3.1

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Plaats:

29 november 2018
10.00 – 13.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

2.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Zuidplas, Voorschoten en
Alphen aan den Rijn, de dijkgraaf dhr. Van der Sande en mevrouw Mos van de Politie
Haaglanden. De politiechef van Haaglanden, dhr. Van Musscher, is aanwezig.
De voorzitter deelt met de vergadering dat dit de laatste AB vergadering is die dhr. Kats
zou bijwonen. Echter, door omstandigheden is hij verhinderd, wat hem spijt. In een bericht
aan de voorzitter heeft hij laten weten dat hij de samenwerking met de collega’s als
uitermate plezierig heeft ervaren en verzoekt hem daarvoor zijn dank uit te spreken.
Het is tevens de laatste AB vergadering van dhr. Goedhart, dhr. Schoenmaker en
dhr. Rijpstra. Ook zij uiten hun waardering over de samenwerking. De voorzitter dankt alle
afscheid nemende leden voor hun inzet.
.
Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslag AB 28 juni 2018 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
De voorzitter deelt mee dat de Commissaris van de Koning (CdK) het DB van 8
november jl. heeft bijgewoond. De CdK is aan de hand van presentaties op de hoogte
gesteld van de huidige ontwikkelingen. Beide partijen kijken terug op een geslaagde
bijeenkomst.
Dhr. Van Musscher doet verslag van hetgeen is gepasseerd op het thema Sinterklaas in
de regio. Escalaties zoals in Eindhoven zijn uitgebleven. Hij is van mening dat een
dergelijk voorval landelijk ter tafel gebracht moet worden.
In Den Haag heeft zich een kort moment voorgedaan met ADO-demonstranten die zich
voor het station hadden verzameld. Deze zijn met paarden de stad in gejaagd waarmee
het probleem was opgelost.
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Landelijk is veel politie ingezet om dit kinderfeest te kunnen organiseren. Een dergelijk
grote inzet van politie moet wel geëvalueerd worden omdat de omvang daarvan de politie
zorgen baart.
Ook zijn er onderhandelaars ingezet voor zogenaamde ‘spannende momenten’. Anti
Zwarte Piet demonstranten hebben aangegeven dat zij zich veilig voelden en dat zij ook
de beleving hebben dat hun grondrechten zijn gerespecteerd. Hij vindt het een goed
gegeven dat het door deze groep als zodanig is ervaren.
Vanuit het AB volgt een kleine discussie over het fenomeen demonstranten op het thema
Sinterklaas en Zwarte Piet.
Dhr. Van Musscher gaat hier als volgt op in.
Landelijk is geconstateerd dat overal voetbal hooligans opduiken. Door de
inlichtingendiensten en de informatieorganisatie wordt momenteel onderzoek gedaan
naar een mogelijk verband. Polarisatie tussen links en rechts komt men ook op andere
thema's tegen. Zodra rechts komt demonstreren kan men de klok er op gelijkzetten dat
links ook komt, waaruit de conclusie getrokken wordt dat er meer speelt dan uitsluitend het
thema Sinterklaas.
Tot slot wil hij de VRHM meegeven dat hij het ‘in huis halen’ van een landelijke intocht van
Sinterklaas ten sterkste af zou raden, niet in de laatste plaats vanwege politie-capacitaire
redenen.
Dhr. Jaensch geeft een terugkoppeling vanuit het schakelteam personen met verward
gedrag.
Op 28 november jl. vond een congres in Boskoop plaats waar meer dan 100 personen
aanwezig waren, waaronder een aantal burgemeesters. Tijdens het congres zijn de
resultaten gepresenteerd van 2 jaar schakelteam Hollands Midden. Er is ook gedeeld dat
het werk hieraan nog niet geheel is afgerond, maar dat men nu overgaat naar een fase
waarin de zaken teruggelegd worden in de portefeuillehoudersoverleggen. Als zich nu nog
zwakke schakels voordoen zal er specifiek op betreffende schakels geacteerd worden en
niet meer op alle negen.
Er is inmiddels ook een projectvoorstel voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Zijn rol zal
daarmee na 1 januari anders worden dan voorheen. Onderling is afgesproken ‘het licht’
niet in een keer uit te doen maar de periode geleidelijk aan af te sluiten. Hij spreekt zijn
tevredenheid uit over het feit dat men heeft kunnen laten zien dat het mogelijk is om
mensen met verward gedrag een eerste bestendige opvang te bieden. Rond het vervoer
van deze specifieke groep is dat nog onvoldoende geregeld. Na 1 januari zal er verder
onderzoek worden gedaan naar een verbeterslag.
6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt mee dat mw. Spies de VRHM heeft vertegenwoordigd tijdens het
laatste Veiligheidsberaad. Vanwege haar onverwachte afwezigheid kunnen op dit moment
geen mededelingen worden gedaan over de stand van zaken.
Zelf is hij er van op de hoogte dat er discussie bestaat over het handhaven van het
WAZ-systeem omdat niet iedereen even enthousiast is over de efficiëntie van NL-alert.
Ook is gesproken over de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. Op dit moment is geen
discussie gaande over opschalingen.

Besluitvormend
A.1

Eindrapport project ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorzieningen’’
Dhr. Van der Kamp zegt geen goed beeld te hebben bij de financiële consequentie van
dit besluit. Wel voor de pilot, maar niet voor de toekomst, wat hem zorgen baart.
Daarnaast vraagt hij zich af of het verschil maakt hoe groot de betreffende gemeente is.
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Hij ziet niet terug of het per gemeente berekend wordt of dat het gezamenlijk wordt
gedaan volgens het inwoneraantal. Hij voelt de behoefte hier meer over te weten voordat
hij zich kan verenigen met het voorstel.
Dhr. Schoenmaker sluit zich aan bij de woorden van dhr. Van der Kamp. Hijzelf was met
name in verwarring over besluitpunt 4 en heeft vernomen dat er correspondentie is
gevoerd over de verdeling van de kosten van de pilot. Ook hij heeft behoefte aan meer
informatie voordat hij zich bij het voorstel aan kan sluiten.
Dhr. Cremers meent dat er meer aandacht besteed kan worden aan de communicatie
over bepaalde onderwerpen om te voorkomen dat deze een eigen leven gaan leiden.
Dhr. Cazemier antwoordt dat de bedoelde kosten voor de pilot uit punt 4 inderdaad uit de
Cebeonnorm worden gehaald. Het betreft kosten voor de nu aan te schaffen
waterwagens. Bij de gemeenten zullen nu al een aantal besparingen ontstaan. Hoe de
verdeling precies in elkaar zit valt nog niet goed aan te geven, dit hangt af van hoe de
gemeenten de kosten in hun eigen begroting hebben opgenomen. In de gemeenten zullen
in ieder geval gelden vrijvallen die ‘grosso modo’ corresponderen met de kosten die door
de Veiligheidsregio in rekening gebracht worden. Men moet hierbij uitgaan van enkele
duizenden euro’s en niet van grote getallen.
Voor de langere termijn zullen de financiële consequenties in 2020 bestudeerd moeten
worden en zal men, afhankelijk van de uitkomst, moeten bepalen of de volgende stap kan
worden gezet. Het feit doet zich namelijk voor dat de waterbedrijven streven naar een
zelfreinigend net en dat zij daarbij de bluswatervoorziening als een vreemde eend in de
bijt zien. Hij gaat er van uit dat de pilot de nodige inzichten op zal leveren wat betreft de
financiële consequenties zodat men in 2022 tot een verantwoord besluit kan komen op dit
dossier.
In aansluiting op de opmerking van dhr. Cremers omtrent het punt ‘communicatie’ kan hij
zich voorstellen dat de nodige voorlichting gegeven gaat worden en dat ook bij de korpsen
aangegeven wordt wat deze verandering voor hun gaat betekenen.
Dhr. Van der Kamp dankt dhr. Cazemier voor de toelichting, ondanks dat deze hem nog
niet geheel geruststelt. Zolang het bij relatief lage bedragen blijft heeft hij geen moeite met
het besluit maar als het op gaat lopen naar bedragen van grote omvang ligt dit anders
voor hem. In de beantwoording wordt daar nog geen begrenzing aan gesteld.
Dhr. Cazemier deelt dat er in 2022 een geheel nieuw besluit aan het bestuur van de
Veiligheidsregio wordt voorgelegd. Op dit moment ligt nog niets vast.
De voorzitter zegt het verzoek om een betere financiële duiding te begrijpen. Hij geeft
mee dat het probleem zich echter voordoet dat men hier op dit moment nog te weinig over
weet. Een bijkomend probleem is dat de bluswatervoorzieningen per gemeente werden
geregeld en dat de situatie waarop dat geregeld is per gemeente verschilt. Er zijn
gemeenten die een onderhoudscontract met Dunea hebben gesloten, waardoor inzichtelijk
is wat de jaarlijkse kosten zijn, maar er zijn ook gemeenten die dat zelf regelen. Van die
gemeenten hebben sommigen dat goed geraamd, waardoor er zich een vergelijkbare
situatie als met een uitbesteding voordoet, en er zijn gemeenten die aan
calamiteitenonderhoud doen bijvoorbeeld in de vorm van het vervangen van een
brandkraan. Hierdoor weet men centraal niet goed hoe het een zich tot het ander verhoudt
waardoor ook niet goed ingeschat kan worden wat de toekomstige financiële
consequenties voor de gemeenten zullen zijn. Als men dat wil weten dan zal men dermate
diep in de administraties moeten kijken dat de tijd en energie die daarmee gepaard gaan
niet in overeenstemming zijn met de kosten die er op dit moment mee gemoeid zijn.
Dhr. Van der Kamp zegt nog steeds op zoek te zijn naar een antwoord op de
onoverzichtelijke kosten die met het nieuwe systeem gemoeid zijn.
Dhr. Zuidijk licht toe dat men ervan uitgaat dat de kosten voor bluswatervoorziening
binnen het nieuwe systeem ongeveer dezelfde zullen zijn als die op dit moment voor de
brandkranen betaald worden. De moeilijkheid doet zich voornamelijk voor in het tempo
van de uitfasering van brandkranen. Zodra dat gebeurd is, is men van die kosten af, maar
in de tussentijd wordt wel al betaald voor een nieuw systeem. Exact dit gegeven is
onderwerp van onderzoek tijdens deze pilotfase. Het totaalbedrag wat omgaat aan
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bluswatervoorziening is regionaal iets minder dan een miljoen. Hij verduidelijkt dat dit ruim
voldoende is om ook het nieuwe systeem met kapitaallasten en personeelskosten te
financieren.
Dhr. Van Erk vraagt of op dit onderwerp ook rekening is gehouden met de inrichting in
nieuw aan te leggen woonwijken, dit om consequenties achteraf te voorkomen.
Dhr. Zuidijk licht toe dat ieder herinrichtingsplan of inrichtingsplan van een woonwijk bij
de brandweer passeert. De brandweer geeft aan waar bluswater gerealiseerd moet
worden. Omdat de brandweer een ander type leiding nodig heeft dan door de
waterleidingbedrijven in woonwijken wordt aangelegd wordt de brandkraan door de
brandweer op de toevoerleidingen geprojecteerd en treft men deze niet meer aan in de
woonwijken.
Na voldoende uitleg is het besluit aangenomen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voor de bluswaterbehoeftebepaling gehanteerde
uitgangspunten noodzakelijk om het maximaal realistisch scenario te bestrijden,
zoalsbeschreven in de rapportage ‘Bluswater in Hollands Midden’ versie 1.0 van 19
februari 2018 (Bijlage 2).
2. In te stemmen met de bluswaterbehoeftebepaling voor de bebouwde omgeving zoals
door de brandweer bepaald en beschreven in de rapportage ‘Bluswater in Hollands
Midden’ versie 1.0 van 19 februari 2018 (Bijlage 2).
3. In te stemmen met het voorgestelde bluswatervoorzieningsconcept zoals beschreven
in de rapportage ‘Hoe ziet het maatschappelijke meest optimale
bluswatervoorzieningsconcept eruit?’ versie 1.0 van 29 maart 2018 (Bijlage 3).
4. In te stemmen met het doen van een pilot met waterwagens om de toekomstige
behoefte te kunnen bepalen en hiervoor € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van
de pilot beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt op basis van de Cebeon
verdeelsleutel jaarlijks (aanvullend) doorberekend aan de gemeenten.
5. In te stemmen met aanvullende bestuurlijke besluitvorming eind 2022, over het
definitieve financiële kader van het gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept voor de
beleidsplanperiode 2024-2027. Op basis van de resultaten van de pilot met het
(nieuwe) gestapelde concept van ‘waterwegens met een watertransport-systeem 500’
en de uitkomsten van het onderzoek naar efficiënter onderhoud van brandkranen.
6. In te stemmen met het gefaseerd invoeren van het gewijzigde
bluswatervoorzieningsconcept conform het ‘Implementatieplan op hoofdlijnen’ versie
van 22 mei 2018 (Bijlage 4). Hierbij wordt voor elke gemeente apart bekeken wat de
consequenties zijn.
Onderdeel van de implementatie zal zijn een pilot om leerervaring met het nieuwe
materieel op te doen en beter inzicht te krijgen in de benodigde aantallen
waterwagens met een watertransportsysteem 500.
7. De Veiligheidsregio opdracht te geven om over te gaan tot invoering van het
gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept samen met de drinkwaterbedrijven en de
gemeenten en regie te voeren op het gehele implementatietraject.
8. In te stemmen met het sluiten van een convenant tussen alle individuele gemeenten
van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de drinkwaterbedrijven en de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit convenant zal medio 2019 ter tekening worden
aangesloten.
A.2.

Regionaal Crisisplan VRHM deel II
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen dat de deelprocesplannen door de kolommen worden vastgesteld;
2. Het samenstel van de deelprocessen vast te stellen (de deelprocesplannen zijn niet
tegenstrijdig en sluiten op elkaar aan).
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Meningvormend
A.3.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Dhr. Van Musscher deelt de stand van zaken GMK vanwege de onverwachte
afwezigheid van mw. Spies.
De GMK staat er technisch, uitvoerend en financieel goed voor. Ook is haar rol als
koploper in samenvoegingen van MKA’s toonaangevend in Nederland, met name op het
gebied van kinderziektes. Vooral Rotterdam, de back-up meldkamer van deze regio, is
hierbij gebaat geweest. Het is geruststellend te weten dat het ook daar nu goed
functioneert.
Binnenkort vindt een bijeenkomst plaats van een (landelijke) stuurgroep LMK. De
belangrijkste ontwikkeling die wordt besproken is dat het beheer van een LMK overgaat
naar politie. Mevrouw Spies heeft deze ontwikkeling breed gedeeld in de stuurgroep en er
zijn brieven geschreven waarin gepleit wordt voor lokaal gezag om te kunnen borgen dat
het beheer niet op afstand komt te staan. De stuurgroep is van mening dat het niet zo kan
zijn dat als een organisatie centraliseert dat het beheer mee centraliseert. Men zal dan
ook stevig insteken op dit onderwerp. De standpunten van beide Veiligheidsregio’s binnen
deze eenheid zijn bekend. Als het er op aankomt zal de politie voldoende duidelijk moeten
kunnen maken dat het beheer voor alle processen op hetzelfde kwaliteits- en
urgentieniveau is georganiseerd en dat de LMK als een samenwerkende eenheid
gegarandeerd kan worden.
Als voorbeeld deelt hij de werkwijze die momenteel gehanteerd wordt op de GMK in deze
regio. Zodra de blauwe kolom een overloop aan 112-meldingen heeft wordt deze
bijgestaan door de rode en witte kolom in de aanname daarvan.
Nog niet overal in het land wordt met dit systeem gewerkt. Het is op basis van ervaringen
echter wel wenselijk dat dit in de toekomst als zodanig georganiseerd wordt. De
stuurgroep zal zich er voor inspannen dit model landelijk geïmplementeerd te krijgen.
Zoals eerder aangegeven is de financiële situatie van de GMK momenteel rooskleurig.
Zodra er sprake is van een LMK verwacht men dan ook niet dat daar op dit gebied
problemen uit voort zullen vloeien.
Het transitieakkoord is inmiddels getekend ‘onder voorwaarden’. Zowel bestuurlijk als
ambtelijk is men zeer alert op het naleven daarvan. Voor de minister wordt een schrijven
opgesteld om dit nogmaals onder de aandacht te brengen.
Tot slot deelt de heer Van Musscher, in de functie van directeur, zeer tevreden te zijn over
de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking.
De voorzitter voegt toe dat samen met Haaglanden een brief is gestuurd in reactie op het
wetsvoorstel Wijzigingswet Meldkamers.

Informatief
A.4.

Vervolg Systeemtest 2018
Er zijn geen opmerkingen.

A.5.

Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen
Er zijn geen opmerkingen.

A.6.

Resultaten project ‘Kleinschalige decontaminatie’
Er zijn geen opmerkingen.

A.7.

Informatiekaart Verdiepte ligging A4
Er zijn geen opmerkingen.

A.8.

Informatiekaart Omgevingsdiensten
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Er zijn geen opmerkingen.

Besluitvormend
B.1.

Verlenging Nota Reserves VRHM, 2017-2018 tot en met 2019
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De nota Reserves 2017-2018 te verlengen tot en met 2019;
2. In 2019 een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, conform nieuwe
beleidsplanperiode, vast te stellen.

B.2.

2e Bestuursrapportage GHOR HM en deelprogramma IZB 2018
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 2e Bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB vast te
stellen
2. De 2e Bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met een
positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden

B.3.

Administratieve begrotingswijziging GHOR HM 2018
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de 1ste administratieve begrotingswijziging 2018 voor het
programma GOHR, vastgesteld door het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
2. De 2de administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR met een
positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands
Midden.

B.4.

Instructie DPG
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De actualisatie instructie DPG vast te stellen.
2. De actualisatie instructie DPG met een positief advies ter finale vaststelling aan te
bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden

B.5.

Convenant VRHM en ziekenhuizen Hollands Midden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het concept-convenant VRHM en ziekenhuizen Hollands Midden vast te stellen
2. De voorzitter te mandateren om het convenant namens de VRHM te tekenen

Informatief
B.6.

Beleid en informatiebeveiliging VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

B.7.

Bestuursrapportage VRHM najaar 2018
Er zijn geen opmerkingen.
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B.8.

Jaarplan en begroting IFV 2019
Er zijn geen opmerkingen.

B.9.

Werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2019
Er zijn geen opmerkingen.

B.10. Update jodiumprofylaxe predistributie en nooddistributie
Er zijn geen opmerkingen.
B.11. Zorg- en Veiligheidshuis
Dhr. De Gouw deelt mee dat de stuurgroep voor het eerst bij elkaar is geweest. De
opdracht, zoals die in de verschillende gremia is langsgekomen, is besproken en
vastgesteld. Verder is nagedacht over hoe deze in de komende tijd kan worden opgezet in
een duidelijk strategisch project en wat de criteria kunnen en zullen zijn waarop een
beslissing kan worden genomen voor een go, of no go moment na de eerste fase.
Bij de stukken voor het Zorg- en Veiligheidshuis heeft hij een korte samenvatting gekregen
van het DB waarin een aantal processen zijn genoemd die in deze regio spelen op dit
vlak. De organisatie is er reeds mee bezig er voor te zorgen dat deze meer worden
uitgelijnd als één proces met één informatiemanagement. Er is tevens een projectleider
benoemd en een ambtelijke werkgroep gevormd, waarmee hij aan wil geven dat de
structuur van het project staat. De projectleider zal nu in gesprek gaan met de ambtelijke
werkgroep om een plan van aanpak op te stellen.

Rondvraag
Dhr. Van Erk is onlangs aanwezig geweest op een bijeenkomst waar Koninklijke
Onderscheidingen zijn uitgereikt aan mensen van de vrijwillige brandweer die 20 jaar lid
zijn. Als automatisme is dit vervallen. Er is echter wel aandacht gevraagd voor de
mogelijkheid om mensen die al 20 jaar of langer in dienst zijn in aanmerking te laten
komen voor een KO. Hij vraagt zich af of dit aan de korpsen is gecommuniceerd en als dit
niet het geval is, dan is hij van mening dat dit signaal een goede reden is om dit op te
pakken.
Dhr. Zuidijk licht toe dat de brandweer inventariseert welke personen op dit moment 20
jaar of langer in dienst zijn waarvan men weet dat deze nog geen onderscheiding hebben
gekregen.
Dhr. Schoenmaker, dhr. Rijpstra en dhr. Goedhart spreken ieder voor zich hun dank uit
voor de fijne samenwerking in de Veiligheidsregio die zij de afgelopen jaren hebben
mogen ontmoeten.
De voorzitter dankt hen namens het AB voor hun getoonde inzet en wenst hen veel
succes voor de toekomst.

Sluiting
De vergadering sluit om 11.00 uur.
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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Plaats:

21 februari 2019
10.00 – 10.30 uur
Raadzaal gemeente Alphen aan den Rijn

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, Kaag en Braassem, Noordwijk,
Oegstgeest en Zoeterwoude.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

Begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM
Dhr. Visser licht de problematiek toe die is ontstaan over de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor de begrotingen 2020, zoals voorgesteld
door het Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Hierdoor zijn de
begrotingsuitgangspunten 2020 VRHM nog niet vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (in de
vergadering van 7 februari jl. De indexeringsmethodiek zoals voorgesteld door het Financieel
overleg is niet voldoende. Met name door het niet meer hanteren van de nacalculatie. De VRHM
is in de afgelopen jaren niet gecompenseerd geworden voor de reële loonkostenontwikkeling,.
Het hanteren van de voorgestelde financiële kaderstelling voor VRHM leidt tot een niet-sluitende
begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Voor de VRHM leidt dit tot een structurele
bezuiniging van €1,4 miljoen. Dit is bovenop de reeds gerealiseerde taakstelling van 16,6% (€6,2
miljoen). Deze extra structurele bezuiniging zal van invloed zijn op de slagkracht en kwaliteit van
de brandweerzorg en crisisbeheersingsorganisatie. Namens het Dagelijks Bestuur vraagt dhr.
Visser het Algemeen Bestuur te wachten met de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten
2020 VRHM tot het nader overleg van de bestuurlijke portefeuillehouders gemeenschappelijke
regelingen met de voorzitter van het Financieel overleg op 13 maart 2019.
Dhr. Van der Kamp deelt mee dat we de ‘Strijk-brieven’ de afgelopen zeven jaren redelijk
comfortabel voorbij hebben zien komen en dat de marsroute op weg naar de Cebeon-norm aan
de hand van onze eigen afspraken is verlopen. Afgelopen jaar liep de Cebeon-norm af en er is
afgesproken dat er eind dit jaar een nieuwe marsroute zou worden bepaald. We hebben in dit AB
een boeiende discussie gehad hoe die nieuwe marsroute er uit gaat zien. Om de rust weer terug
te laten keren, stelt dhr. Van der Kamp voor om zo snel mogelijk te komen tot Cebeon 2.0
waarbij de directie kan besturen, waarbij het DB de kaders goed kan wegen en waarbij het AB

daarover kan vergaderen. Voor de korte termijn, als de inhoudelijke conclusie is dat we de €1,4
miljoen niet kunnen bezuinigen zonder dat dat consequenties heeft, moet het AB dit afwijzen,
ook als dit leidt tot gedoe in eigen huis.
Dhr. Buijserd vindt het jammer dat het zo uit de hand is gelopen. De afspraak van de werkgroep
Financiële kaderstelling was dat er een delegatie van de werkgroep in gesprek zou gaan met de
controllers. Hij begrijpt nu dat dit gesprek niet heeft plaatsgevonden. Los daarvan merkt hij op de
percentages, die in de kadernota’s van o.a. gemeenschappelijke regelingen RDOG en VRHM
zijn opgenomen, conflicten geven. Hierbij is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
gefundeerd af te wijken van de norm die is gesteld.
Dhr. Van Erk sluit zich aan bij de woorden van dhr. Buijserd en steunt het voorstel van dhr. Van
der Kamp om zo snel mogelijk te komen tot een Cebeon 2.0 en voor nu als AB een besluit te
nemen over de consequenties voor de VRHM als het advies van de Financiële werkgroep wordt
gevolgd en dit besluit te verdedigen in de eigen gemeenteraad.
Mw. Spies stelt voor om als alternatief terug te kijken naar de Cebeon-norm. De gemeenten
geven niet het volledige Cebeon-bedrag aan de veiligheidsregio. Wellicht zit daar ook ruimte
voor een oplossing
Mw. Breuer herkent de spagaat waarin zij zich als AB-lid bevindt. Zij vraagt zich af of de
gemeenschappelijke regelingen niet gezamenlijk de krachten moeten bundelen en in gesprek
treden met de Financiële werkgroep.
Mw. Driessen ervaart dezelfde spagaat-problemen als mw. Breuer. Zij is van mening dat het
verhelderend zou werken als de Financiële werkgroep, naast de uitstekende brief van de
werkgroep, een nadere schriftelijke uitleg zou kunnen geven van het advies.
De voorzitter stelt voor om de suggesties van dhr. Van der Kamp en dhr. Buijserd nader te
bekijken. De voorzitter staat stil bij de vraag waarom deze Financiële werkgroep in het leven is
geroepen zonder dat deze een mandaat heeft gekregen. De voorzitter legt dit uit en licht toe
waarom dit nu tot problemen heeft geleid. Voorgesteld wordt om het overleg van 13 maart a.s. af
te wachten. Daarna bekijken of het nodig is om een extra activiteit te ontplooien om te kijken of
de portefeuillehouders financiën van de gemeenten en van de gemeenschappelijke regelingen
kunnen komen tot een zodanig construct dat we de komende jaren als systematiek eruit zijn.
Dhr. Zuidijk deelt dat dit consequenties heeft voor de procedure van de
begrotingsuitgangspunten en de concept Ontwerp-Programmabegroting.
5.

Begrotingsuitgangspunten 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
Rond dit voorstel speelt eenzelfde discussie als bij agendapunt 4, maar dan binnen de
gemeenschappelijke regeling RDOG.

6.

Jaarstukken 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB
Er zijn geen opmerkingen.

7.

Regionaal Risicoprofiel VRHM
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Rondvraag
Zeer grote brand in fabriek in Stolwijk op 16 februari 2019. Dhr. Cazemier spreekt zijn waardering uit
over de wijze waarop de brandweer hierin heeft opgetreden.
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2018
2018/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Stand van zaken LMO: Uitwerkingskader Meldkamer

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B01

Veiligheidsregio

1. Kennis te nemen van het Uitwerkingskader Meldkamer (landelijke meldkamer) en het Dagelijks Bestuur te
mandateren om de verdere besluitvorming tijdig af te ronden;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers en de portefeuillehouder Crisisbeheersing,
mevrouw L. Spies, te mandateren om hierop te reageren voor 11 mei 2018.
Bestuurlijke rapportage 2016-2017 GHOR Voorbereiding zorginstellingen op rampen en crises door
zorginstellingen in acute zorg

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
3. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2016-2017 over de mate van voorbereiding door GHORketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg
(Wvr art. 33);
4. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid op hun taken;
5. De bestuurlijke rapportage 2016-2017 vast te stellen over de mate van voorbereiding door de instellingen en
zorgaanbieders op hun taak in de geneeskundige hulpverlening.
2018/B02

Veiligheidsregio

Jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat GHOR

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het
bestemmingsresultaat programma GHOR
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de jaarstukken
2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het bestemmingsresultaat programma GHOR
3. Een restitutie van € 16.000,-- aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.
2018/B03

Veiligheidsregio

Beleidsplan 2018-2019 MDOTO

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
Het MDOTO Beleidsplan 2018-2019 vast te stellen.
2018/B04

Veiligheidsregio

Bestuurlijke melding Inbewaringstelling (IBS) naar gemeente van herkomst

19-04-2018

Naar aanleiding van eerdere discussies in dit gremium is een voorstel gedaan voor besluitvorming wat als volgt luidt
en is aangeboden:
Dat de burgemeesters in de regio Hollands Midden afspreken dat zij bij afgifte van een IBS van een persoon, die
woonachtig is in een andere gemeente binnen de regio Hollands Midden de burgemeester van de woonplaats
informeren over het afgeven van die IBS als de afgevende burgemeester beoordeelt dat er gevaar voor openbare
orde en/of maatschappelijke onrust zou kunnen zijn.
Na een uitvoerige discussie is men tot de gezamenlijke conclusie gekomen om dit besluit nu niet te nemen en is
afgesproken dat:

De burgemeesters die een IBS afgeven vrij zijn in de wijze waarop zij dit afhandelen waarbij zij gevoel en situatie in
acht nemen.
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2018/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Samenstelling Dagelijks Bestuur (nazending)

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de heer H. Lenferink), te
benoemen per 1 juli 2018:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies
b. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser
c. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier
d. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde
e. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit
2. als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli 2018):
a. 1e plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies;
b. 2e plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser;
c. 3e plaatsvervanger: de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier;
d. 4e plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem; mevrouw M. van der Velde;
e. 5e plaatsvervanger: de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit;
3. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a. de voorzitter, de heer Lenferink: strategisch beleid en relatie politie. Lid van het Veiligheidsberaad;
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies; multidisciplinaire crisisbeheersing. Lid van de
landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing, incl.
GMK/informatievoorziening. Lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad)
Informatievoorziening. Lid van de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer De Yp;
c. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser: bedrijfsvoering/middelen. Lid van de Bestuurlijke Stuurgroep
Meldkamer De Yp;
d. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier: brandweer. Lid van de landelijke Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) Brandweer. Lid van de Brandweerkamer;
e. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde: GHOR. Lid van de landelijke
Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR. Lid van de Stuurgroep Dijkring 14, 15, 44;
f. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit: Oranje Kolom / Bevolkingszorg.
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2018/B01

Veiligheidsregio

Jaarstukken VRHM 2017

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B02

Veiligheidsregio

1. de Jaarstukken 2017 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een onttrekking uit de
Bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon ad. € 248.955, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast
te stellen;
2. décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.
3.
1e Wijziging Programmabegroting VRHM 2018
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen en:
a. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor 2018 in verband met de
verdere professionalisering van het multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken
door een extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
b. de kosten van het project Vakbekwaamheid 2.0 ad € 14.768 op het programma Brandweer te dekken door een
onttrekking aan de reserve Versnelde Organisatieopbouw voor hetzelfde bedrag. Na realisatie heeft deze reserve
een saldo nihil en kan worden afgesloten;
c. de kosten van het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor
hetzelfde bedrag;
d. de kosten van het Programma Leiderschapsontwikkeling bij de Veiligheidsregio Hollands Midden ad € 210.000
op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde
bedrag;
e. de lasten van het programma Meldkamer Hollands Midden incidenteel te verhogen met € 37.500 in verband met
de implementatie van het ProQa-Fire systeem en deze kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag;
f. het negatief jaarrekeningresultaat 2017 van de VRHM ad € 248.955 te dekken door een onttrekking aan de
reserve Taakstelling Cebeon voor hetzelfde bedrag.
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28-06-2018

2018/B03

Veiligheidsregio

Programmabegroting VRHM 2019

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B04

Veiligheidsregio

1. de Programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020 tot en 2022 vast te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2019 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 2019 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2020 – 2022;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2019 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.
1e Bestuurlijke rapportage programma GHOR en deelprogramma IZB 2018

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B05

Veiligheidsregio

1. de 1ste bestuurlijke rapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met een positief advies ter finale
vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur en aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
Begroting programma GHOR en deelprogramma IZB 2019

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B06

Veiligheidsregio

1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2019 en meerjarenramingen programma GHOR en
deelprogramma IZB;
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van ontwerpbegroting 2019
programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van de ontwerpbegroting 2019 RDOG Hollands Midden
ten finale vast te stellen.
Voorstel inrichting en bezetting regionale pools Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De huidige situatie met twee piketgroepen per functie (oost en west) te handhaven onder de volgende
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28-06-2018

2018/A01

Veiligheidsregio/
Politie

voorwaarden:
1. Er wordt een actief en aantrekkelijk werving- en selectietraject gestart vanuit het BGC, waarbij in de uitrol
de gemeenten (gemeentesecretarissen en MOV’ers) en ook de huidige piketfunctionarissen een belangrijke
rol spelen.
2. Gemeenten hebben, meer dan een voorheen, een (inspannings) verplichting voor het leveren van
functionarissen naar rato van de grootte van de gemeente, waarbij het mogelijk is om als gemeenten hierin
samen op te trekken en te differentiëren naar de verschillende hard piketfuncties binnen de VRHM.
3. Per 1 november 2018 zijn alle regionale piketgroepen qua bezetting op orde (6 deelnemers aan de
piketgroep en minimaal 1 persoon op de reservebank).
Eindrapport project ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorzieningen’
Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de voor de bluswaterbehoeftebepaling gehanteerde uitgangspunten noodzakelijk om het
2.
3.
4.
5.

6.

maximaal realistisch scenario te bestrijden, zoals beschreven in de rapportage ‘Bluswater in Hollands Midden’
versie 1.0 van 19 februari 2018 (Bijlage 2).
In te stemmen met de bluswaterbehoeftebepaling voor de bebouwde omgeving zoals door de brandweer bepaald
en beschreven in de rapportage ‘Bluswater Hollands Midden ‘ versie 1.0 van 19 februari 2018 (Bijlage 2).
In te stemmen met het voorgestelde bluswatervoorzieningsconcept zoals beschreven in de rapportage ‘Hoe ziet
het maatschappelijke meest optimale bluswatervoorzieningsconcept eruit?’ versie 1.0 van 29 maart 2018 (Bijlage
c3).
In te stemmen met het doen van een pilot met waterwagens om de toekomstige behoefte te kunnen bepalen en
hiervoor € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van de pilot beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt op basis
van de Cebeon verdeelsleutel jaarlijks (aanvullend) doorberekend aan de gemeenten.
In te stemmen met aanvullende bestuurlijke besluitvorming eind 2022, over het definitieve financiële kader van
het gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept voor de beleidsplanperiode 2024-2027. Op basis van de resultaten
van de pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van ‘waterwagens met een watertransport-systeem 500’ en de
uitkomsten van het onderzoek naar efficiënter onderhoud van brandkranen.
In te stemmen met het gefaseerd invoeren van het gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept, conform het
‘Implementatieplan of hoofdlijnen’ versie van 22 mei 2018 (Bijlage 4). Hierbij wordt voor elke gemeente apart
bekeken wat de consequenties zijn.
Onderdeel van de implementatie zal zijn een pilot om leerervaring met het nieuwe materieel op te doen en beter
inzicht te krijgen in de benodigde aantallen waterwagens met een watertransportsysteem 500.
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29-11-2018

7. De Veiligheidsregio opdracht te geven om over te gaan tot invoering van het gewijzigde

2018/A02

Veiligheidsregio/
Politie

bluswatervoorzieningsconcept samen met de drinkwaterbedrijven en de gemeenten en regie te voeren op het
gehele implementatietraject.
8. In te stemmen met het sluiten van een convenant tussen alle individuele gemeenten van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, de drinkwaterbedrijven en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Dit convenant zal medio 2019
ter tekening worden aangeboden.
Regionaal Crisisplan VHRM deel II

29-11-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B01

Veiligheidsregio

1. In te stemmen dat de deelprocesplannen door de kolommen worden vastgesteld;
2. Het samenstel van de deelprocessen vast te stellen (de deelprocesplannen zijn niet tegenstrijdig en sluiten op
elkaar aan).
Verlenging Nota Reserves VRHM, 2017-2018 tot en met 2019

29-11-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B02

Veiligheidsregio

1. De Nota Reserves 2018-2018 te verlengen tot en met 2019;
2. In 2019 een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, conform nieuwe beleidsplanperiode, vast te
stellen.
2e Bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB

29-11-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B03

Veiligheidsregio

1. De 2e bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB vast te stellen
2. De 2e bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met een positief advies ter finale
vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
Administratieve begrotingswijziging programma GHOR 2018
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de 1ste administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR, vastgesteld
door het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
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29-11-2018

2018/B04

Veiligheidsregio

2. De 2de administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR met een positief advies ter finale
vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.
Actualisatie instructie DPG

29-11-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B05

Veiligheidsregio

1. De actualisatie instructie DPG vast te stellen
2. De actualisatie instructie DPG met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen
Bestuur RDOG Hollands Midden
Actualisatie convenant VRHM en ziekenhuizen Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het concept-convenant VRHM en ziekenhuizen Hollands Midden vast te stellen
2. De voorzitter te mandateren om het convenant namens de VRHM te tekenen
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29-11-2018

3. Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2017

AB

124 22-022018

Ag. Onderwerp
Rondvraag

4

Omschrijving actie

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).
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.

Verantw.

Status

AB

H. Zuidijk

In behandeling

27-06-2019

H. Zuidijk

In behandeling

27-06-2019

