3.1

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

24 juni 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
kolonel Wilming, Regionaal Militair Commandant West-Midden en de heer Christmas,
RDOG HM, die de heer De Gouw vervangt. Bericht van verhindering is ontvangen van de
burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. Dit zou de laatste AB-vergadering zijn van de
heer Van der Kamp. Er zal er op een andere wijze aandacht worden gegeven aan zijn
afscheid. Verder is bericht van verhindering ontvangen van de burgemeesters van
Noordwijk en Zoeterwoude.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag 22 april 2021 en bespreken actielijst
Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van het verslag, het verslag wordt
vastgesteld. Er zijn geen bijzonderheden te bespreken n.a.v. de actielijst.

4.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

5.

Veiligheidsberaad
Op 11 juni 2021 heeft een regulier Veiligheidsberaad plaatsgevonden. De voorzitter licht
de belangrijkste thema’s toe: de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad met de
thema’s waarover de komende tijd discussie zal worden gevoerd en de bekendmaking van
de nieuwe naam voor het IFV: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, NIPV.

Besluitvormend
6.

Jaarstukken 2020 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de Jaarstukken 2020 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk restitutie van
het positief jaarrekeningresultaat van € 1.757.869 aan de deelnemende gemeenten
conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM, vast te
stellen;
2. décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

1

7.

Programmabegroting 2022 VRHM en meerjarenraming 2023-2025
De heer Weber merkt op dat de zienswijze van Zuidplas nog niet is opgenomen. De
beantwoording ervan zal alsnog volgen. Mevrouw Driessen uit haar waardering dat de
veiligheidsdirectie aanwezig zal zijn bij de vergadering van de gemeenteraad van
Leiderdorp om nader in te gaan op de zienswijze die de raad heeft ingediend.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2022 VRHM en de meerjarenraming 2023 tot en met 2025
vast te stellen waarin wordt voorgesteld:
a. de lasten en baten voor het jaar 2022 vast te stellen 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 2022 VRHM opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2022 VRHM 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.
2. De gemeentelijke bijdragen 2022 ten bedrage van € 51.883.220 vast te stellen. Daarbij
is rekening gehouden met:
a. 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.
3. De Programmabegroting 2022 en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025 vast te
stellen voor de programma GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands
Midden) en dit besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan
het bestuur van de RDOG Hollands Midden;
4. De gemeentelijke bijdragen 2022 voor de programma GHOR (onderdeel van de
begroting RDOG Hollands-Midden) ten bedrage van € 2.253.600 vast te stellen en dit
besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur van
de RDOG Hollands Midden. Daarbij is rekening gehouden met:
a. de indexering voor 2022 van 1,34% positief t.o.v. 2021 conform het voorstel
Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen Hollands Midden voor
begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen.

8.

Multidisciplinaire evaluatie jaarwisseling 2020 - 2021
Gezamenlijk standpunt vuurwerkverbod. Het AB discussieert over de wijze waarop
gemeenten controle krijgen over consumentenvuurwerk. In alle gemeenten vindt het debat
plaats over een totaal vuurwerkverbod. Door o.a. de kabinetsformatie is snelle
besluitvorming over een mogelijk landelijk vuurwerkverbod niet te verwachten. Het AB uit
zijn zorgen over de grote hoeveelheid illegaal vuurwerk, dat zelfs het gehele jaar in
omloop is, en de import ervan. In het najaar zal het AB verder stil staan bij welke opties er
zijn om een regionaal standpunt t.a.v. consumentenvuurwerk in te nemen.
Het AB besluit:
1. Om lokaal te besluiten wat kan en wat niet kan, in afwachting van een landelijke
besluitvorming over de aanpak van consumentenvuurwerk;
2. Landelijke aandacht te vragen voor de grote hoeveelheid illegaal vuurwerk dat het
hele jaar in omloop is en de import ervan;
3. In het najaar de jaarwisseling en het standpunt t.a.v. consumentenvuurwerk opnieuw
te agenderen.
Gezamenlijk standpunt publicatie nieuwsbericht.
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Het AB besluit:
1. Het proces nieuwsbericht jaarwisseling conform de huidige werkwijze voort te zetten.

9.

Structurele invoering TS-flex
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de structurele invoering van de inzet van een tankautospuit met
flexibele bezetting (TS-flex) per 1 juli 2021 (conform artikel 3.1.5. Besluit
veiligheidsregio’s).

10.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Als voorgenomen besluit, deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging
Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de
veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken
maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s;
2. Dit voorgenomen besluit toe te zenden aan de gemeenteraden en hen in de
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken;
3. Na afloop van deze wensen- en bedenkingenprocedure de formele besluitvorming af te
ronden middels schriftelijke besluitvorming;
a. toestemming te verlenen om, voorafgaand aan de formele besluitvorming, te
participeren in de voorbereidingsactiviteiten van de WVSV.

11.

Taakdifferentiatie brandweer
Het AB discussieert over deze ingewikkelde tweedeling tussen beroepskrachten en
vrijwilligers en de opties die er zijn om te grote gevolgen af te wenden.
Gelet op de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de vrijwilligers zal er een brief
richting gemeenteraden gaan over dit thema.
In het vervolg zal de voortgang taakdifferentiatie brandweer meningvormend worden
geagendeerd.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de besluitvorming over de resultaten van de landelijke denktank
taakdifferentiatie en het voorgenomen vervolgtraject;
2. De gemeenteraden schriftelijke te informeren over de voortgang van het thema;
3. Stand van zaken taakdifferentiatie brandweer in het vervolg meningvormend te
agenderen.

12.

Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021 vast te stellen

13.

Wijzigingen subsidie Slachtofferhulp Nederland (SHN)
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om extra subsidiegelden (+ € 13.423) aan Slachtofferhulp Nederland toe te kennen op
basis van financiering van de regio Middenwest (wat gemeenten gemiddeld bijdragen)
in 2022.
2. dit subsidiebedrag (als bedrag per inwoner) vanaf 2023 te berekenen op basis van
actuele inwoneraantal en indexatie (gebaseerd op financiële kaderstelling) bedrag per
inwoner.

Meningvormend
14.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK – Meldkamerbeeld oktober 2020-februari 2021
Mevrouw Spies geeft een update van de meest actuele ontwikkelingen in en rond de
meldkamer. Technisch draait de meldkamer robuust. De verbouwing van de meldkamer
om aan te sluiten op de LMS is aanstaande, maar is een ingewikkelde operatie. Er moet
een uitwijklocatie gezocht worden alvorens gestart kan worden met de verbouwing. De
onderhandelingen m.b.t. de overgang van de centralisten van politie naar veiligheidsregio
zijn nog gaande.

14.a

Nafase COVID-19
In april heeft een themasessie plaatsgevonden onder leiding van Menno van Duin, lector
crisisbeheersing IFV. Het AB heeft toen gediscussieerd over de impact van Corona op de
samenleving en de (lokale) bestuurlijke handelingsperspectieven voor de korte en
middellange termijn. Er volgt een bespiegeling over hoe deze discussie in de verschillende
gemeenten is opgepakt. Samenvattend zijn de AB-leden optimistisch over de nabije
toekomst in vergelijking tot de situatie in het voorjaar. De veerkracht van de samenleving
en de economie hebben iedereen in positieve zin verrast. Thema’s als aandacht voor
jeugd en jongeren, elkaar ontmoeten en initiatieven voor gezond leven en sporten staan
centraal en zullen weer worden opgepakt. Er zijn wel zorgen over sportverenigingen en
ondernemers die nog met veel angst naar de toekomst kijken en de uitputtingsslag op o.a.
de hulpdiensten en de bestuurders zelf. Maar over het algemeen is de indruk dat het meer
meevalt dan een paar maanden geleden was gedacht.

Informatief
15.

Herziening Regionaal Risicoprofiel VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

16.

Resultaten Brzo-inspecties 2020
Presentatie door Eric Meijer, adviseur Omgevingsveiligheid bij de sector Risico- en
Crisisbeheersing, over het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). De heer Meijer licht
toe op welke bedrijven (6) in Hollands Midden het Brzo van toepassing is, het doel van het
besluit, de rol en taken van de veiligheidsregio binnen de organisatie van Brzo die
provinciaal is geclusterd, de Brzo-inspecties en de gevolgen voor het Brzo als de
Omgevingswet wordt ingevoerd. De Brzo bedrijven worden meegenomen in het regionaal
risicoprofiel. Alle Brzo-bedrijven in Hollands Midden zijn beoordeeld volgens het
aanwijsbeleid Bedrijfsbrandweer, een bevoegdheid van het bestuur. In Hollands Midden
heeft het bestuur géén bedrijven aangewezen.
Het AB ziet apart een memo tegemoet met de veranderingen rond de Brzo als gevolg van
de invoering van de Omgevingswet.

17.

Resultaten STOOM 2020
Er zijn geen opmerkingen.
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18.

Voortgang implementatie bluswatervoorziening
Er zijn geen opmerkingen over de voortgang. N.a.v. het opzettelijk openen van
brandkranen binnen Haaglanden wordt gemeld dat in Hollands Midden nagenoeg alle
kranen ondergronds liggen.

19.

Maatwerkregeling FLO 2006
Er zijn geen opmerkingen.

20.

Wijzigingen Organisatieplan VRHM
Er zijn geen opmerkingen.

21.

Resultaat toetsing Informatieveiligheid VRHM
Er is reeds eerder besloten dat er een thema AB zal worden voorbereid over het thema
informatieveiligheid. De Kolonel is hierbij van harte uitgenodigd.

22.

Partnerkaarten Waterschappen en Rijkswaterstaat
Er zijn geen opmerkingen.

23.

Partnerkaart Reddingsbrigade
Er zijn geen opmerkingen.

24.

Informatiekaart Communicatie uitval hoofdstructuur
Er zijn geen opmerkingen.

Rondvraag en sluiting
-

De eerstvolgende RBT-vergadering is op 6 juli 2021
De voorzitter sluit de vergadering om 11:15 uur.
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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

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

Agenda

Najaar
2021

130 22-4-2021

Ontwerpbegroting 2022
deelprogramma IZB

Versterken infectieziektebestrijding en de structurele
betekenis hiervan

S. de
Gouw

In behandeling

1e kwartaal
2022

Informatieveiligheid

Thema AB Informatieveiligheid voorbereiden

H. Zuidijk

In behandeling

1e kwartaal
2022

12.

131 24-06-2021 21.

Presentielijst Bestuurders Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d.
24 juni 2021 09:30 – 11:30 uur. Locatie raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via
Microsoft Teams

Gemeente:

Naam:

Aanwezig

1

Alphen a/d Rijn

Mw. L. Spies, plv. voorzitter

Aanwezig

2

Bodegraven-Reeuwijk

Dhr. C. van der Kamp

Afwezig

3

Gouda

Dhr. P. Verhoeve

Aanwezig

4

Hillegom

Dhr. A. van Erk

Aanwezig

5

Kaag en Braassem

Mw. M. van der Velde

Aanwezig

6

Katwijk

Dhr. C. Visser

Aanwezig

7

Krimpenerwaard

Dhr. R. Cazemier

Aanwezig

8

Leiden

Dhr. H. Lenferink, voorzitter

Aanwezig

9

Leiderdorp

Mw. L. Driessen-Jansen

Aanwezig

10

Lisse

Mw. L. Spruit

Aanwezig

11

Nieuwkoop

Dhr. R.J. van Duijn

Aanwezig

12

Noordwijk

Mw. E. Verkleij-Eimers

Afwezig

13

Oegstgeest

Dhr. E. Jaensch

Aanwezig

14

Teylingen

Mw. Breuer

Aanwezig via Teams

15

Voorschoten

Mw. N. Stemerdink

Aanwezig

16

Waddinxveen

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig

17

Zoeterwoude

Dhr. F. van Trigt

Afwezig

18

Zuidplas

Dhr. H. Weber

Aanwezig
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Presentielijst Adviseurs
Organisatie

Naam:

Paraaf

OM

Dhr. M. Zwinkels

afwezig

Hoogheemraadschap Rijnland

Dhr. R. van der Sande

afwezig

Defensie

Dhr. P. Wilming

Aanwezig

Defensie

Dhr. Th. de Vries

Aanwezig

PZH

Mw. I. Cakmak

Aanwezig

VD/VRHM

Dhr. H. Zuidijk

Aanwezig

GHOR/RDOG

Mw. M. Roosjen

Aanwezig

GGD/RDOG

Dhr. D. Christmas

Aanwezig via Teams

VD/VRHM/BGC

Mw. D. Aarts

Aanwezig

VD/VRHM

Mw. L. Weber

Aanwezig

VD/Politie

Dhr. C. Man

Aanwezig

VRHM

Dhr. T. Neumann

Aanwezig via Teams

VRHM

Dhr. A. van de Watering

Aanwezig

VRHM

Dhr. P. Kessels

Aanwezig
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