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Korte samenvatting
bespreking:

De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur. Onderwerp van deze vergadering is de extra personele inhuur Openbare Orde en Veiligheid (OOV).
Burgemeester Van Schelven vindt het van belang dat als de nieuwe burgemeester wordt voorgedragen bij de commissaris van de Koning er vaste en eigen medewerkers in dienst zijn voor de uitvoering van de OOV. De gemeente
Bunnik verdient het om bij calamiteiten eigen medewerkers te hebben op het
dossier Crisis en rampen.
De heer Schenk vindt het voorstel een logisch gevolg op eerdere besluiten. Kan
de raad een actieve rol krijgen bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan
en is daarbij ondersteuning van het CCV mogelijk?
Mevrouw Zuidweg sluit aan bij de woorden van de portefeuillehouder. Zij vindt
het niet wenselijk dat er voor een langere periode gebruikt wordt gemaakt van
externe medewerkers op deze post. Is het mogelijk om eerder dan de geplande
datum, begin 2019, een vaste medewerker aan te trekken voor deze post?
De heer Kool is blij dat er meer wordt ingezet op handhaving. In het voorstel
staat dat er veel is geïnvesteerd. Zijn daar voorbeelden van bekend? De gemeenteraad heeft een aantal doelen gesteld. Kan de portefeuillehouder aangeven of deze doelen met de nieuwe opzet in de Kadernota 2019-2022 gerealiseerd kunnen worden? Biedt de huidige arbeidsmarkt voldoende uitzicht op het
aantrekken van een vaste kracht?
De heer Sterk heeft in de voorlegger gelezen dat er een achterstand is als het
gaat om reguliere werkzaamheden. Hiervoor is een externe medewerker ingehuurd maar deze zal de organisatie binnenkort verlaten. Er is nog geen definitieve profielschets opgesteld voor de nieuwe medewerker. Binnen de gemeente
Bunnik is een aantal bedrijven gevestigd met een hoog risicoprofiel. In de nachtelijke uren wordt het spoor gebruikt voor goederentransport met een verhoogd
risico. Als de OOV niet op orde is, is er dan wel sprake van een verantwoorde
situatie?
Burgemeester Van Schelven zegt dat de gemeente verplicht is elke vier jaar het
integrale veiligheidsplan te herschrijven. Dat plan wordt in samenspraak met de
raad opgesteld waarna dit door de raad wordt vastgesteld. Vervolgens wordt
door het college jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. Hij adviseert de raad dit
uitvoeringsplan jaarlijks aan de raad ter kennisgeving te laten voorleggen. Een
integraal veiligheidsplan wordt opgesteld in samenspraak met de regio en het
basisteam. In het Open Huis van december 2018 hoopt het college het IPV met
de raad te kunnen bespreken. In januari 2019 kan het IPV dan in de gemeente-
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raad worden vastgesteld. Daar waar de mogelijkheden van het CCV van toepassing zijn, zullen deze worden meegenomen.
Bij crisis en rampen is het van groot belang dat de communicatielijnen kort en
krachtig zijn. De betreffende medewerker moet op voorhand bekend zijn met
alle medewerkers en voorschriften. Als zich een crisis voordoet, kan er adequaat worden opgetreden.
In de nota staat dat de gemeente veel heeft geïnvesteerd. Spreker heeft voornamelijk gekeken welke verbeteringen er nodig zijn. De verantwoordelijkheden
waren versnipperd binnen de organisatie ondergebracht. Die taken worden nu
bij een functionaris neergelegd. Een aantal doelen kan niet worden gerealiseerd
omdat daarvoor niet de benodigde capaciteit aanwezig is. Die doelen worden in
een latere fase gerealiseerd. Bij de leidinggevende binnen de ambtelijke organisatie en bij het college is nu bekend hoe en waar de inhaalslag moet worden
gemaakt.
Het opvullen van de vacature voor een veiligheidsfunctionaris is aan de afdeling
P&O.
Spreker deelt de opmerking van de heer Sterk over het risicoprofiel van enkele
bedrijven binnen de gemeente Bunnik. Als zich nu een calamiteit voordoet, zal
de gemeente alle zeilen moeten bijzetten om de zaak in goede banen te leiden.
Daar moet in de toekomst sterker op worden ingezet.
Mevrouw Zuidwal zegt dat in de voorligger staat dat het functieprofiel eind 2018
gereed is. Wanneer kan de aanstelling dan plaatsvinden?
Burgemeester Van Schelven zegt dat de portefeuillehouder niet gaat over het
aantrekken van medewerkers. Op dit moment zijn er twee externe medewerkers
voor een bepaalde periode aangetrokken. Op dit moment wordt geïnventariseerd over welke vaardigheden de nieuwe veiligheidscoördinator dient te beschikken.
De heer Heijnen vult aan dat de functieprofielen medio oktober 2018 gereed
moeten zijn. Daarna wordt de vacature opengesteld en kan de werving en selectie worden gestart. Eind 2018 kunnen de nieuwe medewerkers dan worden
aangenomen.
Burgemeester Van Schelven zegt dat het college de urgentie zeker voelt. De
geluiden in deze bijeenkomst gehoord hebbende, gaat hij ervan uit dat de fracties bij de begrotingsbehandeling op 8 november 2018 zullen instemmen met
het voorstel.
De heer Schenk vraagt of de raad het IPV, voordat dit als raadsvoorstel wordt
voorgelegd, nog in het Open Huis kan bespreken.
Burgemeester Van Schelven neemt de vraag mee naar het presidium.
De heer Kool vraagt of het correct is dat de burgemeester deels autonoom en
deels op aanvraag van de gemeenteraad beslissingen kan nemen als het gaat
om de handhaving. Valt het beschikbaar stellen van extra geld voor de handhaving ook onder de autonome beslissingsbevoegdheid van de portefeuillehouder?
Burgemeester Van Schelven zegt dat de raad altijd beslist over het geld. De
uitvoering is belegd bij het college van B&W en voor bepaalde zaken is de uitvoering belegd bij de burgemeester.
De voorzitter stelt vast dat dit voorstel als hamerpunt in de raadsvergadering
van 4 oktober 2018 kan worden behandeld.
Hij dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20.30 uur.
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Besproken in technisch overleg d.d. 4 oktober 2018

Vastgesteld d.d. 4 oktober 2018
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