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onderwerp Terugkoppeling vergadering AB VRGV 10 februari 2021 

 
 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 10 februari vond een reguliere vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek. Graag informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over reguliere zaken die voor uw 
gemeente van direct belang zijn. Het verslag van de openbare vergadering van 10 februari kunt u na 
vaststelling vinden op onze website.  

 

1. Uittreding Weesp  

 
Het Algemeen Bestuur is geïnformeerd over de voorbereiding op de uittreding van de gemeente Weesp uit 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Met de fusie van Weesp en Amsterdam, wordt Weesp onderdeel 
van de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling vindt niet eerder dan 2022 plaats. In 
september 2020 is de projectopdracht vastgesteld. Op 10 maart wordt het projectplan besproken in de 
Veiligheidsdirectie. De voorbereidingen op de uittreding van Weesp uit onze regio worden gedaan in nauwe 
samenwerking met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Belangrijk hierin is de zorgvuldige overdracht 
van de dienstverlening en hulpverlening. De gezamenlijke kick-off gesprekken hebben inmiddels 
plaatsgevonden. Wat dit betekent voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, wordt toegelicht in een 
raadsinformatiebijeenkomst. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt via uw griffie. 
 

2. Incidentbestrijding op het water  

 

Vanuit de historie is in de regio Gooi en Vechtstreek de incidentenbestrijding op het water georganiseerd 
vanuit lokaal perspectief. Vanuit dit perspectief is niet of nauwelijks rekening gehouden met de 
mogelijkheden die regionale samenwerking en de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland bieden 
om de aanpak van incidenten op het water effectiever en op een kwalitatief hoger niveau uit te voeren. 
In afstemming met de gemeenten is een beleidsdocument opgesteld om incidentbestrijding op het water 
adequaat te organiseren op de schaal van de veiligheidsregio. Een besluit vanuit het bestuur van de 
veiligheidsregio is nodig om de verantwoordelijkheden voor en de uitvoering van incidentenbestrijding op 
het water formeel te borgen. Het Algemeen Bestuur heeft de brandweer deze taken toegewezen en heeft 
ingestemd met de daarbij behorende prestatienormen. 
 
Op basis van de analyse van risico’s en uitrukken en een optimalisering van de samenwerking, wordt het 
aantal brandweerhulpboten teruggebracht van vijf naar drie. Met drie boten wordt voldaan aan de 
prestatienormen voor incidentbestrijding op het water. Ook is er hiermee voldoende capaciteit beschikbaar 
voor inzet in het kader van de landelijke reddingsvloot (in samenwerking met de reddingsbrigade) en de 
incidentele ondersteuning van gemeenten op OOV-taken. Een boot met trailer wordt geplaatst op de 
posten: Loosdrecht, Naarden en Nederhorst den Berg. De brandweerhulpboten van Muiden en ’s 
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Graveland komen te vervallen. Voor Muiden geldt dat we voor incidentbestrijding op de monding van de 
Vecht of op het IJ-meer de SAMIJ-regeling volgen. SAMIJ beschrijft de incidentbestrijding op het 
buitendijkse water verder dan 200 meter uit de kust en op de aanland eilanden. De KNRM heeft daarbij de 
taak om als varend platform op te treden bij incidenten op o.a. de randmeren. In voorkomende gevallen 
kunnen eenheden van de brandweer “opstappen” op schepen van de KNRM om daarbij te ondersteunen. 
De KNRM vervult deze taak 24/7, het hele jaar rond. 
 
De betrokken posten zijn geïnformeerd, maar begrijpelijk is dat het gevoelig ligt bij de vrijwilligers op de 
posten waar de boot weggaat. In het kader van de financiële druk op de gemeentelijke begrotingen is 
gekozen om het aantal beschikbare boten aan te sluiten op de regionale risico’s. Daarmee houden we 
voldoende slagkracht en kunnen we  blijven participeren in de nationale reddingsvloot ten behoeve van 
overstromingsscenario’s. 

 

3. Taakdifferentiatie update  

 
Naar aanleiding van Europese uitspraken is, onder leiding van een landelijke denktank, onderzoek 

uitgevoerd om te komen tot een toekomstbestendig stelsel. De landelijk ontwikkelde denkrichting is eind 

vorig jaar aangescherpt en opnieuw besproken in het Algemeen Bestuur. Het invoeren van deze 

denkrichting heeft potentieel consequenties voor de kwaliteit van de brandweerzorg en/of de financiën.  

  

Eind vorig jaar heeft de denktank aangegeven behoefte te hebben aan een nadere, landelijke analyse 

door een projectteam, om zo een scherper (kwalitatief geharmoniseerd) beeld te krijgen van de 

organisatorische, personele consequenties en aspecten die nodig zijn om de financiële consequenties 

inzichtelijk te maken van de denkrichting. De periode december/januari is benut om het landelijke beeld 

completer te maken en waar nodig te verduidelijken. Het streven vanuit het landelijke project is om in 

februari te komen tot een voorstel aan het Veiligheidsberaad.  

  

Het onderwerp staat geagendeerd in het Veiligheidsberaad van 22 februari 2021. De komende maanden 

worden gebruikt om enkele onderdelen van de denkrichting nog verder te onderzoeken. De denktank is 

voornemens het definitieve denkkader op 21 juni in het Veiligheidsberaad te bespreken. Bij verdere 

concretisering zullen we u hierover informeren tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. 

 

4. Zienswijzen colleges op kadernota  

 
Vanuit de zienswijzen van de colleges op de Kadernota 2022 kwam naar voren dat er begrip is voor de 
inspanningen die de veiligheidsregio de afgelopen jaren heeft gedaan om structurele financiële voordelen 
te realiseren met behoud van kwaliteit. Door de samenwerking met Flevoland is een structurele 
besparing van € 350k gerealiseerd waar in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de regio's 
werd uitgegaan van ongeveer structureel € 250k.  
 
De veiligheidsregio wil niet voorbijgaan aan de uitdagingen waar de gemeenten voor gesteld zijn en 
committeert zich daarom voor de komende jaren aan een zware inspanningsverplichting om tegemoet te 
komen aan de wens van de colleges tot het realiseren van een "zuinigheidsbesparing" ten bedrage van 
185.000 binnen de begroting van de Veiligheidsregio. Hiervoor zullen wij onze taken nog kritischer gaan 
bekijken of taken tegen lagere kosten uitgevoerd kunnen worden zodat er financiële middelen binnen de 
begroting vrijvallen, dit betreffen overigens te allen tijde niet-wettelijke taken. In de programmabegroting 
van 2022 is hiermee een begin gemaakt door hiervoor taakstellend een bedrag van structureel 50.000 te 
besparen, dit wordt in de programmabegroting van 2022 verwerkt.  
 
De ontwerpprogrammabegroting 2022 van de veiligheidsregio zal begin april naar de raden worden 
gestuurd.  De raden hebben, conform de gemeenschappelijke regeling, de mogelijkheid om hierop hun 
zienswijze te geven. In de bestuursrapportage over 2022 zullen wij de raden over de voortgang van de 
genoemde inspanningsverplichting informeren. 

 

5. Brandveiligheid zorginstellingen  

 
De Provincie Noord-Holland heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het toezicht op de brandveiligheid van 
zorginstellingen. In het eindrapport, dat medio 2020 is verschenen, is een aantal aanbevelingen gedaan 
aan gemeenten en veiligheidsregio´s. Verbeterpunten werden onder andere gezien in  duidelijkere 
afspraken tussen gemeente en veiligheidsregio over samenwerking en rolverdeling en het opstellen van 
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beleid en een uitvoeringsprogramma voor toezicht brandveiligheid. Op verzoek van de gemeenten vervult 
de brandweer een coördinerende rol bij het versterken van de aanpak op dit dossier. Een werkgroep met 

leden van de afdeling Risicobeheersing van Brandweer Gooi en Vechtstreek en de afdelingen 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de  gemeenten in de regio werkt de aanbevelingen uit en 
zorgt voor implementatie uiterlijk 2022. 

Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de 

ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio,  

 
        
 
 
 
 
 
J.A. van der Zwan        P.I. Broertjes      
secretaris       voorzitter 


