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nr. 19.0000443 
Onderwerp d.d. Paraafbesluit: 
Gezien door de voorzitter op: 24/1 Heijstee Rebel  Luijten 
Parafenronde van 24 januari 2019  Akk/Bespr Akk/Bespr Akk/Bespr 
1. Aanpassen bijlage 1 van de 
uitvoeringsregeling Toelage 
Beschikbaarheidsdienst 
Oplegger nr. 18.0010847 
Voorstel nr. 18.0010845 
Uitvoeringsregeling nr. 18.0002248 
Bijlage 1 actueel overzicht functies nr. 
18.0010848 
 
De bijlage van de regeling is geactualiseerd op de 
toepassing vanaf 2017, met een bijgewerkt overzicht van 
functies waaraan beschikbaarheidsdiensten zijn 
verbonden. 
 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

2. VNG ledenraadpleging (uiterlijk 1 
februari 2019)  
Oplegger nr. 18.0010828 
Advies inbreng raadpleging nr. 18.0010827  
VNG brief ledenraadpleging 
 
Er kan worden ingestemd met de set afspraken die VNG 
en vakbonden hebben gemaakt, zoals deze opgenomen 
zijn in de ledenbrief d.d. 22 november 2018. 
Bij de raadpleging worden verschillende opmerkingen 
meegegeven. Naast deze opmerkingen wordt het signaal 
afgegeven dat het voor de Regio onacceptabel is als er op 
welke wijze dan ook sprake is van een stapeling van 
rechten door de transitievergoeding. 
 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

3. Verlenging samenwerkings-
overeenkomst Aanpak Verward Gedrag 
Oplegger met overeenkomst nr. 18.0010550 
 
Gemeenten (adviezen klankbord SD, DO    
portefeuillehouders is conform) en partners hebben 
geconcludeerd dat de aanpak nog niet sluitend is en hier 
meer tijd voor nodig is. Partijen willen de samenwerkings-
overeenkomst met twee jaar  verlengen. De 
ondertekening door de partners is op 14 februari. Deze 
aanpak maakt onderdeel uit van het programma 
Bescherming & Opvang (B&O).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 

Akk 
25/1 
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Gezien door de voorzitter op: 22/1    
Parafenronde van 22 januari 2019  Akk/Bespr Akk/Bespr Akk/Bespr 
1. Samenwerkingsovereenkomst 
Veiligheidsregio’s en GGD’n van Flevoland 
en Gooi en Vechtstreek.  
Oplegger DB nr. 19.0000504 
Voorstel DB nr. 19.0000503 
Samenwerkingsovereenkomst nr. 19.0000712 
Toelichting Samenwerkingsovereenkomst nr. 
19.0000713  
De overeenkomst is ontwikkeld op initiatief van de 
Veiligheidsregio(‘s) en legt de juridische basis (ook fiscaal 
van belang) voor de ontwikkeling van de samenwerking 
op terrein van Brandweerhulpverlening en GHOR taken 
(GHOR is als dienstverlening aan de Veiligheidsregio, 
ondergebracht zijn bij de GGD ’n). Het doel is om met 
deze samenwerking ‘minder’- meerkosten te maken dan 
wordt voorzien bij een autonome ontwikkeling.  
Een samenwerking ‘in ontwikkeling’, blijkt uit de vele  
‘kan’-bepalingen. Voorgesteld wordt aan uw dagelijks 
bestuur om in te stemmen en aan Maarten Hoelscher het 
ondertekeningmandaat te geven voor de ondertekening 
op 30 januari .       
 

Akk 
24/1 

Akk 
23/1 

Akk 
22/1 

Akk 
24/1 
Let op tekstuele 
slordigheden 1 a 
t/m c 

Parafenronde van 15 januari 2019  15/1 Akk/Bespr Akk/Bespr Akk/Bespr 
1. Aanpak inzetbaarheid 
Oplegger, nr. 18.0010301 
Voorstel, nr. 18.0010742 
Aanpak inzetbaarheid, nr. 18.0008706 
Verzuimbeleid, nr. 09.0001097 
De aanpak inzetbaarheid gaat deel uitmaken van de 
aanbesteding van de arbodienstverlening 
Het huidige verzuimbeleid, van  1 april 2010, gaat uit van 
de stelling ’ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’.  
Een stelling die de nadruk legt op gedrag en gericht is op 
het beïnvloeden van dit gedrag. 
Energiek aan het Werk zijn en blijven is meer dan je 
lichamelijk goed voelen. Dit concept van positieve 
gezondheid is verwoord in de Aanpak Inzetbaarheid. 
 

Akk 
16/1 

Akk 
16/1 

Akk 
15/1 

Akk 
15/1 
 
 
 

2. Programma van Eisen Aanbesteding 
Arbodienstverlening    
Oplegger, nr. 18.0010304 
Voorstel, nr.  18.0010758 
Leidraad aanbesteding nr. 18.0010300 
De nieuwe Arbodienstverlener dient een integrale 
aanpak te bieden. Ten opzichte van de huidige situatie 
betekent dit: Verzuimpreventie en –begeleiding gericht 
op onze visie. De aanvullende diensten 
(arbeidsdeskundige, psycholoog, vertrouwenspersoon 
ed) en activiteiten (PMO, uitvoering RI&E, werkplek-
onderzoek, verzuimtraining e.d.) zijn in de aanbesteding 
meegenomen. Nu worden deze diensten/activiteiten op 
offertebasis ingezet. 
 

Akk 
16/1 

Akk 
16/1 

Akk 
15/1 

Akk 
15/1 

3. Ontwerp agenda Algemeen bestuur  
Vaste werkafspraak is de agenda AB voor de 
verspreiding op 17 januari aan het DB ter 
instemming evt. aanvulling voor te leggen.   

Akk 
16/1 

Akk 
16/1 

Akk 
15/1 

Akk 
15/1 
Wat meer tijd in 
agenda AB  

 


