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Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 
Veiligheidsregio (765996) 

Datum  18 april 2018 om 20.00 uur 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer (VVD) 
Hermsen (D66) 
De Vos (CDA) 
Bekkema (PvdA) 
Portengen (GL) 
De Rooij (HvBNM) 
Nuij (50PLUS) 
Kwekkeboom (GDP) 
Blom-Louwers (CU)  

Meesprekers Namens de Veiligheidsregio: Van Baarle, De Graaf 
Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Van der Heijden 

Voorzitter Wiss 
Griffie Van Dongen 
  
Besproken items PvdA vraagt de veiligheidsregio naar het egalisatiefonds. 

GDP vraagt de burgemeester waarom Gooise Meren een reservepotje 
niet gewenst vindt. Hij vraagt de veiligheidsregio naar de kosten en wat 
het niet invullen van vacatures inhoudt. En de burgemeester wat de 
fusie oplevert. 
CDA vraagt de veiligheidsregio naar crisisbeheersing en 
rampenbestrijding. 
D66 vraagt naar het eenmalige tekort en hoe dit verwerkt is. 
HvBNM vraagt de veiligheidsregio en de burgemeester naar het 
veiligheidsbureau dat onvoldoende de rampenbestrijding kan 
garanderen. Moet dit niet met de MRA aangepakt worden? 
VVD vraagt naar de fusie met Flevoland en wat nu de koers is. Kunnen 
alle kosten gedekt worden? En hoe zit het met de vacatures bij de 
concernstaf? Ook wordt gevraagd naar de kazernes en de afbouw van 
Crailo. En hoe zit het met de eenmalige extra kosten van de GGD? 
50Plus vraagt of er is nagedacht over een fusie met Amsterdam? 
Komen er de komende jaren nog aanvullende bezuinigingen. En 
gevraagd wordt om in de bestuurssamenvatting meer concrete zaken 
aan te geven. 
PvdA vraagt naar de consequenties van het verlaten van Weesp van de 
regio en naar de overhead. 
CU vraagt naar het terrein dat dhr. Van Baarle vertegenwoordigd. 
CDA vraagt verder naar het oefencentrum 
 
De burgemeester en de vertegenwoordigers van de veiligheidsregio 
gaan op de vragen in. 



 

Toezeggingen college  
Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

CU overlegt met fractie, overige fracties: besluitvormend. 

 

 


