3.2

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

07 december 2017
13.30 – 16.00 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 Waddinxveen, Teylingen,
Oegstgeest, Krimpenerwaard en Lisse.
De voorzitter heet dijkgraaf Van der Sande en de heer Krol van Defensie welkom in de
vergadering.

2.

Vaststellen agenda
Advies van de OR is nagezonden.
Dhr. Buijserd verzoekt de stukken uiterlijk een week van te voren toe te sturen.

3.

Vaststellen verslag AB 29 juni 2017 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Er zijn geen mededelingen.

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat het Veiligheidsberaad heeft besloten met ingang van januari
2018 niet langer te werken met een DB maar met losse portefeuillehouders. Men wil een
aantal strategische thema’s benoemen en de overige onderwerpen bij het management
beleggen.
In het laatste Veiligheidsberaad is stilgestaan bij de stand van zaken LMK waar diverse
partijen zich mee bezig houden. Er is een hapering ontstaan door een andere opstelling
van Ambulancezorg Nederland dan verwacht, waar het Veiligheidsberaad verontwaardigd
op heeft gereageerd. De voorzitter duidt in het kort de omstandigheden en de
ontwikkelingen.
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Besluitvormend
A.1

Beleidsplan 2017 – 2020 GMK Den Haag
Mw. Spies deelt dat de stuurgroep Hollands Midden/Haaglanden zich heeft gebogen over
het vraagstuk: wat is de komende jaren nodig om de kwaliteit van de GMK te borgen nu
de Landelijke Meldkamerorganisatie voorlopig nog niet in zicht is. Zij is blij met het
beleidsplan wat hier voorligt.
Dhr. Cazemier heeft een vraag over pag. 11 van de rapportage waarin wordt gesproken
over de verwerkingstijden MKA van de brandweer. Zijn die verwerkingstijden ook
aangeleverd voor de ambulance en politie of zijn die gelijk?
Mw. Spies zal navragen of deze gegevens geleverd kunnen worden.
De voorzitter geeft een korte toelichting op het frictiekostenvraagstuk en deelt mee dat
het DB heeft besloten hier een schrijven over op te stellen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
het beleidsplan GMK Den Haag 2017-2020 vast te stellen.

A.2.

Bestuurlijke informatierapportage GMK
Toelichting is behandeld in punt A.1.
Het Algemeen Bestuur besluit:
de bestuurlijke informatierapportage nr. 4 (januari – mei 2017) GMK vast te stellen.

A.3.

Regionaal Crisisplan VRHM
De voorzitter geeft een korte toelichting op dit onderwerp en is van mening dat het
interessant is met elkaar te verkennen in welke situatie het logisch is GRIP 4 te maken en
in welke situatie dit minder voor de hand ligt en hoe men daar vervolgens mee om kan
gaan binnen de gegeven omstandigheden.
Mw. Van der Velde deelt mee dat zij voorbij heeft horen komen dat de opschaling in de
verschillende Veiligheidsregio’s niet op uniforme wijze tot stand komt en dat dit in
crisisomstandigheden tot moeilijke situaties kan leiden. Zij stelt voor dit gegeven mee te
nemen in het geheel.
Dhr. Van der Kamp is van mening dat dit onderwerp zich goed leent voor een
AB-themabijeenkomst.
Mw. Driessen vindt dat het evalueren van een crisisteam een standaardonderdeel van het
proces zou moeten zijn en dat de grootte of omvang daarvan aangemerkt zou moeten
worden voor al dan niet evalueren. Zij vindt dat het aanbeveling verdient dit onderwerp
onderdeel van het voorliggende stuk uit te laten te maken.
De voorzitter vindt het een goed voorstel om dit onderwerp te bespreken tijdens een
themadag. Hoewel men niet bij ieder klein incident overgaat tot een evaluatie vraagt hij
zich wel af of er een richtlijn voor evaluatie is.
Dhr. Zuidijk deelt dat er geen specifieke maat is voor het evalueren van incidenten
ondanks dat het gebruikelijk is vanaf GRIP 3. Als er bijzondere omstandigheden zijn die
die om een evaluatie vragen dan zal dit gebeuren. Het komt dan ook regelmatig voor dat
GRIP 1 en 2 geëvalueerd worden aan de hand van een After Action Revieuw (AAR) om te
beoordelen of er leermomenten in het incident voorkwamen die belangrijk zijn om bij stil te
staan. Indien nodig wordt hier evaluatiecapaciteit op ingezet.
De voorzitter wil ook eens in gesprek gaan over de in het verleden gemaakte afspraken
wat betreft Dijkring 14/15 in relatie tot andere regio’s.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de genoemde aanpassingen (zie toelichting op het besluit) in het
RCP Veiligheidsregio Hollands Midden.
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2. Het bestaande RCP (versie 11 juni 2015) vervalt nadat het AB het RCP versie
d.d. 18 september 2017 heeft vastgesteld.
3. In te stemmen dat elke kolom deel 2 van het Regionaal Crisisplan voor 1 juli 2018
heeft uitgewerkt.
A.4.

Nieuwbericht jaarwisseling
Er zijn geen opmerkingen.
Het algemeen bestuur besluit:
in te stemmen met de procesafspraken nieuwsbericht jaarwisseling zoals verwoord in
deze beslisnotitie.

Meningvormend
A.5.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK de Yp (mondeling)
Dit onderwerp is behandeld bij punt A.1. Beleidsplan 2017 – 2020 GMK Den Haag.

Besluitvormend
B.1.

Herziening Organisatieplan VRHM 2017
Dhr. Zuidijk geeft een korte mondelinge toelichting op het plan wat moet leiden tot een
compactere organisatiestructuur. Pas op 6 december jl. is het advies van de OR
binnengekomen wat is nagezonden. Hij is blij dat de OR zich kan vinden in de doelen en
de uitwerking van het plan en hecht waarde aan de geleverde adviezen.
Dhr. Buijserd spreekt zijn waardering over het plan uit.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad d.d. (datum) op het
Organisatieplan VRHM 2017 (NAZENDING)
2. in te stemmen met de reactie van de WOR-bestuurder op het advies van het
Ondernemingsraad d.d. (datum) op het Organisatieplan VRHM 2017
(NAZENDING)
3. in te stemmen met de plaatsing van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
binnen de organisatie VHRM, met inachtneming van de bestaande afspraken met
betrekking tot aansturing en financiering;
4. Het Organisatieplan VRHM 2017 vast te stellen;
5. Het Dagelijks Bestuur te mandateren de Organisatieverordening VRHM 2017, op
basis van het vastgestelde Organisatieplan VRHM 2017 vast te stellen per 1 juli 2018
(inwerkingtreding nieuw organisatieplan).
B.2

Notitie Huur versus Eigendom Veiligheidsregio Hollands Midden
Naar aanleiding van deze notitie zijn enkele vragen gesteld die afdoend zijn beantwoord.
Men is van mening dat deze notitie ruimte biedt om verder te kunnen met dit onderwerp.
Dhr. Goedhart heeft dit onderwerp mondeling kort toegelicht.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om het principe van alleen huur van brandweerkazernes, besluit tot regionalisering in
2009, wordt losgelaten (en werd ook al in de praktijk niet meer zo strak gehanteerd, er
is – gemotiveerd – afgeweken bij de besluitvorming over nieuwbouw Leiden Noord,
Bodegraven en Nieuwerbrug);
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2. dat op basis van lokale omstandigheden zowel koop als huur van brandweerkazernes
een oplossing kan zijn voor de behoeften van de brandweer en de gemeente;
3. op basis hiervan gekozen kan worden voor het opstellen van een koopovereenkomst
of een huurovereenkomst op basis van casco-huur.
4. bij gedeeld gebruik van kazernes (door de gemeente of derden), waardoor casco-huur
niet mogelijk is, de huidige huurovereenkomsten worden gecontinueerd.
5. de regionaal commandant de opdracht te geven om op basis van de bestuurlijke
richting betreffende Koop versus Huur van brandweerkazernes met gemeenten in
overleg te treden om te komen tot koop of casco-huur van de brandweerkazernes.
Hierin wordt ook nadere besluitvorming over brandweerkazernes met een
terugkoopdatum in 2018 (en verder) meegenomen.

B.3.

Renovatie en uitbreiding brandweerkazerne Leimuiden
Mw. Van der Velde is tevreden met het voorstel en met het feit dat het besluit in deze
vergadering voorligt.
Dhr. Goedhart deelt mee dat inzake de kazerne Leiden Noord een overeenkomst in
wording is met een ontwikkelaar betreffende het pand Post NL aan de Schipholweg te
Leiden. Er was onvoldoende tijd om een besluit voor te bereiden voor dit overleg. Omdat
Post NL de zaak graag dit jaar ‘in de boeken heeft staan’ is het voorstel gedaan het besluit
hieromtrent schriftelijk voor te leggen voor kerstmis 2017.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. akkoord te gaan met het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een
renovatie en uitbreiding van de brandweerkazerne Leimuiden;
2. het ter beschikking stellen van een extra krediet van € 375.000 door renovatie en
uitbreiding brandweerkazerne Leimuiden;
3. de regionaal commandant de opdracht te geven om op basis van de bestuurlijke
richting betreffende koop versus Huur van brandweerkazernes met gemeente Kaag en
Braassem in overleg te treden om te komen tot koop of casco-huur van de
brandweerkazernes in Kaag en Braassem.

B.4.

1e Begrotingswijziging VRHM 2017
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. de lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verhogen met
€ 166.574 in verband met de aanpassing van de BDuR-uitkering 2017 en dit te
verwerken binnen de begroting 2017 van het programma Brandweer;
b. jaarlijks de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met
€ 65.000 voor de jaren crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken
door een jaarlijkse extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met
hetzelfde bedrag;
c. het verwacht tekort op het programma GMK ad € 109.482 te dekken door een
onttrekking aan de nieuwe reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde
bedrag, in plaats van de in de Programmabegroting 2017 voorgenomen onttrekking
voor dit bedrag aan de thans vervallen reserve GMK.

B.5.

2e Bestuursrapportage GHOR HM en deelprogramma IZB 2017
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
De 2e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en
deelprogramma IZB met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
B.6.

Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening 2018 – 2019
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Risicoanalyse 2018 – 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR)
voor finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden;
a. in te stemmen met het uitgangspunt dat het programma GHOR de
beleidsuitgangspunten volgt uit de Nota Reserves VRHM 2018 – 2018;
b. als gevolg van punt a: in te stemmen met het uitgangspunt dat de onder- en
bovengrens van de algemene reserve wordt weggelaten en dat het niveau van de
algemene reserve aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode opnieuw
wordt vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en risicoanalyse.
c. op basis van de uitgevoerde risicoanalyse 2018 – 2019 programma GHOR het
niveau van de algemene reserve te verlagen van € 110.000 naar € 94.300 vanaf
2019.

B.7.

Eindrapportage pilot Prestatiemeting
Mw. Breuer geeft een korte toelichting op het plan wat voornamelijk uit rode draden
bestaat. Het plan moet vorm krijgen in de eerste 3 kwartalen van 2018.
De voorzitter merkt op niet ontevreden te zijn over de algemene schets. Bestuurlijk zou
het echter interessant zijn om in te zoomen per gemeente omdat dit de bestuurder
handvatten geeft om te signaleren waar nog aandacht aan besteed moet worden. Hij
spreekt de hoop uit dat inzicht per gemeente in de volgende fase scherper naar voren
komt.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van
1. onderstaande eindrapportage van de pilot prestatiemeting Bevolkingszorg
en besluit:
2. in te stemmen met de verdere ontwikkeling van de bij de pilot gehanteerde methodiek
3. de prestatiemeting bevolkingszorg de aankomende jaren als een cyclisch proces uit
te voeren binnen (de gemeenten van) de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Meningvormend
B.8.

Onderzoek beleving repressief brandweerpersoneel
Dhr. Zuidijk licht toe dat dit landelijk onderzoek naar aanleiding van de processen
reorganisatie en regionalisatie in opdracht van het Veiligheidsberaad, vakbonden en de
Managementraad is uitgevoerd is in alle Veiligheidsregio’s. Het onderzoek moest inzicht
opleveren in de beleving van de brandweermensen. De heer Zuidijk deelt dat de uitkomst
van het onderzoek binnen Hollands Midden aan het licht heeft gebracht dat sommige
pijnpunten onvermijdelijk zijn in een periode van reorganisatie, maar het heeft tevens
uitgewezen dat er meer aandacht moet zijn voor de manier van samenwerken alsmede
het verhogen van de zelfstandigheid van de kazernes omdat dit niet uniform in te richten
is. Ook zal men aan de slag moeten met het feit dat 90% van de brandweermensen zich
sterk betrokken voelt bij het werk maar minder bij de organisatie. Ondanks de povere
uitkomst van het onderzoek geeft Dhr. Zuidijk aan dat gesprekken, om in kaart te brengen
waar verbeteringen realiseerbaar zijn, hem veel energie hebben gegeven om met deze
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opdracht aan de slag te gaan.
Dhr. Cazemier meent dat het goed is dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden en dat het
een duidelijk beeld oplevert van de situatie in Hollands Midden. Hij brengt in dat de
gevoelens van ongenoegen, die gedeeltelijk zijn ontstaan als gevolg van de
bezuinigingen, gecompenseerd kunnen worden door het aanbieden van opleidingen die
de gehele organisatie ten goede komen.
Dhr. Buijserd spreekt zijn tevredenheid uit over de visie dat er meer ruimte moet komen
voor lokale oplossingen op de verschillende kazernes.
Dhr. Visser is van mening dat het verhogen van de zelfstandigheid van de kazernes ook
een keerzijde heeft. Hij vraagt zich af hoe men controle houdt op het gegeven dat de
posten vrij worden gelaten in de werving van vrijwilligers en er vervolgens geen
opleidingsbudget is gereserveerd. Hij is van mening dat deze middelen geborgd dienen te
worden om frustratie te voorkomen.
Dhr. Van der Kamp vraagt aandacht voor de rol van de ploegchef en wil er op aandringen
dat dit goed wordt opgepakt.
Dhr. Zuidijk geeft aan dat de hier gemaakte opmerkingen onderdeel uitmaken van de
verbeterplannen die thans bestaan.

Informatief
B.9.

Bestuursrapportage VRHM najaar 2017
Mw. Spies vraagt aandacht voor de afboeking van € 32.000,--. Zij is van mening dat met
de RAV in gesprek moet worden gegaan over de vergoeding van deze kosten.
Dhr. Buijserd dringt aan op zorgvuldigheid op de interimcontrole van de accountant, met
name ten aanzien van de aanbesteding.
Dhr. Goedhart antwoordt dat bovenstaande punten in het DB besproken zijn en de juiste
aandacht krijgen.

B.10. Werkplan GHOR HM 2018
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag
Dhr. Van der Sande deelt zijn enthousiasme om deel te nemen aan de AB-vergaderingen van
de regio. Vanuit zijn rol als Dijkgraaf ziet hij tevens een mogelijkheid om over en weer kennis uit
te wisselen over watergerelateerde onderwerpen.
De voorzitter neemt afscheid van de heer Baardscheer die binnenkort met pensioen gaat en
dankt hem hartelijk voor de inzet die hij de afgelopen jaren heeft getoond.

Sluiting
De vergadering sluit 14.00 uur.
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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum: 22 februari 2018
Tijd:
10.00 – 11.00 uur (openbare deel themabijeenkomst AB)
Locatie:
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Verslag
Concept
1. Opening
De heer Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter” heet de aanwezigen en in het bijzonder de heer
Nieuwenhuis, burgemeester van Waddinxveen, welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen
van de burgemeesters van Gouda, Krimpenerwaard en Katwijk. De politie wordt vertegenwoordigd
door de heer Vriesde en de provincie door mevrouw Gerrist.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Begrotingsuitgangspunten 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
Infectieziektebestrijding
Dhr. Van der Kamp deelt mee dat er vanuit zijn gemeenteraad een zienswijze tegemoet kan worden
gezien m.b.t. de overschrijding personele kosten. De portefeuillehouder, mevr. Van der Velde, kan
zich vinden in die zorg maar in de loop van het afgelopen jaar is reeds aangekondigd dat deze
overschrijding eraan zat te komen. Wel benadrukt ze het belang van de vinger aan de pols houden bij
dit soort overschrijdingen binnen een gemeenschappelijke regeling om een autonome groei van dit
soort kosten te voorkomen.
Mevr. Spies kondigt aan dat het voorstel nog in de gemeenteraad moet worden besproken en sluit
een zienswijze niet uit. Verder ziet ze een relatie met de begrotingsuitgangspunten van de VRHM. Zij
vindt het bijzonder dat de kosten die in de witte kolom gemaakt worden door verzekeraars niet
volledig worden vergoed en dat de brandweer opgezadeld wordt met de financiële gevolgen van het
in- en uithijsen van personen uit woningen. Eerder is binnen de veiligheidsregio afgesproken dat we
zouden laten weten dat deze taak alleen uitgevoerd kan worden indien het kostendekkend kan. Nu
leidt deze taak tot een structureel tekort van € 66.000 in de begroting VRHM.
Mevr. Van der Velde licht toe dat er gesprekken gaande zijn met de zorgverzekeraar hierover.
Mevr. Bloemen kondigt aan dat de normstelling, waaraan regio’s moeten voldoen om de taken op
een kwalitatief verantwoorde wijze uit te voeren, in het voorjaar wordt geëvalueerd.
De voorzitter is van mening dat de norm is verouderd en onvoldoende ruimte biedt om afwijkingen
binnen de gemeenschappelijke regelingen op te vangen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De begrotingsuitgangspunten 2019 voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB
met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden.

4. Begrotingsuitgangspunten 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur constateert dat er een aantal financiële uitgangspunten in de begroting staan
waarover geen eerdere discussie en bestuurlijke overeenstemming heeft plaatsgevonden. Er lijkt
sprake van een opsomming van activiteiten die op de veiligheidsregio afkomen en die tot extra kosten
en uitgaven leiden zonder een kritische onderbouwing en inzicht in de nut en noodzaak van de
uitgaven. Het is een bestuurlijke wens om meer beleidsgestuurde en minder financieel gestuurde
begroting op te stellen.
Verder wordt aandacht gevraagd voor het risico van de Wet normalisering ambtenaren en de impact
hiervan op de vrijwilligers van de brandweer. De discussie hierover ziet het Algemeen Bestuur graag
op een ander moment terugkomen. De portefeuillehouder wordt gevraagd om de tekst over dit thema
op blz.19 in de begroting aan te passen..
De portefeuillehouder dhr. Goedhart licht toe hoe het voorstel tot stand is gekomen en dat rekening
is gehouden met de autonome en onvermijdelijke exogene kosten die in de komende periode zullen
volgen. De gehanteerde systematiek bied houvast en is objectief.
De voorzitter legt uit dat de Cebeon-norm in het verleden goed heeft gewerkt om van een nul-situatie
naar een stabiele verhouding te komen. Met het oog op de toekomst stelt hij voor om te kijken of daar
iets anders voor in de plaats moet komen. Voorstel is om nu te bepalen welke uitgangspunten het
Algemeen Bestuur onvermijdelijk vindt en dat een aantal uitgangspunten voorzien worden van een
onderbouwing van nut en noodzaak en voor besluitvorming in aanmerking komen.
Een meerderheid van het Algemeen Bestuur steunt dit voorstel.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De autonome exogene begrotingsuitgangspunten vast te stellen.
2. De overige begrotingsuitganspunten voorzien van een nadere onderbouwing voor
besluitvorming terug te laten komen en richting gemeenten aangeven dat deze onderwerpen
mogelijk tot uitgaven leiden.
3. De Veiligheidsdirectie te verzoeken een discussie voor te bereiden over het gebruik van de
systematiek in de toekomst voor het verkrijgen van een objectieve verdeelsleutel tussen
gemeenten en een maximaal kostenplafond.
5. Benoeming Coördinerend functionaris Veiligheidsregio Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van de
vacature van Coördinerend functionaris VRHM.
2. Mevrouw drs. D.P.M. Aarts-Laenen te benoemen in de functie van Coördinerend functionaris
VRHM, met ingang van 1 mei 2018.
6. Procedure vaststelling Jaarstukken 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en
deelprogramma Infectieziektebestrijding
Er zijn geen opmerkingen.
Rondvraag
De heer Zuidijk deelt mede dat de nieuwe samenstelling van de directie bekend is, te weten:
Directeur risico- en crisisbeheersing: Lilian Weber-Teuben
Directeur bedrijfsvoering: Arjan van de Watering
Directeur brandweerzorg: externe vacature
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Manager strategie en beleid: Peter Kessels
Manager planning en control/concerncontroller: Ernst Breider
Er worden afspraken gemaakt met Arjan Stam om zijn expertise op een aantal zware dossiers in te
zetten, los van de directie.
In maart 2018 zal de werving van de afdelingsmanagers plaatsvinden.
Aansluitend aan de openbare vergadering volgt de Themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur.

Pagina 3
Agendapunt 3. AB VRHM 19 april 2018

3.

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag. Onderwerp

AB

109 27-6-2015

AB

122 30-062016

5.

Mededelingen

AB

123 30-062016

B.4

Koop vs. huur
brandweerkazernes

Rondvraag

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het
nieuwe organisatieplan (ingaande 1 september 2018).
De burgemeesters een e-mail hebben ontvangen die te
maken 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 Brandweer Hollands Midden.
Op 7-12-2017 vaststelling projectopdracht om te komen
tot een heroverweging van het bestuurlijk uitgangspunt
om brandweerkazernes in de regio HM in beginsel te
verhuren in plaats van verkoop aan de VRHM vanuit de
voor- en nadelen vanuit brandweer- en gemeentelijk
perspectief

H. Zuidijk

In behandeling

28-062018

H. Zuidijk

Afgehandeld bij
19-04begrotinguitgangs- 2018
punten AB 22-032018

H. Zuidijk

In behandeling

1

Q3 2018

AB

124 22-022018

4

Begrotingsuitgangspunten Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
2019 VRHM
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond.

H. Zuidijk
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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
voorstel.

2017/05

2017/B01

2017/B02

2017/B03

2017/B04

Veiligheidsregio

Wervingsprocedure nieuwe Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden / Regionaal Commandant Brandweer
Holland Midden

23-02-2017

Veiligheidsregio

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

16-03-2017

Veiligheidsregio

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.
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

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
Het Financieel Statuut VRHM vast te stellen.
Onderzoek voor- en nadelen koop versus huur van de brandweerkazernes

16-03-2017
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2017/A01

2017/B01

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio

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

29-06-2017

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

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;
c. de naam van de Reserve 1e tranche efficiency te wijzigen in Reserve Taakstelling Cebeon norm;
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29-06-2017

2017/B03

2017/B04

2017/B05

Veiligheidsregio

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

Pagina 4
Agendapunt 3. AB VRHM 19 april 2018

2017/B06

2017/B07

2017/B15

2017/A01

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.
Beleidsplan GMK Den Haag 2017-2020

07-12-2017

Veiligheidsregio/
Politie

Het Algemeen Bestuur besluit:
het beleidsplan GMK Den Haag 2017-2020 vast te stellen
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2017/A02

2017/A03

2017/A04

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio/
Politie

Veiligheidsregio/
Politie

Bestuurlijke informatierapportage GMK

07-12-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
de bestuurlijke informatierapportage nr. 4 (januari – mei 2017) GMK vast te stellen.
Regionaal Crisisplan VRHM

07-12-2017

Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de genoemde aanpassingen (zie toelichting op het besluit) in het RCP Veiligheidsregio
Hollands Midden.
2. Het bestaande RCP (versie 11 juni 2015) vervalt nadat het AB het RCP versie
d.d. 18 september 2017 heeft vastgesteld.
3. In te stemmen dat elke kolom deel 2 van het Regionaal Crisisplan voor 1 juli 2018 heeft uitgewerk t.
Nieuwsbericht jaarwisseling

07-12-2017

Het algemeen bestuur besluit:
in te stemmen met de procesafspraken nieuwsbericht jaarwisseling zoals verwoord in deze beslisnotitie.
2017/B01

Veiligheidsregio

07-12-2017

Herziening Organisatieplan VRHM 2017
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad d.d. (datum) op het Organisatieplan VRHM 2017
(NAZENDING)
2. in te stemmen met de reactie van de WOR-bestuurder op het advies van het Ondernemingsraad d.d. (datum) op
het Organisatieplan VRHM 2017
(NAZENDING)
3. in te stemmen met de plaatsing van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing binnen de organisatie VHRM,
met inachtneming van de bestaande afspraken met betrekking tot aansturing en financiering;
4. Het Organisatieplan VRHM 2017 vast te stellen;
5. Het Dagelijks Bestuur te mandateren de Organisatieverordening VRHM 2017, op basis van het vastgestelde
Organisatieplan VRHM 2017 vast te stellen per 1 juli 2018 (inwerkingtreding nieuw organisatieplan).
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2017/B02

Veiligheidsregio

07-12-2017

Notitie Huur versus Eigendom Veligheidsregio Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:

2017/B03

Veiligheidsregio

1. om het principe van alleen huur van brandweerkazernes, besluit tot regionalisering in 2009, wordt losgelaten (en
werd ook al in de praktijk niet meer zo strak gehanteerd, er is – gemotiveerd – afgeweken bij de besluitvorming
over nieuwbouw Leiden Noord, Bodegraven en Nieuwerbrug);
2. dat op basis van lokale omstandigheden zowel koop als huur van brandweerkazernes een oplossing kan zijn voor
de behoeften van de brandweer en de gemeente;
3. op basis hiervan gekozen kan worden voor het opstellen van een koopovereenkomst of een huurovereenkomst
op basis van casco-huur.
4. bij gedeeld gebruik van kazernes (door de gemeente of derden), waardoor casco-huur niet mogelijk is, de huidige
huurovereenkomsten worden gecontinueerd.
5. de regionaal commandant de opdracht te geven om op basis van de bestuurlijke richting betreffende Koop versus
Huur van brandweerkazernes met gemeenten in overleg te treden om te komen tot koop of casco-huur van de
brandweerkazernes. Hierin wordt ook nadere besluitvorming over brandweerkazernes met een terugkoopdatum
in 2018 (en verder) meegenomen.
Renovatie en uitbreiding brandweerkazerne Leimuiden

07-12-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:

2017/B04

Veiligheidsregio

1. akkoord te gaan met het door Brandweer Hollands Midden zelf realiseren van een renovatie en uitbreiding van de
brandweerkazerne Leimuiden;
2. het ter beschikking stellen van een extra krediet van € 375.000 door renovatie en uitbreiding brandweerkazerne
Leimuiden;
3. de regionaal commandant de opdracht te geven om op basis van de bestuurlijke richting betreffende koop versus
Huur van brandweerkazernes met gemeente Kaag en Braassem in overleg te treden om te komen tot koop of
casco-huur van de brandweerkazernes in Kaag en Braassem.
1e Begrotingswijziging VRHM 2017
Het Algemeen Bestuur besluit:
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07-12-2017

2017/B05

Veiligheidsregio

a. de lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verhogen met
€ 166.574 in verband met de aanpassing van de BDuR-uitkering 2017 en dit te verwerken binnen de begroting
2017 van het programma Brandweer;
b. jaarlijks de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met
€ 65.000 voor de jaren crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken door een jaarlijkse extra
onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
c. het verwacht tekort op het programma GMK ad € 109.482 te dekken door een onttrekking aan de nieuwe reserve
Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag, in plaats van de in de Programmabegroting 2017
voorgenomen onttrekking voor dit bedrag aan de thans vervallen reserve GMK.
2e Bestuursrapportage GHOR HM en deelprogramma IZB 2017

07-12-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
De 2e bestuursrapportage 2017 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma IZB met een positief
advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
2017/B06

Veiligheidsregio

07-12-2017

Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening 2018-2019
Het Algemeen Bestuur besluit:

2017/B07

Veiligheidsregio

1. De Risicoanalyse 2018 – 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) voor finale vaststelling aan te
bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden;
a. in te stemmen met het uitgangspunt dat het programma GHOR de beleidsuitgangspunten volgt uit de Nota
Reserves VRHM 2018 – 2018;
b. als gevolg van punt a: in te stemmen met het uitgangspunt dat de onder- en bovengrens van de algemene
reserve wordt weggelaten en dat het niveau van de algemene reserve aan het begin van een nieuwe
beleidsplanperiode opnieuw wordt vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie en risicoanalyse.
c. op basis van de uitgevoerde risicoanalyse 2018 – 2019 programma GHOR het niveau van de algemene
reserve te verlagen van € 110.000 naar € 94.300 vanaf 2019.
Eindrapportage pilot Prestatiemeting
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07-12-2017

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van
1. onderstaande eindrapportage van de pilot prestatiemeting Bevolkingszorg
en besluit:
2. in te stemmen met de verdere ontwikkeling van de bij de pilot gehanteerde methodiek
3. de prestatiemeting bevolkingszorg de aankomende jaren als een cyclisch proces uit te voeren binnen
(de gemeenten) van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2018
2018/3

2018/4

2018/5

Veiligheidsregio

Begrotingsuitgangspunten 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening en deelprogramma
Infectieziektebestrijding

22-02-2018

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De begrotingsuitgangspunten 2019 voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB met een positief
advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
Begrotingsuitgangspunten 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden

22-02-2018

Veiligheidsregio

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De autonome exogene begrotingsuitgangspunten vast te stellen.
2. De overige begrotingsuitganspunten voorzien van een nadere onderbouwing voor besluitvorming terug te
laten komen en richting gemeenten aangeven dat deze onderwerpen mogelijk tot uitgaven leiden.
3. De Veiligheidsdirectie te verzoeken een discussie voor te bereiden over het gebruik van de systematiek in de
toekomst voor het verkrijgen van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en een maximaal
kostenplafond
Benoeming Coördinerend functionaris Veiligheidsregio Hollands Midden

22-02-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het doorlopen proces van werving en selectie van de vacature van
Coördinerend functionaris VRHM.
2. Mevrouw drs. D.P.M. Aarts-Laenen te benoemen in de functie van Coördinerend functionaris VRHM, met ingang
van 1 mei 2018.
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