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           10 Beëindiging contract BMC   Dhr. J. de Boer 

Dagelijks Bestuur Algemeen bestuur Samensteller 

25 oktober 2018 8 november 2018 R. Verhoeven 

Korte inhoud: 

Naar aanleiding van de managementproblematiek binnen de veiligheidsdirectie van de 
veiligheidsregio is op 21 maart 2017 een dienstverleningsovereenkomst gesloten met BMC om de 
heer Roel Wever een aantal activiteiten te laten verrichten. 
Het bestuur heeft de navolgende opdrachten gegeven aan de heer Wever: 
1.Normaliseer de verhoudingen binnen de directie/management 
2.Ontwikkel een visie voor en van de veiligheidsregio 
3.Adviseer over de nieuwe organisatiestructuur 
4. Zorg dat de basis op orde is; huisvesting en ICT 
5. Behartig lopende zaken  
 
De opdrachten 1 tot en met 3 zijn afgerond. 
De nieuwe organisatiestructuur is vastgesteld door het algemeen bestuur van 28 juni 2018. Ter 
uitwerking daarvan wordt een nieuwe tweehoofdige directie geworven. Voor één directeur  is bij de 
vergaderstukken van het algemeen bestuur een voorstel tot benoeming gevoegd. Voor de functie van 
directeur crisisbeheersing hebben de eerste sollicitatiegesprekken plaatsgevonden.  
 
Ten aanzien van huisvesting en ICT zijn belangrijke randvoorwaarden geschapen. Binnenkort komt 
een bestuursvoorstel voor een strategisch huisvestingsplan. De ICT aanbesteding is onlangs binnen 
de begrote kosten succesvol afgerond. De administratie en ICT-processen zijn verder verbeterd. 
 
Aan opdracht 5 is in de afgelopen periode uitvoering gegeven. 
 
Gezien het voorgaande heeft het dagelijks bestuur op 25 oktober 2018 besloten het contract met  
BMC en daarmee de structurele inzet van Roel Wever te beëindigen per 1 november 2018. Het 
voorgaande  is afgestemd met de heer Wever. 
 
Met deze beëindiging vervalt ook het mandaat van de heer Wever voor het uitvoeren van de functie 
van algemeen directeur ad interim. 
Het voorstel is de betreffende bevoegdheden van de tweehoofdige directie in de nieuwe 
organisatiestructuur per 1 november 2018  voorlopig toe te delen aan de heer D. van Zanten. Na de 
indiensttreding van de nieuwe directeur crisisbeheersing zal door de directie een bestuursvoorstel 
worden gedaan voor de verdeling van de portefeuilles en de daarmee gepaard gaande taken en 
bevoegden. 
 
 
Beslispunten 



 

1. Kennis te nemen van de beëindiging van het contract met BMC per 1 november 2018 en 

daardoor beëindiging van de inzet van de heer R. Wever per genoemde datum 

2. Gezien het besluit onder 1 en afhankelijk van het besluit bij agendapunt 9 is het voorstel de 

bevoegdheden van de tweehoofdige directie in de nieuwe organisatiestructuur voorlopig toe 

te delen aan de heer D. van Zanten, de nieuwe beoogde directeur brandweer/RAV. 
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