
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Gesprek II 
 

Onderwerp Zienswijze begroting 2018 en Jaarstukken 2016 
Veiligheidsregio (305165) 

Datum 10 mei 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Bellaart 
(D66) De Haan 
(CDA) Eijpe 
(PvdA) Wiss 
(GL) Vonk 
(HvBNM) Rikse 
(50PLUS)  
(GOP)  
(Fractie Kruijt) Kruijt 
(Gewoon GooiseMeren) Sweijen 
(Fractie Vlaanderen) Vlaanderen 

Meesprekers o Van der Zwan (brandweer) 
o Pieter Verlijsdonk (brandweer) 
o Jaap de Graaf (Veiligheidsregio) 
o Dick van Baarle (Veiligheidsregio) 

Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Esther van der Heijden 

Voorzitter De Hollander 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering 
Dhr. Verlijsdonk geeft een korte inleiding. 
 
D66 vraagt naar de kosten ivm afbouw Crailo en hij vraagt naar de 
GHOR.  
Van Baarle antwoord op de vraag over Crailo. 
Van der Zwan gaat in op de GHOR 
Ter Heegde gaat in op wat er gebeurt bij rampen. 
VVD vraagt naar nieuwe ontwikkelingen: is daar nog ruimte voor? En hij 
vraagt naar de lobby over de veiligheidsregio. 
Van der Zwan gaat in op de lobby en op de ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
Ter Heegde geeft hier een aanvulling op. De burgemeesters zorgen 
bestuurlijk voor de lobby. 
GGM vraagt welke probleem het college wil oplossen met deze 
zienswijze. Ter Heegde gaat hier nader op in.  
D66 vraagt naar de fusie met Utrecht en Flevoland. Dhr Ter Heegde gaat 
hier op in. 
Fractie Kruijt vraagt of de leden van de regio instemmen met de 
zienswijze van het college van Gooise Meren. Daarnaast vraagt hij naar 
de verhuizing van de meldkamer. 
Van der Zwan zegt dat er al landelijke ontwikkelingen zijn met de 
meldkamers. Verder kent hij de concept zienswijze niet en gaat verder in 
op het oefenterrein en Crailo. Ter Heegde geeft hier een reactie op. 
PvdA vraagt of dit raadsvoorstel niet op gespannen voet staat met het 
doel van de regio en of de vrijwillige brandweer wordt betrokken. 
Ter Heegde gaat op de vragen in. 



 

Van der Zwan  gaat nader in op de contacten met de vrijwilligers. 
VVD vraagt naar de opschaling. Van der Zwan gaat hier op in. 
HvBNM vraagt naar beslispunten 6 en punt 8: kunnen die niet 
samengevoegd worden. 
Ter Heegde merkt op dat 6 al uitgevoerd is en 8 is daar het resultaat 
van. Verlijsdonk gaat nader op de vraag in. Ter Heegde gaat nader op 
de zienswijze in. 
Fractie Kruijt vraagt hoe de brandweer tegenover de fusie gaat. 
Van der Zwan gaat hier nader op in en dat schaalvergroting nodig is. 
D66 vraagt naar OMS-meldingen bij de brandweer en hij vraagt naar de 
ICT en de kosten hier? Van der Zwan gaat hier nader op in. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

GL is voor besluitvormende raad, de andere fracties voor 
meningsvormende raad. 

 


