3.1

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

18 november 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
mevrouw Heijstee, burgemeester van Kaag en Braassem. Dit is de eerste keer dat zij
aanwezig is bij de vergadering van het Algemeen Bestuur. Bericht van verhindering is
ontvangen van de heer Jaensch, burgemeester van Oegstgeest en de heer Zwinkels,
Hoofdofficier van Justitie. Mevrouw Aarts, Coördinerend Functionaris zal om 11.00 uur
aansluiten.

2.

Vaststellen agenda
Er is een nazending over vervanging vertrekkende DB-leden (agendapunt 7), Uniform
kwaliteitsniveau bevolkingszorg (agendapunt 22) en een nieuwe bijlage bij de tussentijdse
voortgangsrapportage Jaarplan VRHM 2021 (9). In de bijlage bij het laatste agendapunt is
een aanpassing: er is in het document een financieel overzicht met begroting, kosten en
uitgaven en realisatie toegevoegd en is de paragraaf financiële prognose geactualiseerd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag 24 juni 2021 en bespreken actielijst
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de actielijst merkt burgemeester Driessen op dat er twee acties
worden genoemd die terug zouden komen op de agenda van deze vergadering.
De heer Zuidijk licht toe dat de eerste actie het voorbereiden van de discussie, die
gevoerd moet worden over de Cebeon norm. Het thema heeft een directe relatie met het
nieuwe regionaal beleidsplan en het is de gewoonte dat het bestuur aan het begin van een
nieuwe beleidsplanperiode ook een meerjaren financieel kader zal schetsen. Door andere
activiteiten rondom coronabeheersing moet deze discussie noodgedwongen worden
doorgeschoven naar 2022. De heer Zuidijk geeft aan dat dit uitstel mogelijk is omdat de
discussie gevoerd moet worden vóór het beleidsplan 2024 – 2027. In de eerste helft 2022
zal een notitie volgen in het AB als onderlegger voor deze discussie. De heer Zuidijk wil er
nog aan koppelen dat aan Cebeon jaarlijks wordt gevraagd te onderzoeken hoe het zit
met het aandeel voor brandweerzorg en rampenbestrijding en wat de gemeenten via het
Gemeentefonds hiervoor ontvangen. Dat is ook dit jaar gedaan en inmiddels is het
aandeel van brandweerzorg en rampenbestrijding in het Gemeentefonds groter dan dat er
via de veiligheidsregio in ontvangst wordt genomen.
De tweede actie betreft de werking van de Crisismaatregel in de Wet verplichte ggz
(Wvggz) en wat komen we in de praktijk tegen. Dit zou worden voorbereid door de GGD
maar ook daar is door de coronacrisis vertraging ontstaan. Mevrouw Spies is betrokken bij
een permanente landelijke evaluatie Wvggz. Op 6 november is er een wet aangepast en
inwerking getreden, waardoor het een en ander aan bureaucratie wordt teruggedrongen.
Er is inmiddels een bestuurlijke evaluatie van de Wvggz gestart waarbij kritisch zal worden
gekeken naar met name het ‘horen’ omdat, op basis van de resultaten tot nu toe, het zeer
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de vraag is of het ‘horen’ doet wat het moet doen, namelijk het verbeteren van de
rechtspositie van de mensen, die een crisismaatregel opgelegd krijgen. Dit staat los van
het feit dat veel burgemeesters hebben aangegeven dat zij niet zijn opgeleid tot arts en
dus niet willen treden in het advies wat de arts hen geeft over de voorgestelde maatregel.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Verhoeve, of er ook gekeken zal worden naar
de problematiek bij verplichte opname bij bemoeizorg en dwang en drang stelt mevrouw
Spies voor om de ervaringen van de AB-leden m.b.t. het ‘horen’ te bundelen door deze
rechtstreeks naar haar te sturen. Mevrouw Spies kan deze dan meenemen in de
evaluatiegesprekken, die in december/januari zullen plaatsvinden.
4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen
De heer Chiu deelt mee dat er gezien de ontwikkelingen rond Covid er een actief NSGBO
is ingericht.

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter heeft geen mededelingen uit het Veiligheidsberaad.

Besluitvormend
7.

Vervanging vertrekkende DB-leden
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. voor de vertrekkende leden uit het Dagelijks Bestuur, mevrouw M. van der Velde en
de heer R. Cazemier, geen nieuwe leden te benoemen, maar hiermee te wachten tot
na de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022);
2. de vrijgevallen portefeuilles Brandweer en GHOR & Klimaatadaptatie worden tijdelijk
waargenomen door de overige leden van het Dagelijks Bestuur.

8.

Verlenging geldigheidsduur Dekkingsplan VRHM
Er zijn geen opmerkingen
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De geldigheidsduur van het huidige dekkingsplan Brandweer Hollands Midden te
verlengen voor de duur van één jaar. Hiermee is deze geldig tot en met 2022.

9.

Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021
Er zijn geen opmerkingen
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 2e tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2021 van het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).

10.

Evaluatie Regionaal Beleidsplan VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De doelen uit het regionaal beleidsplan nog steeds actueel zijn;
2. Nieuwe ontwikkelingen passen binnen de bestaande doelen in het regionaal
beleidsplan;

3.

11.

Ontwikkelpunten worden meegenomen bij de doorontwikkeling van de jaarplannen
en de voorbereidingen voor het nieuwe regionaal beleidsplan.

Ontwerpbesluit oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. een voorgenomen besluit te nemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting
Risicobeheer Veiligheidsregio’s, conform het ontwerpbesluit VRHM deelname
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s;
2. het ontwerpbesluit aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden en hen
in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen voor 1 februari 2022 ter
kennis van het algemeen bestuur te brengen, conform artikel 31a, lid 2 Wet
gemeenschappelijke regelingen.
3. na afloop van deze wensen- en bedenkingenprocedure de formele besluitvorming af
te ronden middels schriftelijke besluitvorming.

12.

Zienswijze Jaarplan en begroting IFV 2022
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het versturen van de opgestelde
zienswijze op het concept jaarplan IFV 2022.

Meningvormend
13.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK – Informatierapportage GMK
Mevrouw Spies, portefeuillehouder crisisbeheersing meldt dat de GMK stabiel
functioneert. Vanuit de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is aangegeven dat de
start van de verbouwing van de meldkamer om aan te kunnen sluiten op de LMS is
verschoven naar het derde kwartaal van 2023. Gedurende de verbouwing wordt de
meldkamer gehuisvest in de gymzaal van De Yp. De procedure van onderbrengen van
centralisten van de politie naar de verschillende organisaties is nog gaande. Naar
aanleiding van het rapport van de Inspectie VenJ over de governance en het functioneren
van de landelijke meldkamer zal er een nader onderzoek volgen naar de multi-governance
van de meldkamers.

14.

Ontwikkelingen jaarwisseling/vuurwerkverbod
De voorzitter geeft aan dat er nog geen nieuwe mededelingen zijn vanuit het kabinet over
een eventueel vuurwerkverbod. De heer Weber bereiken geluiden dat het kabinet niet zou
besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod, want de burgemeesters zouden daar niet om
hebben gevraagd. De heer Weber vraagt zich af waar deze vraag is gesteld. Gegeven het
succes van afgelopen jaarwisseling op dit punt en de verlichte druk op de ziekenhuizen, is
de heer Weber voorstander van een vuurwerkverbod. De voorzitter kan bevestigen dat er
vanuit het Veiligheidsberaad wel degelijk is gevraagd aan de minister om een algeheel
vuurwerkverbod. Gezien de huidige situatie was een brede roep niet tegen. De minister
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heeft beloofd om dat in het kabinet te bespreken en dat het kabinet eerder dan de vorige
keer met een besluit zal komen. In het verlengde hiervan meldt de heer Van Erk dat er in
de media al gesproken wordt over het uitleveren van vuurwerk door leveranciers aan de
winkels omdat de Minister-President kennelijk eerder een opmerking heeft gemaakt dat hij
geen advies vraagt aan het OMT. Ook hij hoopt dat het kabinet snel met een besluit komt.
Volgens de heer De Gouw heeft het kabinet wel advies heeft gevraagd aan het OMT.
Echter, het OMT wil inzicht hebben op de onevenredige druk op de ziekenhuiscapaciteit
rond de jaarwisseling en of de maatregelen goed werken doordat de ziekenhuiscapaciteit
ruimte laat zien. Dat zou betekenen dat het OMT pas in december zou kunnen adviseren
en dat was volgens het kabinet te laat.
Als er geen verbod komt is er sprake van de lokale situatie. De voorzitter geeft aan dat er
op dit moment in de regio wordt gewerkt aan een inventarisatie van wat er in de regio aan
vuurwerkvrije zones zal gelden en de beleidsverschillen in beeld te brengen. De voorzitter
kondigt aan dat de heer Waldo de Boer voornemens is om hierover nog een presentatie
voor te bereiden. Aanvullend vraagt de heer Man of het AB nog aanvullende vragen heeft
die van meegenomen kunnen worden in de voorbereiding van een scenario van geen
vuurwerkverbod. De heer Man geeft aan dat de politie niet op meerdere plekken tegelijk
kan zijn en merkt op dat het al of niet slim is om vuurwerkshows aan te bieden. Over de
laatste opmerking van de heer Man wil de heer Visser graag weten vanuit welk perspectief
dat wordt benaderd. Als dat vanuit het perspectief openbare orde en veiligheid naar voren
komt dan is de heer Visser verrast dat dat niet eerder aan de orde is gesteld. De heer Man
geeft aan dat het inderdaad gaat om openbare orde en veiligheid maar vanuit het
perspectief van wat de politie qua capaciteit aan zal kunnen in regionaal belang. Het gaat
niet alleen om vuurwerkshows, maar ook nieuwe shows die een aantrekkingskracht
kunnen hebben op mensen en dat er na afloop een risico is dat het tot ongeregeldheden
kan leiden. Het is eigenlijk het volgen van de lijn zoals die bij andere reguliere
evenementen wordt gevolgd, hoeveel evenementen kunnen er op een avond
plaatsvinden. De heer Visser kan zich hierin vinden. Volgens mevrouw Driessen is het
aantal evenementen dat we in de regio aankunnen afhankelijk van wat er kan gebeuren in
Scheveningen of in Katwijk. Zij is van mening dat dat kan worden toegevoegd aan het
scenario dat wordt voorbereid. De heer Visser reageert hierop als volgt: als er in Katwijk
evenementen worden georganiseerd is het rustig en als er geen evenementen worden
georganiseerd er rellen zullen zijn.
Het scenario geen vuurwerkverbod zal worden voorbereid door de politie samen met de
veiligheidsregio en wordt aan de orde gesteld in een van de komende twee RBT’s.
15.

Presentatie ontwikkelingen taakdifferentiatie brandweer
De heer Zuidijk geeft aan de hand van een korte ppt-presentatie de laatste stand van
zaken over de taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers bij de
brandweer. In het AB van 24 juni jl. is een notitie voorgelegd waarin de nodige zaken zijn
uitgelegd. De heer Zuidijk staat stil bij wat er daarna is gebeurd met de volgende drie
vragen: waar ging het over, wat is er gebeurd tussen juni 2021 en september 2021 en wat
gaat er de komende maanden binnen de veiligheidsregio gebeuren. Het resultaat is dat er
een oplossing is. Het Nederlandse stelsel kan gehandhaafd blijven onder voorwaarde dat
je als vrijwilliger nee mag zeggen als je opgeroepen wordt. Als je dat verscherpt blijf je
weg van taakdifferentiatie. Dus bouwsteen 1 van de Denktank (geen consignatie en
kazernering door vrijwilligers) kan worden geïmplementeerd. Dan zijn er drie gebieden
waar wij iets op te lossen hebben. Dat is in de kazerne Katwijk, daar is een systeem van
consignatie. Het tweede is dat wij een flexpool hebben van vrijwilligers rondom de 24-uurs
dienst. En als laatste hebben wij nog drie of vier piketfunctionarissen die deze functie
uitoefenen op basis van een vrijwilligersaanstelling. De heer Zuidijk laat weten dat er
binnenkort een brief wordt gestuurd aan de gemeenteraden om hen dit thema goed uit te
leggen. Wij blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en de heer Zuidijk is vanuit de
RCDV hier nauw bij betrokken. De heer Cazemier, portefeuillehouder brandweerzorg en
de heer Zuidijk hebben inmiddels al overleg gehad met de Ondernemingsraad.
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Mevrouw Breuer vraagt zich af hoe het wordt geregeld met de keuzevrijheid om te
oefenen omdat ze ervan uitgaat dat er voor de vrijwilligersfunctie ook kwaliteitseisen zijn.
De heer Zuidijk is blij met de vraag van mevrouw Breuer over de keuzevrijheid rond het
oefenen. Dat heeft de aandacht want je mag wel voorwaarden vragen om mee te doen in
het systeem. Opleiden en oefenen kan nog steeds een verplichtend karakter hebben en
als je daar niet aan wenst te voldoen dan is er geen grond om een aanstelling te krijgen
als vrijwillige brandweerman/-vrouw. Mevrouw Breuer gaat ervan uit dat de kazernes op
de hoogte zijn als de brief naar de gemeenteraden wordt gestuurd. Wat betreft de interne
communicatie zegt de heer Zuidijk toe dat de boodschap in de brief aan de
gemeenteraden al eerder bij de kazernes zal zijn aangekomen. De heer Verhoeve is
dankbaar voor deze oplossing. In de afgelopen zomer was hij scherp in zijn reactie op dit
thema en de koers die er toen lag.

Informatief
16.

Stand van zaken herziening Regionaal Risicoprofiel VRHM
Geen opmerkingen.

17.

Sleutelbuizen brandweersysteem
Er zijn geen opmerkingen.

18.

Hercertificering Aanbieder Brandweeropleidingen
Er zijn geen opmerkingen.

19.

Inzet Nationale Reddingsvloot
Er zijn geen opmerkingen.

20.

Presentatie verbouwing Leiden-Zuid (Rooseveltstraat)
De heer Zuidijk geeft aan de hand van een ppt-presentatie een inkijk van de verbouwing
van het kantoorpand aan de Rooseveltstraat. De verbouwing is noodzakelijk omdat de
kantoorfaciliteiten moeten worden uitgebreid vanwege het afstoten van de huidige kazerne
Leiden-Noord aan de Gooimeerlaan. In 2022 wordt de nieuwe kazerne aan de
Schipholweg in gebruik genomen en die wordt gerealiseerd zonder kantoorruimten voor
ondersteunende afdelingen. De heer Zuidijk licht toe dat aan de Rooseveltstraat de
mogelijkheid was om met de leegstaande meldkamer en de kantoren die daaromheen
gesitueerd waren het eigen kantooroppervlak uit te bereiden. Sinds 9 november jl. is het
kantoorgebouw leeg en kan de sloop en daarna de verbouwing van start gaan. De
financiële consequenties worden gedekt vanuit de vrijvallende kapitaalslasten na
afwaardering van het gebouw door vertrek van de politie en meldkamer naar De Yp in Den
Haag. Daar heeft de veiligheidsregio een frictiekostenvergoeding voor ontvangen. Daarom
kan het budget-neutraal in de begroting worden verwerkt, nadat deze transacties nu zijn
afgerond. De ict- en werkplekaanpassingen worden gedekt uit de reguliere
vervangingsbegroting. De planning is om het nieuwe gebouw in november 2022 weer in
gebruik te nemen. Gedurende deze periode blijven de brandweerkazerne, ROT-ruimte,
RBT-ruimte en het GHOR-kantoor in gebruik. Er wordt geen tijdelijke kantoorruimte
gehuurd maar er wordt uitgeweken naar kantoorruimten bij de kazernes in de regio en het
thuiswerken wordt verlengd. Mevrouw Driessen vraagt van wie het gebouw en de grond is
en wie waar verantwoordelijk voor is. De heer Zuidijk antwoord dat het gaat om gedeeld
eigenaarschap tussen de gemeente Leiden en de veiligheidsregio. Er zijn een aantal
zaken die vallen onder de verplichting van de gemeente Leiden om te renoveren als
verhuurder. Het deel waarover de heer Zuidijk hierboven heeft gesproken, is eigendom
van de veiligheidsregio.
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21.

Kennismaking met nieuwe Leiders CoPI
De drie nieuwe leiders CoPI stellen zich via Teams voor aan het bestuur. Tijdens een
incident onderhoudt de leider CoPI, tussen de CoPI-overleggen, het bestuurlijke contact
en wordt de bestuurder geïnformeerd over het verloopt van het incident. Het AB vond het
plezierig om kennis gemaakt te hebben en de voorzitter bedankt de heren voor hun
aanwezigheid en wenst en veel succes bij de uitoefening van hun functie.

22.

Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg
Mevrouw Spruit, portefeuillehouder bevolkingszorg geeft een toelichting waarom er
landelijk is besloten om tot een uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg te komen. Uit de
evaluatie Wet veiligheidsregio’s is een aanbeveling gekomen om de bevolkingszorg
inclusief de crisiscommunicatie te verbeteren en de regie hiervan meer bij de
veiligheidsregio onder te brengen. Inmiddels is er landelijk stuurgroep gestart onder
voorzitterschap van de portefeuillehouder Gemeenten van het Veiligheidsberaad,
burgemeester Marco Out. Mevrouw Spruit is als portefeuillehouder bevolkingszorg nauw
hierbij betrokken. Daarnaast is er landelijk een ambtelijke werkgroep onder
voorzitterschap van mevrouw Aarts, coördinerend functionaris. Er is een
uitgangspuntennotitie opgesteld die als bijlage bij deze vergadering is gevoegd. Mevrouw
Spruit heeft het voornemen om aan de hand van deze uitgangspuntennotitie een of
meerdere bestuurlijke oriënterende discussies met elkaar te voeren over de
doorontwikkeling bevolkingszorg en crisiscommunicatie binnen de veiligheidsregio. De
uitkomst van deze discussies is input voor de stuurgroep om uiteindelijk te komen tot een
besluitvormend voorstel voor kwaliteitsverbetering van bevolkingszorg en
crisiscommunicatie.
Mevrouw Aarts licht de uitgangspuntennotitie toe waarin de besturen veiligheidsregio
worden geïnformeerd over het besluit van het Veiligheidsberaad om te komen tot een
landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Mevrouw
Aarts schetst de drie trajecten van doorontwikkeling van bevolkingszorg. Er zullen in 2021
en 2022 een aantal bijeenkomsten worden gehouden waarbij de landelijk
portefeuillehouders zullen worden betrokken, zoals mevrouw Spruit al noemde. Het
ministerie JenV heeft een eigen traject. Dat is breder gericht op crisisbeheersing en
brandweerzorg en daar zit ook bevolkingszorg in. En dan is er het landelijk overleg
coördinatoren bevolkingszorg. Deze groep heeft eerder een ambitieagenda opgesteld
maar door corona heeft bespreking ervan in het Veiligheidsberaad nog niet kunnen
plaatsvinden. Deze ambitieagenda wordt opnieuw opgepakt en geactualiseerd en moet
uitmonden tot een programma bevolkingszorg met een looptijd van twee jaar. In februari
2022 volgt er een thema AB met het thema doorontwikkelingen bevolkingszorg. Tijdens
deze bijeenkomst kan er dieper op de inhoud worden ingegaan en kunnen we het thema
met elkaar verkennen.

Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 11.20 uur.
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3.1

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

17 februari 2022
10.00 – 10.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn en via Microsoft Teams

Opening
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van mevrouw Verkleij, burgemeester van Noordwijk, de heer
Van Trigt, burgemeester van Zoeterwoude en de heer Verhoeve, burgemeester van
Gouda.

2.

Vaststellen agenda
De vergadering vindt hybride plaats. Aansluitend aan het openbare deel van de
vergadering vindt het thema AB plaats en loggen de deelnemers uit en gaan naar de link
van het niet openbare deel. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Mededelingen
De heer Zuidijk deelt mee dat de nieuwe minister JenV een kennismakingsbezoek zal
brengen aan de brandweerkazerne Katwijk. Er is nog geen datum gepland.
Vernieuwingstrajecten groot materieel. De heer Zuidijk meldt dat de leveranciers
hebben aangekondigd dat de huidige inflatie consequenties heeft op de eerder
afgesproken prijzen. Hierdoor zullen de kosten hoger uitvallen dan is afgesproken. De
heer Van Erk vraagt hoe dit zal worden opgelost. De heer Zuidijk gaat er vooralsnog
van uit dat de tegenvallende kosten binnen het eigen budgetplafond van de
veiligheidsregio kan worden gerealiseerd. Maar mocht deze trend zich voortzetten
dan zal het uiteindelijk nijpend worden om binnen het afgesproken budget te blijven,
omdat de veiligheidsregio een groot aantal materieel vernieuwingstrajecten heeft.

Besluitvormend
5.

Begrotingsuitgangspunten VRHM 2023
De heer Visser, portefeuillehouder middelen deelt mee dat de totstandkoming van de
begrotingsuitgangspunten geheel conform de regels van het beleidskader en het
financieel kader is verlopen. De heer Visser licht toe dat volgend jaar de laatste jaarschijf
is van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het
opstellen van het beleidsplan 2024 – 2027 gestart. Onderdeel van dit
voorbereidingsproces is het opstellen van de beleidsuitgangspunten voor deze nieuwe
beleidsplanperiode. De beleidsuitgangspunten zullen in het voorjaar van 2023 gezamenlijk
met de begrotingsuitgangspunten 2024 aan het bestuur worden aangeboden. De
besluitvorming over deze beleidsuitgangspunten kan dan als basis dienen bij het verder
concretiseren van het definitieve beleidsplan.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1

1. De gemeentelijke bijdragen 2023 e.v. in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands
Midden voor de periode 2023-2026 initieel vast te stellen op € 53.584.990. Daarbij is
rekening gehouden met de indexering voor 2023 van 3,28% positief t.o.v. 2022
conform het voorstel Financiële kaderstelling gemeenschappelijker regelingen
Hollands-Midden voor begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen.
2. In de (Ontwerp)begroting VRHM 2023 vermelden van de risico’s als genoemd in
paragraaf 7 van dit voorstel.
3. De gemeenteraden te informeren over de vastgestelde Begrotingsuitgangspunten
VRHM 2023.
6.

Verlenging geldigheidsduur Regionaal Crisisplan VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Akkoord te gaan met de verlenging van de geldigheidsduur van het Regionaal
Crisisplan, in de wetenschap dat de update van dit plan reeds is opgepakt en in de 1e
helft van 2022 afgerond zal worden. Het huidige RCP blijft hiermee onverkort van
kracht tot de vaststelling van het vernieuwde RCP door het AB.

Meningvormend
7.

Bestuurlijk OTO-programma
Mevrouw Spies, portefeuillehouder crisisbeheersing beveelt het programma van harte
onder de aandacht aan. Helaas is er door corona nagenoeg niet geoefend maar het is van
belang dat er consequent aandacht wordt gegeven aan het blijven oefenen, trainen en
opleiden. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen zullen er nieuwe colleges en nieuwe
locoburgemeesters zijn die vakbekwaam dienen te worden als crisisfunctionaris alvorens
ingezet te kunnen worden in de crisisorganisatie. Lokaal moet daarvoor het initiatief
genomen worden om ervoor te zorgen dat de nieuwe crisisfunctionarissen geprepareerd
zijn op ongemak wat zich zomaar iedere dag kan voordoen. Mevrouw Aarts geeft aan dat
het van belang is om meer aandacht te krijgen voor de bestuurlijke oefeningen. Daar is
eerder over gesproken in het Dagelijks Bestuur en op verzoek van de voorzitter heeft de
veiligheidsregio dit voorstel uitgewerkt. Mevrouw Aarts licht het voorstel verder toe.
De heer Weber onderschrijft het belang van een goede preparatie. Ten aanzien van het
overzicht van de oefeningen moet de heer Weber constateren dat de oefening, die hij zelf
heeft ondergaan, niet in het overzicht staat. De voorzitter zegt toe dat hier naar gekeken
wordt. Op verzoek van de heer Van Erk zal daar waar HLT wordt genoemd, vervangen
worden door de afzonderlijke gemeente te noemen. Ook mevrouw Breuer is blij met het
voorstel en het min of meer verplichte karakter van oefenen. Dat laatste zou mevrouw
Breuer ook wel terug willen zien in het voorstel voor opleiden en trainen en niet alleen voor
nieuwe collegeleden. De voorzitter vindt dit een goed signaal.
De notitie wordt, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, conform vastgesteld.

Informatief
8.

Jaarplan VRHM 2022 ‘Veiligheid in samenhang’
Er zijn geen opmerkingen. De notitie wordt conform vastgesteld.

Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 10.17 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

4e kwartaal
2022

AB

126 28-11-2019 B.12

Advies aan burgemeester
crisismaatregelen Wvggz

S. de
Gouw

In behandeling

2022

130 22-4-2021

Ontwerpbegroting 2022
deelprogramma IZB

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 een evaluatie van de nieuwe procedure horen.
En er wordt een bestuurlijke discussie voorbereid over
hoe te handelen indien personen (18-minners en ouder)
in verwarde toestand in een andere gemeente worden
aangetroffen dan waar ze woonachtig zijn.
Versterken infectieziektebestrijding en de structurele
betekenis hiervan

S. de
Gouw

Agenda

21 april
2022

131 24-06-2021 21.

Informatieveiligheid

Thema AB Informatieveiligheid voorbereiden

H. Zuidijk

In behandeling

3e kwartaal
2022

132 18-11-2021 .

Oprichting van en deelname
aan de Stichting
Risicobeheer
Veiligheidsregio’s
Uniform kwaliteitsniveau
bevolkingszorg

Formele besluitvorming voorbereiden na afronding
wensen- en bedenkingenprocedure gemeenteraden

H. Zuidijk

Agenda

21 april
2022

Voorbereiden bestuurlijke discussie doorontwikkeling
bevolkingszorg

L. Spruit

Agenda

21 april
2022

12.

133 18-11-2021 22.
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Presentielijst bestuurders en adviseurs Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
d.d. 18 november 2021 10:00 – 12:30 uur locatie raadszaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn
en via Microsoft Teams

Presentielijst bestuurders
Gemeente:

Naam:

Aan- / afwezig

1

Alphen a/d Rijn

Mw. L. (Liesbeth) Spies, plv. voorzitter

Aanwezig

2

Bodegraven-Reeuwijk

Dhr. E. (Eric) van Heijningen

Aanwezig

3

Gouda

Dhr. P. (Pieter) Verhoeve

Aanwezig

4

Hillegom

Dhr. A. (Arie) van Erk

Aanwezig

5

Kaag en Braassem

Mw. A. (Astrid) Heijstee-Bolt

Aanwezig

6

Katwijk

Dhr. C. (Cornelis) Visser

Aanwezig

7

Krimpenerwaard

Dhr. P. (Pieter) Paans

Aanwezig

8

Leiden

Dhr. H. (Henri) Lenferink, voorzitter

Aanwezig

9

Leiderdorp

Mw. L. (Leila) Driessen-Jansen

Aanwezig

10

Lisse

Mw. L. (Lies) Spruit

Aanwezig

11

Nieuwkoop

Dhr. R.J. (Robbert-Jan) van Duijn

Aanwezig

12

Noordwijk

Mw. W. (Wendy) Verkleij-Eimers

Aanwezig

13

Oegstgeest

Dhr. E. (Emiel) Jaensch

Afwezig

14

Teylingen

Mw. C. (Carla) Breuer

Aanwezig

15

Voorschoten

Mw. N. (Nadine) Stemerdink

Aanwezig

16

Waddinxveen

Dhr. E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis

Aanwezig

17

Zoeterwoude

Dhr. F. (Fred) van Trigt

Aanwezig

18

Zuidplas

Dhr. H. (Han) Weber

Aanwezig

Pagina 1

Presentielijst adviseurs
Organisatie

Naam:

Paraaf

OM
Hoogheemraadschap
Rijnland

Dhr. M. (Michiel) Zwinkels

Afwezig

Dhr. R. (Rogier) van der Sande

Afwezig

Defensie

Dhr. P. (Peter) Wilming

Afwezig

VD/VRHM

Dhr. H. (Hans)Zuidijk

Aanwezig

VD/DPG

S. (Sjaak) de Gouw

Aanwezig

VD/VRHM/BGC

Mw. D. (Dian) Aarts

Aanwezig v.a. 11.00 uur

VD/VRHM

Mw. L. (Lilian) Weber

Aanwezig

VD/Politie

Dhr. C. (Chiu) Man

Aanwezig

VRHM

Dhr. T. (Tjeerd) Neumann

Afwezig

VRHM

Dhr. A. (Arjan) van de Watering

Afwezig

VRHM

Dhr. E. (Ernst) Breider

Aanwezig

VRHM

Dhr. P. (Peter) Kessels

Aanwezig
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Presentielijst bestuurders en adviseurs Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
d.d. 17 februari 2022 10:00 – 12:30 uur via Microsoft Teams

Presentielijst bestuurders
Gemeente:

Naam:

Aan- / afwezig

1

Alphen a/d Rijn

Mw. L. (Liesbeth) Spies, plv. voorzitter

Aanwezig

2

Bodegraven-Reeuwijk

Dhr. E. (Eric) van Heijningen

Aanwezig

3

Gouda

Dhr. P. (Pieter) Verhoeve

Afwezig

4

Hillegom

Dhr. A. (Arie) van Erk

Aanwezig

5

Kaag en Braassem

Mw. A. (Astrid) Heijstee-Bolt

Aanwezig

6

Katwijk

Dhr. C. (Cornelis) Visser

Aanwezig

7

Krimpenerwaard

Dhr. P. (Pieter) Paans

Aanwezig

8

Leiden

Dhr. H. (Henri) Lenferink, voorzitter

Aanwezig

9

Leiderdorp

Mw. L. (Leila) Driessen-Jansen

Aanwezig

10

Lisse

Mw. L. (Lies) Spruit

Aanwezig

11

Nieuwkoop

Dhr. R.J. (Robbert-Jan) van Duijn

Aanwezig

12

Noordwijk

Mw. W. (Wendy) Verkleij-Eimers

Afwezig

13

Oegstgeest

Dhr. E. (Emiel) Jaensch

Aanwezig

14

Teylingen

Mw. C. (Carla) Breuer

Aanwezig

15

Voorschoten

Mw. N. (Nadine) Stemerdink

Aanwezig

16

Waddinxveen

Dhr. E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis

Aanwezig

17

Zoeterwoude

Dhr. F. (Fred) van Trigt

Aanwezig

18

Zuidplas

Dhr. H. (Han) Weber

Aanwezig
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Presentielijst adviseurs
Organisatie

Naam:

Paraaf

OM
Hoogheemraadschap
Rijnland

Dhr. M. (Michiel) Zwinkels

Afwezig

Dhr. R. (Rogier) van der Sande

Afwezig

Defensie

Dhr. P. (Peter) Wilming

Afwezig

VD/VRHM

Dhr. H. (Hans)Zuidijk

Aanwezig

VD/DPG

S. (Sjaak) de Gouw

Aanwezig

VD/VRHM/BGC

Mw. D. (Dian) Aarts

Aanwezig

VD/VRHM

Mw. L. (Lilian) Weber

Aanwezig

VD/Politie

Dhr. C. (Chiu) Man

Aanwezig

VRHM

Dhr. T. (Tjeerd) Neumann

Afwezig

VRHM

Dhr. A. (Arjan) van de Watering

Afwezig

VRHM

Dhr. E. (Ernst) Breider

Aanwezig

VRHM

Dhr. P. (Peter) Kessels

Aanwezig
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