de nieuwe (technische) ontwikkelingen en gegeven het juridisch advies de overeenkomst na 2020
niet wordt verlengd en/of vernieuwd.
Benoeming lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

29-06-2017
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2017/B06

2017/B07

2017/B15

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit voor te stellen;
1. Met ingang van 30 juni 2017 de heer C.L. Visser, 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 waarneming van de portefeuille (GHOR),
inclusief de Dijkringen 14, 15 en 44 door burgemeester Van der Velde worden gecontinueerd tot aan de vorming
van het nieuwe DB, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Begroting 2018 en meerjarenramingen Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB (RDOGHM)

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerpbegroting 2018 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB, waarvan een
samenvatting is opgenomen in de ontwerpbegroting 2018 RODG Hollands Midden, vast te stellen ter finale
vaststelling door het bestuur RODG Hollands Midden.
Bestuursrapportage GHOR en deelprogramma IZB eerste periode 2017

29-06-2017

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB met een
positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RODG Hollands Midden.
Benoeming directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

29-06-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van de vacature van directeur
Veiligheidsregio Hollands Midden / regionaal commandant Brandweer Hollands Midden;
2. De heer J.J. Zuidijk met ingang van 1 augustus 2017 te benoemen in de functie van directeur Veiligheidsregio
Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden.
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3.

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

AB

109 27-6-2015

AB

122 30-06-2016

5.

Mededelingen

AB

123 30-06-2016

B.4

Koop vs. huur
brandweerkazernes

Verantw.

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
H. Zuidijk
Op dit moment worden alle mandaten binnen de brandweer
opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het nieuwe organisatieplan
(ingaande 1 juli 2018).
De burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te maken
H. Zuidijk
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.: Het resultaat van de
onderhandelingen komt er in het kort op neer dat men elkaar
heeft kunnen vinden op de leeftijdsgrens van 59 jaar. In het
eerste kwartaal van 2018 zullen de financiële consequenties van
dit akkoord worden voorgelegd.
Onderzoek Evaluatie en mogelijke herziening huisvestingsbeleid H. Zuidijk
Brandweer Hollands Midden (discussie koop of huur kazerne).

Status

AB

In
19-04-2018
behandeling

In
19-04-2018
behandeling

Op agenda

07-12-2017

