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Besproken items 
(Jaarstukken) 

De heer vd Meer geeft aan clusterhoofd te zijn van alleen Bussum en Naarden 
en dus niet van Muiden. Hierover wordt gevraagd of dit wel zo handig is nu 
Bussum, Naarden en Muiden samen één nieuwe gemeente vormen. 
Antw: Dit is in het verleden zo ingedeeld, maar wellicht zou het goed zijn om 
hier binnen de Veiligheidsregio nog eens naar te kijken. 
 
Naar aanleiding van de voorgestelde zienswijze stellen alle fracties vragen over 
de berekening van risico’s en de formulering van risico’s. Worden risico’s niet 
te ruim berekend? En zijn alle genoemde risico’s wel risico’s of zijn het eigenlijk 
gewone begrotingsposten? 
Antw: Het berekenen van risico’s is altijd aan discussie onderhevig. De 
Veiligheidsregio denkt dat er een weldoordachte inschatting is gemaakt van 
de risico’s, de accountant heeft zich hier ook in herkent. Het college vindt dat 
het allemaal wel wat minder kan en legt daarom deze zienswijze voor. Het 
college zegt toe ook nog eens goed te kijken naar alle reserves en of dit 
allemaal wel echte reserves zijn of gewone begrotingsposten. 
 
Ten aanzien van de zienswijze wordt de vraag gesteld of Gooise Meren hierin 
samen optrekt met andere gemeenten binnen de regio of hierin alleen staat. 
Antw: Gooise Meren staat niet alleen met haar zienswijze, ook in andere 
gemeenten wordt deze zienswijze besproken, bijvoorbeeld in Hilversum en 
Huizen. 
 
Ook wordt gevraagd hoe we als enkele raad binnen de regio nu iets kunnen 
doen aan effectiviteit en efficiency van de brandweer. 
Antw.: het college zit bovenop de financiële resultaten en in het verslag wordt 
beschreven in hoeverre beleidsdoelen zijn behaald. Uiteraard zit een raad in 



 

een samenwerkingsverband altijd meer op afstand, aan de andere kant 
hebben we regio-ambassadeurs, die goed geïnformeerd worden. 
 
Partijen vragen ook hoe het bewustzijn op veiligheid wordt vergroot en hoe op 
dit moment de verhouding tussen professionals en vrijwilligers is. 
Antw.: op diverse plaatsen, bijv. WMO-loket en scholen wordt aan voorlichting 
gedaan, resultaat daarvan is lastig te meten, maar de Veiligheidsregio is ervan 
overtuigd dat dit het bewustzijn van mensen vergroot en dus problemen 
voorkomt en de veiligheid vergroot. 
De verhouding tussen professionals en vrijwilligers is altijd enigszins 
gespannen, zeker wanneer er nieuwe werkwijzen moeten worden 
geïntroduceerd. 

Besproken items 
(Begroting en 
Meerjarenraming) 

Naar aanleiding van de door het college voorgestelde zienswijze wordt 
gevraagd wat nu precies de voor- en nadelen voor gemeente Wijdemeren zijn 
waarover wordt gesproken in de argumentatie bij het niet instemmen met de 
overgangsregeling voor deze gemeente. Bovendien wordt er gevraagd of 
overgangsregelingen geen precedentwerking scheppen. 
Antw.: de eerste vraag kan tijdens de vergadering niet beantwoord worden en 
zal later schriftelijk beantwoord worden. Wat betreft de precedentwerking: als 
leden van samenwerkingsverbanden een uitzonderingspositie krijgen, geeft 
dit altijd precedentwerking, ook dit is een reden voor het college om dit af te 
raden. 
 
Er wordt ook gevraagd waarom het college voorstelt om niet in te stemmen 
met de verhoging van Bestuurlijk oefenen. 
Antw.: het college is kostenbewust en vindt dat de Veiligheidsregio ook zonder 
deze verhoging wel rond zou moeten kunnen komen. Als de raad dit 
onverantwoord vindt, dan hoort het college dit uiteraard graag. 
 
Er wordt gevraagd waarom er ingestemd wordt met een prijsontwikkeling van 
1,2%, we zitten toch juist bijna in een deflatie? 
Antw.: dit is toegelicht in de kaderbrief. 
 
Er wordt gevraagd waarvoor de 1,5 miljoen voor ICT en huisvesting  bedoeld is 
die op pagina 45 van de begroting genoemd wordt. 
Antw.: deze vraag kan tijdens de vergadering niet beantwoord worden en zal 
later schriftelijk beantwoord worden. 
 
Vorig jaar is in de werkgroep gesproken over het per gemeente beschikbaar 
stellen van een bepaald bedrag binnen de Veiligheidsregio waarover de 
gemeenteraad dan zou kunnen beslissen waaraan dit bedrag besteed moet 
worden. Gevraagd wordt waar dit bedrag en dit voorstel terugkomen in de 
stukken. 
Antw.: dit zit verwerkt in de basisbrandweerzorg. 

Toezeggingen college - Uitzoeken of genoemde reserves allemaal wel reserves horen te zijn of dat 
sommige daarvan eigenlijk gewone begrotingsposten zouden moeten zijn. 
- In kaart brengen van de (financiële) voor- en nadelen voor gemeente 
Wijdemeren (zie: besproken items (begroting)). 
- Uiteenzetten 1,5 miljoen voor ICT en huisvesting 

Aanbevelingen 
fracties 

Alle partijen zijn akkoord met verdure behandeling van dit agendapunt in de 
raadsvergadering van donderdag 1 juni. 

 


