3.1

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

19 november 2020
10:00 – 12:00 uur
Raadszaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via Microsoft Teams

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen in de zaal en via
Teams welkom en in het bijzonder de Dijkgraaf, dhr. Van der Sande. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Lisse, Teylingen, Voorschoten en
Waddinxveen en dhr. De Gouw.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen

3.

Vaststellen verslag 25 juni 2020 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Lijst ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen

5.

Mededelingen (mondeling)
- Vervangingstraject tankautospuiten. Dhr. Zuidijk deelt mee dat er in de periode van
2021 t/m 2026 45 nieuwe tankautospuiten worden geleverd. Naar aanleiding van de
aankoop van deze voertuigen, vraagt dhr. Van der Kamp aandacht voor wat discussie in
zijn gemeente over niet reguliere mobiliteitsvraagstukken. Onder andere passen de
brandweervoertuigen wel of niet goed in het gebied met dijken en sloten van BodegravenReeuwijk. Er is daarom voor twee brandweerkorpsen een wat aparte configuratie aan
voertuigen om op plekken te komen waar de brandweervoertuigen niet kunnen komen.
- Huisvestingstrajecten
Dhr. Zuidijk geeft een update van de verschillende huisvestingsprojecten. De nieuwbouw
kazerne Bodegraven zit in de afrondingsfase. De eerste bouwkundige oplevering van deze
kazerne heeft inmiddels plaatsgevonden. De eerste paal is geslagen voor de bouw van de
nieuwe kazerne aan de Schipholweg in Leiden.
- Documentaireserie ‘Als de Brandweer’. In deze documentaire worden brandweermannen
en -vrouwen tijdens hun dagelijks werkzaamheden gevolgd. Dhr. Zuidijk meldt dat dit
seizoen de kazernes Hillegom en Gouda hieraan meedoen en bevestigt dat het privacy
aspect is gewaarborgd. Doel van deze documentaire is om de brandweer meer onder de
aandacht te brengen en er ook een werving aan te verbinden die hopelijk een instroom
aan brandweervrijwilligers zal opleveren.
- Taakdifferentiatie. Dhr. Zuidijk geeft de laatste stand van zaken van het traject binnen
de brandweer om de vrijwilligers meer te onderscheiden van de beroepsbrandwachten
omdat er anders een gelijke verloning moet plaatsvinden op basis van Europese
regelgeving. Er is nog aanvullend onderzoek nodig. Daardoor wordt de oorspronkelijke
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besluitvorming die gepland stond voor december verschoven naar februari 2021. Op het
eerste gezicht valt de impact op Hollands Midden rond dit dossier mee.
- Overheidsbrede cyberoefening met inbreng van een van de veiligheidsregio’s. De
veiligheidsregio heeft deelgenomen aan deze oefening die op initiatief van BZK is
georganiseerd. Dhr. Zuidijk doet verslag van de oefening, die bedoeld was om gemeenten
en veiligheidsregio’s bewust te maken van cyberveiligheid en wat je als gemeente te doen
staat als je gehackt bent en hoe de veiligheidsregio hierbij kan ondersteunen.
Op de vraag van Dhr. Visser of er al een informatiekaart Cyber is, antwoordt dhr. Zuidijk
het volgende. Het onderwerp cyber is een van de thema’s uit het risicoprofiel die is
opgenomen in het beleidsplan van de komende vier jaren om verder uit te werken. Een
van de eerste producten rond cyber waar nu aan gewerkt wordt is zo’n informatiekaart.
De voorzitter stelt voor om het thema cyber en de rol en verantwoordelijkheden van de
veiligheidsregio in relatie tot de partners voor te bereiden voor een thema AB.
- Tussentijdse reflectie COVID-19. Dhr. Zuidijk meldt dat er een tussentijdse reflectie
COVID-19 zal plaatsvinden over de periode van maart t/m september 2020. Dit onderzoek
zal worden uitgevoerd door het COT, instituut voor veiligheid en crisismanagement. Aan
de hand van een aantal interviews zullen zij de beleving en lessen ophalen bij bestuurders
en leden van directie en ROT. In december 2020 zal er een rapportage liggen met daarin
een terugkoppeling van de opbrengsten.
- Presentatie Brandveilig Leven door mw. Winkel en dhr. Frijters. Binnenkort volgt er een
beleidsplan Brandveilig Leven. Een van de onderwerpen is het ambassadeurschap om
brandveiligheid en brandveiligheidsbewustzijn bij burgers te bevorderen. In januari zijn de
Nationale Voorleesdagen op scholen, bibliotheken en online. Er is een spannend boek
‘Oei de taart’ geschreven door de collega’s van brandweer Twente voor kinderen van 4 –
6 jaar met vragen waarmee kan worden nagepraat met de kinderen over bijvoorbeeld
rookmelders, 112 of maken vluchtplan. De burgemeesters worden uitgenodigd om het
boek tijdens de voorleesdagen voor te lezen. De veiligheidsregio kan hierbij ondersteunen.
Het boek zal worden toegestuurd aan de gemeenten met een begeleidende brief met
verdere informatie.

6.

Veiligheidsberaad (mondeling)
De voorzitter deelt in het Veiligheidsberaad behandelde onderwerpen.
De COVID-19 crisis
In de laatste vergadering is stilgestaan bij wat ook in de persconferentie van afgelopen
dinsdag aan de orde is geweest. Er zijn een paar thema’s waarover nog wordt nagedacht,
zoals de Kerstdagen en de behoefte om bij elkaar te komen, Oud en Nieuw met het
vuurwerkverbod en de vraag wat er aan kleinschalige activiteiten mogelijk is voor jongeren
in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het Veiligheidsberaad wordt over deze
thema’s nog nader over geïnformeerd. Vanuit het AB wordt aandacht gevraagd over de
communicatie van het Veiligheidsberaad rond kleinschalige activiteiten voor jongeren. Er
blijkt een beeld te ontstaan onder jongeren dat er rond die tijd feesten georganiseerd
kunnen worden.
Landelijke lijn toezicht binnen detailhandel
In het Veiligheidsberaad is stilgestaan bij hoe het gaat met de detailhandel. Sinds de
zomer is het rond de detailhandel minder strak georganiseerd dan in de maanden maart –
mei. Het Kabinet heeft nu een aantal afspraken gemaakt met VNO NCW en MKB
Nederland. De hoofdafspraak is dat de particuliere sector moet een stap naar voren doen
als het gaat om toezicht want dat kan niet alleen door de overheid worden georganiseerd.
De voorzitter licht toe wat er met deze lijn van toezicht in gang wordt gezet en de rol van
de beide ondernemersverenigingen hierbij. Deze week volgt hierover nog een brief van de
ministers van BZK en JenV. De informatie van de koepelorganisaties lopen via hun eigen
kanalen. Voorgesteld wordt om de lokale afspraken, die er al zijn en in lijn zijn met de
landelijke, gedeeld zullen worden via het ROT.
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Toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid
Het landelijke model Toepassingskader is vastgesteld. Het dient als een soort handreiking
in een minder ingevulde vorm dan dat wij binnen Hollands Midden kennen.
Veiligheidsregio’s geven hier verschillend invulling aan.
Er is discussie geweest over het in GRIP 4 blijven of niet. Juridisch heeft het geen enkele
betekenis om daar in te blijven maar het is wel mogelijk. De Covidwet geeft aan dat de
bevoegdheden van voorzitter weer naar de burgemeester gaan. Alleen als de minister
zegt dat een specifieke bevoegdheid naar de voorzitter gaat, dan geldt dat alleen voor die
ene specifieke bevoegdheid. Hollands Midden zal afschalen naar GRIP 2. Het RBT blijft
bestaan als afstemmingsoverleg en het toepassingskader wordt vastgesteld door de
individuele burgemeesters.

Besluitvormend
7.

2e Begrotingswijziging programma GHOR 2020
Dhr. Verhoeve merkt op dat er een fors overschot naar de algemene reserve en vraagt
zich af of dat kan. Mw. Van der Velde licht toe dat deze wijziging een tussentijdse
wijziging betreft en dat bij de jaarrekening het voorstel zal zijn om terug te geven aan
gemeenten.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 2de begrotingswijziging 2020 programma GHOR vast te stellen en deze met een
positief advies ten finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands
Midden.

8.

Noodvoorraad jodiumprofylaxe
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. VRHM bereidt zich voor op het risico op een stralingsincident onze regio kan bereiken.
Dit voorstel gaat in op het decentraal in opslag nemen van een noodvoorraad
jodiumprofylaxe voor de regio.
2. VRHM neemt deze maatregel voor de gehele regio. Voor de gemeenten Lisse en
Hillegom en de kern Noordwijkerhout van de gemeente Noordwijk is voorzien in een
grotere noodvoorraad jodiumprofylaxe aangezien zij officieel buiten de 100
kilometergrens vallen (zie toelichting).
3. Om de distributie - indien noodzakelijk - toegankelijk te maken voor inwoners, worden
alle brandweerkazernes in de regio officieel aangewezen als opslag- en distributiepunt
voor de nooddistributie van jodiumtabletten.
4. Een brief wordt door de voorzitter van het bestuur VRHM ondertekend en wordt
verstuurd naar zowel de geadresseerde als naar het ministerie van VWS (bijlage I).

9.

Verlenging geldigheidsduur dekkingsplan
Er zijn geen opmerkingen
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De geldigheidsduur van het huidige dekkingsplan te verlengen voor de duur van één
jaar. Hiermee is deze geldig tot en met 2021

10.

Bestuurlijke rapportage voorbereiding geneeskundige keten 2018 - 2019
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2018-2019 over de mate van
voorbereiding door GHOR-ketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in
de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg (Wvr art. 33);
2. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid
op hun taken;
3. De bestuurlijke rapportage voorbereiding geneeskundige keten 2018 – 2019 vast te
stellen.

11.

Najaarsrapportage VRHM T2 2020 / Najaarsrapportage Deelprogramma
Infectieziektebestrijding T2020
Dhr. Visser licht toe dat het overschot in de tussentijdse rapportage is toe te schrijven aan
Corona, een aantal vacatures is niet ingevuld en er is een onderschrijding van
kapitaallasten en een overschrijding personele lasten meldkamer. De declaratie specifieke
meerkosten COVID-19 boekjaar 2020 VRHM die is ingediend, is hierin nog niet
meegenomen. Bij de jaarrekening zal worden bekeken welk deel moet worden
gereserveerd en welk deel eventueel kan worden uitgekeerd aan gemeenten.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2020 van het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).

Meningvormend
12.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK
Mw. Spies meldt dat de GMK operationeel goed draait. Achter de schermen spelen
vanwege de landelijke organisatie nog wat zaken, zoals overdracht personeel naar de
LMS. Doordat dit bij meerdere meldkamers speelt neemt de afhandeling meer tijd in
beslag dan gewenst. Voor de mensen zelf heeft deze vertraging geen consequenties.

13.

Stand van zaken voorbereiding jaarwisseling 2020 – 2021
Dhr. Zuidijk geeft een presentatie van de multidisciplinaire voorbereiding van de
jaarwisseling die samen met de VRH wordt vormgegeven. Er zijn geen evenementen
mogelijk en er is een vuurwerkverbod. Wat betreft carbidschieten is nog niet duidelijk wat
de voorwaarden hierbij zijn. COVID-19 speelt dit jaar een belangrijke rol en kan ervoor
zorgen dat er moet worden bijgestuurd in de voorbereiding op weg naar de jaarwisseling.
Dhr. Van der Kamp uit zijn zorgen over feestjes door jongeren, het vuurwerkverbod en de
toegenomen populariteit voor carbidschieten. Over het laatste hoopt hij niet dat er een
verbod op komt. Mw. Spies wijst op de polarisatie in de samenleving en vraagt zich af hoe
het Veiligheidsberaad en de NCTV de inschattingen hierover maken. Zij steunt dhr. Van
der Kamp om het carbidschieten niet te verbieden. Mw. Van der Velde vraagt zich af of er
wordt voorbereid op vreugdevuren op straat. Dit element zal in een van de scenario’s
worden meegenomen.
Tijdens de vergadering heeft de voorzitter het Veiligheidsberaad gevraagd naar de
communicatie over de activiteiten voor jongeren tussen Kerst en Oud en Nieuw en dat er
geluiden zijn dat het zou gaan om feesten. Men is unaniem van mening dat het gaat om
kleinschalige activiteiten en dat het Veiligheidsberaad dat nadrukkelijker zal
communiceren. De voorzitter van het Veiligheidsberaad bevestigt dat hij feesten niet heeft
gezegd maar dat dat zo wordt geframed. Er zal een signaal naar de pers worden
afgegeven.
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Informatief
14.

Werkwijze vaststelling Jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
Er zijn geen opmerkingen.

15.

Wijziging gemeenschappelijke regeling RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.

16.

Informatiekaart Grootschalige ziektegolf
Er zijn geen opmerkingen.

17.

Droogte en rol veiligheidsregio’s
Het onderwerp komt terug bij een thema AB dat zal worden voorbereid i.s.m. de
waterschappen.

18.

Jaarrapportage Bzro 2019
Er zijn geen opmerkingen.

19.

Resultaten STOOM 2019
Er zijn geen opmerkingen.

20.

Stand van zaken evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Vertrouwelijke presentatie van de eerste rapportage van de evaluatiecommissie Wvr en
waarop het Veiligheidsberaad en de Raad van commandanten en directeuren
veiligheidsregio’s hebben gereageerd. Dhr. Zuidijk geeft een doorkijk van het rapport. De
voorzitter laat weten dat het Veiligheidsberaad het rapport heeft omarmd met wel een
aantal scherpe reacties. Er is veel waardering dat de commissie zich breed heeft laten
informeren.

Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 12.05 uur.
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3.1

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

18 februari 2021
10:00 – 12:00 uur
via Microsoft Teams

Opening
1.

Opening
De vergadering vangt aan met de ondertekening van het convenant
Bluswatervoorzieningen. Dhr. Cazemier, portefeuillehouder brandweerzorg, geeft een
toelichting over de voorbereiding van het convenant om gezamenlijk een
toekomstbestendige bluswatervoorziening te realiseren. De projectorganisatie die zich
hierover buigt, bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, de
drinkwatervoorzieningen Dunea en Oasen en de veiligheidsregio Hollands Midden. Het is
een ingewikkelde operatie maar dhr. Cazemier is zeer verheugd dat er eendrachtig wordt
samengewerkt en dat dit heeft geleid tot het voorliggende convenant. Dhr. Lenferink,
hierna te noemen ‘de voorzitter’, wordt gevraagd om het convenant te ondertekenen in
aanwezigheid van de heer Bouwman, Oasen Drinkwater en de heer Matthijsse, Dunea
Duin en Water. De voorzitter is blij met deze toekomstbestendige lijn die is ingezet en
bedankt de gasten voor hun aanwezigheid bij de eerste ondertekening.
Vervolgens zet de voorzitter de vergadering voort en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen

3.

Lijst ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen

4.

Mededelingen (mondeling)
- Actualiteit Coronavirus. Dhr. Zuidijk deelt mee dat er sinds afgelopen vrijdag een
clusteruitbraak is in een van de kazernes. Er is adequaat gehandeld en het lijkt redelijk
beheersbaar. Een aantal mensen zijn echt ziek thuis.
- Aanbesteding accountant. Dhr. De Visser deelt mee dat het contract met de huidige
accountant na de controle van de jaarrekening 2020 is afgelopen. Daarom is er een
nieuwe onderhandse aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het
boekjaar 2021 t/m 2024 de controlewerkzaamheden van de jaarstukken zal verzorgen.
Voor het beoordelen van de offertes en presentaties is een selectiecommissie
samengesteld met als bestuurlijke leden dhr-en Van der Kamp en Nieuwenhuis.
Uiteindelijk hebben zich twee partijen ingeschreven. Op 12 maart a.s. vinden de
presentaties plaats. Daarna zal de selectiecommissie schriftelijk aan het Algemeen
Bestuur adviseren om een van de twee accountantskantoren te benoemen en vragen
hiermee in te stemmen.
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Besluitvormend
5.

Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022
Dhr. Van der Kamp complimenteert de stellers met de heldere beschrijving van de vijf
uitgangspunten. Hij vindt het van belang om aan te geven dat wij aan het begin van deze
periode onder de Cebeon norm zijn gestart. Dat betekent dat wij ervoor gekozen hebben
om minder uit te geven dan dat wij van het Rijk voor deze taak hebben gekregen. Dat is
iets om alert op te zijn, ook vanuit de oproep van de FKGR aan gemeenschappelijke
regelingen om een bijdrage te leveren om ontstane tekorten bij gemeenten te reduceren.
Dhr. Van der Kamp dankt het Dagelijks Bestuur voor de adequate reactie. In aansluiting
hierop verzoekt dhr. Van der Kamp om jaarlijks apart te rapporteren over de Cebeon
norm. Dhr. Aptroot sluit hier graag bij aan en vindt het een verstandige lijn.
Het Algemeen Bestuur besluit als volgt de Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022 vast te
stellen:
1. De gemeentelijke bijdragen 2022 e.v. in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands
Midden voor de periode 2022-2025 initieel vast te stellen op € 51.883.220. Daarbij is
rekening gehouden met de indexering voor 2022 van 1,30% positief t.o.v. 2021
conform het voorstel Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen
Hollands-Midden voor begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen.
2. In de (Ontwerp)begroting VRHM 2022 vermelden van de risico’s als genoemd in
paragraaf 7 van dit voorstel.
3. De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2022.

Informatief
6.

Jaarplan VRHM 2021
Er ligt een ambitieus jaarplan 2021 waarbij we niet goed weten wat de invloed van Covid
zal zijn, aldus dhr. Zuidijk. Het jaarplan is een afgeleide uit het beleidsplan met een aantal
thema’s die we gezamenlijk doen en een aantal die we als organisatie zelf moeten doen.
Via tertiaalrapportages wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de
activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan.

Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.
Vanaf 10.30 uur gaat het bestuur verder met het Thema AB. Tijdens deze besloten bijeenkomst
zal de Tussentijdse reflectie hoofdstructuur crisisbeheersing Coronacrisis worden gepresenteerd
door de heer Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
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3.2 Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg Nr. Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

AB

124 22-2-2018
en
20-2-2020
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Begrotingsuitgangspunten
VRHM

H. Zuidijk

In behandeling

Najaar
2020

AB

126 28-11-2019 B.12

Advies aan burgemeester
crisismaatregelen Wvggz

S. de
Gouw

In behandeling

19-11-2020

128 25-06-2020 5.

Taakdifferentiatie
brandweer

Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond en over de wijze waarop
het proces van de voorbereiding van de begroting is
ingericht.
Er volgt begin 2020 een evaluatie van de nieuwe
procedure horen en 2. er zal een bestuurlijke discussie
worden voorbereid over hoe het gaat met mensen (18minners en ouder) die in een bepaalde gemeente
aangetroffen zijn in verwarde toestand al dan niet in
huis in relatie tot de positie van de burgemeester van de
plek waar degene is aangetroffen en de plek van de
psychiatrische eerste hulp.
Onderzoek Denktank naar taakdifferentiatie vrijwilligers
en beroepsbrandwachten binnen brandweer.

H. Zuidijk

In behandeling

1e

129 19-11-2021 17.

Droogte en rol
veiligheidsregio’s

Thema waterveiligheid en de bestuurlijke rol en
verantwoordelijkheden in relatie tot de partners
voorbereiden voor Thema AB 14 oktober 2021

L. Weber

In behandeling

14-10-2021

kwartaal
2021

