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VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur 28 maart 2018 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum); mw. J. Bakker - Klein (Huizen), dhr. H. ter 

Heegde (Gooise Meren), mw. R. Kruisinga (Laren), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), 
mevr. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. F. Ossel (Wijdemeren), dhr. J.J. Bakker 
(secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur) en R. Ton (directeur RAV). 

Afwezig geen 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0003125 

 
1. Opening en mededelingen 
Inhoud  
Mw. Bakker Klein is aanwezig als door de raad aangewezen plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente Huizen. In de deelname AB wordt niet ambtshalve voorzien, zoals bij het AB van 
de Veiligheidsregio. Huizen wacht met een aanwijzing totdat het nieuwe college gevormd is.  

 
2. Vaststellen agenda 
Inhoud 
Geen opmerkingen  
Acties 
Geen 
Besluit 
De agenda wordt vastgesteld conform nr. 18.0002191 

 
3. Ingekomen en verzonden 
Inhoud 
a. Initiatiefvoorstel Groen manifest Brief van Hilversum (ingekomen) B&W H’sum nr. 439440 
b. Beantwoording verzoeken n.a.v. moties uitstel van uitrol PMD Wijdemeren en Hilversum op advies 
van de portefeullehouders Fysiek Domein (verzonden) nrs. 18.0002015 en 18.0002419. 
Acties 
Geen 
Besluit 
Er is kennisgenomen van de ingekomen en verzonden brieven. 

 
4. Vaststellen verslag 8 februari 2018 
Inhoud 
Het verslag is meegezonden nr. 18.0001480 
Acties 
Geen  
Besluit 
Het verslag is conform concept vastgesteld. 
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5. Invulling vacatures DB  
Inhoud 
Er zijn afgelopen periode door vertrek van de vertegenwoordiger in het AB uit Huizen en door 
inwerkingtreding van de nieuwe GR per 21 maart, twee vacatures ontstaan in het dagelijks bestuur 
van de Regio. Verzoek is aan het algemeen bestuur om voor de overbruggingsperiode tot ca. juli dit 
jaar twee leden uit het midden als DB lid aan te wijzen. Voorstel nr. 18.0002527 
Krachtens artikel 16 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling voorziet het algemeen bestuur zo 
spoedig mogelijk in de invulling van de vacatures. 
Acties 
Aanwijzing en benoeming 2 leden dagelijks bestuur 
Besluit 
Totdat via aanwijzing door de gemeenteraden voorzien is in de opvolging van de 
vertegenwoordigers in het algemeen bestuur, worden als leden van het dagelijks bestuur benoemd: 
de heer H. ter Heegde en de heer B.J. van Bochove. 
De heer Ter Heegde zal de portefeuille financiën op zich nemen binnen het DB. 

 
6. Nieuwbouw Meldkamer 
Inhoud 
Gevraagd is het standpunt van het bestuur RAV in te brengen nr. 18.0002006; 18.0002005  
Op 11 oktober 2017 heeft de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland, mede naar aanleiding van 
signalen vanuit gebruikers, besloten de positionering van de meldkamer te heroverwegen in 
verband met de aanwezigheid van kolommen die de variatiemogelijkheden in inrichting beperken 
en de (beperkte) plafondhoogte. De politie is verzocht een zogenaamde haalbaarheidsstudie 
herpositionering uit te voeren. 
De politie heeft naast het haalbaarheidsonderzoek een parallel onderzoek door een extern bureau, 
Deloitte, laten uitvoeren. Deloitte is gevraagd een objectieve analyse uit te voeren van mogelijke 
alternatieven voor de huisvesting van de meldkamer, basisteam en districtsfuncties op de locatie 
Hilversum. 
Voornoemde onderzoeken hebben tot nieuwe inzichten in mogelijke huisvestingsalternatieven 
geleid. Deze alternatieven zijn op 13 december 2017 besproken in de Stuurgroep Meldkamer 
Midden Nederland. Tijdens de uitwisseling van voorlopige standpunten bleek in meerderheid een 
voorkeur te zijn voor het alternatief nieuwbouw en is ingestemd in verder verdiepen van de 
alternatieven. 
De heer Ton geeft aan dat de bijdrage van de RAV’s in eerder stadium aan de orde is geweest en 
geleid heeft tot een verdeelsleutel. De locatie keuze en afweging over de nieuwbouw ca. is een 
verantwoordelijkheid van het veiligheidsbestuur. De verzekeraars vergoeden het gebruik door de 
RAV’s van het gedeelte ambulance van de gezamenlijke meldkamer  
Het aandeel van de RAV in de exploitatie van de renovatie bedraagt € 24.238. 
Het aandeel van de RAV in de exploitatie van de nieuwbouw bedraagt € 24.214. 
Acties 
Kennisgeving van standpunt bestuur RAV aan de stuurgroep. 
Besluit 
1. Neemt kennis van de ontwikkelingen rond de meldkamer in de nieuwbouw van het politiebureau 
te Hilversum. 
2. De jaarlijkse bijdrage aan de politie voor het medegebruik van de meldkamer in het nieuw te 
bouwen politiebureau van Hilversum wordt voorlopig vastgesteld op € 24.214. per jaar. Deze 
bijdrage wordt gefinancierd uit het budget dat beschikbaar wordt gesteld door de zorgverzekeraars. 
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7. Actualiteiten en de rondvraag 
Inhoud 
De secretaris meldt introductiebijeenkomsten verbonden partijen voor raadsleden op 4 april in het 
gemeentehuis van Gooise Meren en op 26 april in het BEL kantoor. Beide bijeenkomsten starten om 
19.30 uur.  
Acties 
Aanwezigheid van de Regiovoorzitter en overige leden van het algemeen bestuur. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering  
van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek  
gehouden op 12 april 2018 
 
Secretaris   Voorzitter  
 
J.J. Bakker   P.I. Broertjes  
 
 
 


