3.1

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

22 april 2021
10:00 – 12:00 uur
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via Microsoft Teams

Opening
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de
heer Zwinkels, Hoofdofficier van Justitie en de heer Van Duin, lector crisisbeheersing IFV.
Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Voorschoten en
Zuidplas. Zij worden vervangen door hun loco burgemeester (zie presentielijst als bijlage).
Dit is de laatste AB-vergadering van de heer Aptroot. De voorzitter bedankt hem voor zijn
inzet in de afgelopen periode. In de loop van de vergadering zal de Commissaris van de
Koning, de heer Smit, een bezoek brengen aan het AB.
Voorafgaande aan de reguliere vergadering vindt er een themasessie plaats waarbij
gediscussieerd wordt over de impact van Corona op de samenleving en de (lokale)
bestuurlijke handelingsperspectieven voor de korte en middellange termijn. De werkgroep
bestuurlijke handelingsperspectieven heeft, mede op basis van het rapport Bestuurlijke
handelingsperspectieven voor voorzitters veiligheidsregio en burgemeesters en de
bijbehorende dialoog agenda van het Veiligheidsberaad, een aantal vragen c.q.
zoekrichtingen geformuleerd als onderliggers. Het overleg wordt begeleid door de heer
Van Duin, medeauteur van genoemd rapport.

2.

Vaststellen agenda
De aangepaste notitie Advies ROT-C m.b.t. versoepelingen per 28 april 2021 wordt
toegevoegd aan de agenda. Zie agendapunt 20.

3.

Vaststellen verslagen 19 november 2020 en 18 februari 2021 en bespreken actielijst
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

5.

Veiligheidsberaad
Mededelingen uit het Veiligheidsberaad zijn gedaan in het RBT van dinsdag 20 juni jl.

Besluitvormend
6.

Nota Reserves VRHM
De heer Aptroot is van mening dat gemeenschappelijke regelingen in principe eventuele
overschotten terug dienen te geven aan gemeenten of onder te brengen in bestaande
reserves. De heer De Visser is het eens met de woorden van de voorzitter om een beetje
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speelruimte te creëren, zodat wordt voorkomen om na een paar maanden met een
tussentijdse begrotingswijziging te komen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De nota Reserves VRHM 2021-2023 vast te stellen;
a. de in hoofdstuk 3 van de nota geformuleerde (niet gewijzigde) bestuurlijke
beleidsuitgangspunten (opnieuw) vast te stellen,
b. het niveau van de Algemene Reserve vast te stellen op € 920.300 conform stand
per 31 december 2020,
c. de bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon in 2021 op te heffen en vrij te laten
vallen (€ 466.000) ten gunste van het rekeningresultaat 2021,
d. de bestemmingsreserves Kwaliteitsprojecten en Nieuwe Brandweerconcepten
e. (€ 137.000 + € 250.000 = € 387.000) samen te voegen tot de bestemmingsreserve
Ontwikkel en Innovatiebudget VRHM.
2. In de stemmen met het aanhouden van de in de Nota Reserves 2021-2023
opgenomen bestemmingsreserves met de daarbij geraamde onttrekkingen;
3. Het Financieel Statuut waar relevant op de Nota Reserves 2021-2023 aan te laten
passen.
7.

Aanbesteding accountant VRHM 2021 – 2024
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Publieke Sector Accountants te benoemen als controlerend accountant voor de VRHM
voor de periode 2021-2024 conform het advies van de selectiecommissie.

8.

Beleidsplan Veilig Leven VRHM 2020 – 2023
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het beleidsplan Veilig Leven 2020-2023 vast te stellen.

9.

Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het beleidsplan OTO van de VRHM vast te stellen en akkoord te gaan met
voorgestelde ontwikkelingen uit het beleidsplan.
2. Bij het vaststellen van het jaarplan 2022 apart stil te staan bij de voortgang van het
beleidsplan OTO.

10.

Van Waterveiligheid naar Klimaatadaptatie
In het najaar wordt een thema AB gewijd aan de bestuurlijke voorbereiding en dilemma’s
bij klimaatadaptatie.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het programma ‘waterveiligheid’ te verbreden naar het programma ‘klimaatadaptatie’;
2. De (bestuurlijke) portefeuille ‘waterveiligheid’ te integreren en één geheel te maken met
‘klimaatadaptatie’.
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11.

Jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat
programma GHOR
De heer De Gouw informeert het AB over het groot meerjarenprogramma binnen de
RDOG HM voor een periode van drie jaren. Gemeenten hebben besloten de eerste twee
jaren hier extra financiering voor te verlenen en de opdracht gegeven voor het derde jaar
de financiering te halen uit eigen resultaat 2021 en andere middelen. De RDOG HM zal
een deel van het resultaat 2020 hiervoor reserveren. De heer Aptroot maakt ook bij dit
punt melding van het principe om overschotten terug te geven aan gemeenten of onder te
brengen in bestaande reserves.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vaststelling jaarstukken 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB en kennis te
nemen van het resultaat 2020 voor het programma GHOR.
2. Besluit te nemen om het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te vragen het
resultaat 2020 toe te voegen aan de algemene reserve van RDOG Hollands Midden
voor financiering van het programma RDOG2024.

12.

Ontwerpbegroting 2022 deelprogramma IZB
Uit de corona pandemie zijn belangrijke lessen geleerd voor de toekomst en wordt er
gewerkt aan een projectplan om de infectieziektebestrijding bij de GGD-en te versterken.
De heer De Gouw zegt toe in een volgende AB een presentatie te geven over hoe we de
komende jaren zullen omgaan met ontwikkelingen van infectieziekten en de bestrijding
ervan en wat dit in structurele zin zal betekenen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerpbegroting 2022 voor het deelprogramma IZB vast te stellen en deze te
voorzien van een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur
RDOG Hollands Midden.

Meningvormend
13.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK – Meldkamerbeeld oktober 2020-februari 2021
Mevrouw Spies geeft een toelichting van de voorbereidingen van de meldkamer om aan te
sluiten op de LMS. De aansluiting gaat volgend voorjaar van start en heeft tot gevolg dat
onder andere de meldkamer op De Yp moet worden verbouwd. De verbouwing zal een
forse impact hebben, waardoor de meldkamer een aantal maanden niet op de plek zal
kunnen functioneren. De Stuurgroep zal dit proces kritisch voorbereiden en volgen.

Informatief
14.

Position Paper ‘De regionale crisisorganisatie en corona’
De heer Zuidijk kondigt aan dat er nog een tweede review zal plaatsvinden over de
periode van maart t/m juni 2021.

15.

Risicoanalyse Hoogwater Regionale keringen VRHM
Het thema ligt in het verlengde van Klimaatadaptatie en komt in het najaar terug in het
Thema AB.

16.

Informatiekaart Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)
Er zijn geen opmerkingen.

17.

Informatiekaart Draka
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Er zijn geen opmerkingen.
18.

Informatiekaart Uitval Gas
Er zijn geen opmerkingen.

19.

Resultaat doorontwikkeling crisiscommunicatie
De heer Kruizinga, communicatieadviseur risico- en crisisbeheersing, geeft een
presentatie van het bereikte resultaat van de doorontwikkeling en versterking slagkracht
crisiscommunicatie in de VRHM.

20.

Aangekondigde versoepelingen 28 april 2021
In het RBT van 20 april jl. is gevraagd om de notitie van het ROT-C over de regionale
aanpak in stap 1 van de landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen aan te
passen. Er wordt uitgegaan van remmend versoepelen en het ROT-C heeft bij het
opstellen van de voorgestelde handelingsperspectieven rekening gehouden met de
beheersbaarheid van de versoepelingen. Via de lokale communicatiekanalen zullen de
bestuurders een dringend beroep doen op de samenleving op de gedeelde
verantwoordelijkheid van overheid en samenleving.
De notitie wordt conform vastgesteld.

Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 12:20 uur.

4
Agendapunt 3. AB VRHM 24 juni 2021

Presentielijst Bestuurders Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d.
22 april 2021 10:00 – 13:00 uur. Locatie raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via
Microsoft Teams

Gemeente:

Naam:

Aanwezig

Gast vanaf 11:00 uur

CdK, dhr. K. Smit

Gast vanaf 10:00 uur

Dhr. M. van Duin, IFV

1

Alphen a/d Rijn

Mw. L. Spies, plv. voorzitter

Aanwezig fysiek

2

Bodegraven-Reeuwijk

Dhr. C. van der Kamp

Aanwezig fysiek

3

Gouda

Dhr. P. Verhoeve

Aanwezig fysiek

4

Hillegom

Dhr. A. van Erk

Aanwezig fysiek

5

Kaag en Braassem

Mw. M. van der Velde

Aanwezig fysiek

6

Katwijk

Dhr. C. Visser

Aanwezig digitaal

7

Krimpenerwaard

Dhr. R. Cazemier

Aanwezig fysiek

8

Leiden

Dhr. H. Lenferink, voorzitter

Aanwezig fysiek

9

Leiderdorp

Mw. L. Driessen-Jansen

Aanwezig digitaal

10

Lisse

Mw. L. Spruit

Aanwezig fysiek

11

Nieuwkoop

Dhr. R.J. van Duijn

Aanwezig fysiek

12

Noordwijk

Mw. E. Verkleij-Eimers

Aanwezig digitaal

13

Oegstgeest

Dhr. E. Jaensch

Aanwezig fysiek

14

Teylingen

Mw. Breuer

Aanwezig digitaal

15

Voorschoten

Dhr. Ch. Aptroot

Aanwezig fysiek

16

Waddinxveen

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig fysiek

17

Zoeterwoude

Dhr. A. de Gans, loco

Aanwezig digitaal

18

Zuidplas

Dhr. J. Verbeek, loco

Aanwezig digitaal
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Presentielijst Adviseurs
Organisatie

Naam:

Paraaf

Hoogheemraadschap Rijnland

Dhr. R. van der Sande

Afwezig

Defensie

Dhr. T. Beaufort

Afwezig

Defensie

Dhr. Th. de Vries

Aanwezig fysiek

PZH

Mw. I. Cakmak

Aanwezig fysiek

VD/VRHM

Dhr. H. Zuidijk

Aanwezig digitaal

VD/RDOG

Dhr. S. de Gouw

Aanwezig fysiek

VD/VRHM/BGC

Mw. D. Aarts

Aanwezig fysiek

VD/VRHM

Mw. L. Weber

Aanwezig fysiek

VD/Politie

Dhr. E. Beld of R. Stoffers

Aanwezig digitaal

OM

Dhr. M. Zwinkels

Aanwezig

VRHM

Dhr. T. Neumann

Aanwezig via Teams

VRHM

Dhr. A. van de Watering

Aanwezig fysiek

VRHM

Dhr. P. Kessels

Aanwezig fysiek

Pagina 2

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

4

Begrotingsuitgangspunten
VRHM

H. Zuidijk

In behandeling

Najaar
2021

AB

126 28-11-2019 B.12

Advies aan burgemeester
crisismaatregelen Wvggz

S. de
Gouw

In behandeling

Najaar
2021

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 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

Op agenda

24 juni
2021

129 19-11-2020 17.

Droogte en rol
veiligheidsregio’s

L. Weber

In behandeling

14-10-2021

130 22-4-2021

Ontwerpbegroting 2022
deelprogramma IZB

Thema waterveiligheid (klimaatadaptatie) en de
bestuurlijke rol en verantwoordelijkheden in relatie tot
de partners voorbereiden voor Thema AB 14 oktober
2021
Versterken infectieziektebestrijding en de structurele
betekenis hiervan

S. de
Gouw

In behandeling

1e kwartaal
2022

12.

1
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