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A18.04.3a 
 

Vastgesteld verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 3/2018 
 

 
Deelnemers: J. Hamming, D. Bijl, L. Sievers, A.L. Van der Stoel, J. van Beek, L. Kroon,  R. 

Meerhof,  P. Tange, H. Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke 
Gezondheid), H. Fokkens (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), R. van 
Treeck (Provincie Noord-Holland), S. Keukens (strategisch adviseur) 

 
Afwezig:  G. Blom, L. Kohsiek, S. Preenen, J. Pijning 
 
Datum:   29 juni 2018 
Notulen:  S. Keukens 

 

A18.03.1 Opening, 

mededelingen en 

vaststelling 

agenda 

 

 

a. Termijnagenda 

 

De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. J. Pijning laat zich vervangen 

door R. van Treeck. D. Bijl meldt dat G. Blom afwezig is. 

 

J. Hamming meldt dat Kolonel T.P. Beaufort de nieuwe Regionaal Militair 

Commandant West/Midden is. Hij vervangt Kolonel van Eijk. 

 

De termijnagenda geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 

A18.03.2 Ter kennisname 

a. Ingekomen en 

uitgaande 

stukken 

(overzicht en 

bijlagen t.k.n.) 

 

b. Concept-

verslag 

Dagelijks 

Bestuur 20 juni 

2018 

 

c. Taken en 

werkwijze 

Instituut 

Fysieke 

Veiligheid 

(presentatie: 

Leo Zaal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het overzicht ingekomen en uitgaande 

stukken. 

 

 

 

 

 

L. Sievers vraagt zich af wat de meerwaarde van het verslag is. De overwegingen 

waarom het Dagelijks Bestuur een stuk doorgeleid naar het Algemeen Bestuur 

ontbreken. L. Kroon reageert dat het Dagelijks Bestuur een procedurele rol heeft. 

Er vindt geen inhoudelijke bespreking van de stukken plaats in het Dagelijks 

Bestuur. 

 

Naar aanleiding van de kritische zienswijze van VrZW op het Jaarplan en 

begroting IFV 2018 verzorgt L. Zaal een presentatie over de taken en werkwijze 

van het IFV. 

 

L. Kroon licht toe dat de zienswijze van VrZW zich met name richtte op de 

financiering van activiteiten van het IFV. In sommige gevallen wordt het 

inwoneraantal als verdeelsleutel gehanteerd. In andere gevallen worden de 

regio’s gelijk aangeslagen. Dat laatste is erg nadelig voor een kleine regio als 

VrZW. L. Zaal antwoordt dat het Veiligheidsberaad (d.d. 17 februari 2017) 

besloten heeft bij nieuwe activiteiten steeds een expliciet besluit te nemen over de 

wijze van financiering. Voor activiteiten waarover in het verleden besloten is – 

veelal een vast bedrag per regio – wordt dit niet aangepast. 

 

L. Zaal licht toe dat het IFV de zogenaamde artikel 69-taken voor alle 

veiligheidsregio’s uitvoert (in opdracht van het Veiligheidsberaad). Het heeft 

meerwaarde om bepaalde activiteiten (zoals LCMS, SIS, GEO) in gezamenlijkheid 

uit te voeren. D. Bijl geeft aan weinig zeggenschap te ervaren. Als individuele 
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d. Werkbezoek 

aan hulp-

verleningspost 

Wormerland 19 

oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

e. Terug-

koppeling 

Bestuurlijke 

Advies-

commissies / 

Veiligheids-

beraad 

 

regio kun je er niet zomaar uitstappen. L. Zaal reageert dat hiervoor een besluit 

van het Veiligheidsberaad nodig is. 

 

L. Zaal presenteert een overzicht van activiteiten die het IFV voor alle 

veiligheidsregio’s gezamenlijk uitvoert. L. Kroon vraagt of het wettelijke taken 

betreft. L. Zaal geeft aan dat het geen wettelijke taken zijn, maar taken waarvan 

het Veiligheidsberaad opdrachtgever is. L. Kroon stelt dat er vooral activiteiten 

bijkomen, maar dat activiteiten die doorlopen vanuit het verleden niet opnieuw 

tegen het licht gehouden worden. L. Zaal reageert dat het Veiligheidsberaad vrij 

staat activiteiten tegen het licht te houden. Hij zegt toe de activiteiten verder uit te 

diepen, zodat de burgemeesters ook in hun raden kunnen uitleggen wat het IFV 

doet. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• het Algemeen Bestuur van 19 oktober 2018 te combineren met een bezoek 

aan de hulpverleningspost. 

• het starttijdstip van het Algemeen Bestuur op 19 oktober te vervroegen naar 

09.00 uur (tot 10.30 uur). 

• de locatie van het Algemeen Bestuur op 19 oktober te verplaatsen naar het 

gemeentehuis in Wormerland. 

• aansluitend aan het Algemeen Bestuur op 19 oktober twee uur in de agenda’s 

te reserveren om een bezoek te brengen aan de hulpverleningspost(en) in 

Wormerland. 

 

J. van Beek koppelt kort terug uit de BAC Brandweer van 18 april. Onder andere 

is gesproken over Grootschalig en Specialistisch Optreden en het onderzoek 

oefenterreinen. 

 

R. Meerhof meldt dat hij de BAC Informatievoorzienig aan zich voorbij heeft 

moeten laten gaan, in verband met de vorming van het college in Oostzaan. L. 

Kroon vraagt aandacht voor vervanging in geval portefeuillehouders verhinderd 

zijn. H. Raasing geeft aan dat voor elke portefeuille ook een plaatsvervangend 

portefeuillehouder is aangewezen. In geval die ook verhinderd is, kan via VrZW 

het verzoek tot vervanging bij de andere bestuurders uitgezet worden. 

 

J. Hamming geeft aan dat in het Veiligheidsberaad gesproken is over de 

strategische agenda en het uitwerkingskader meldkamers. Hij meldt dat unaniem 

ingestemd is met het uitwerkingskader en het voorstel om Zeeland te 

compenseren. 

Vorige week vond ook het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Noord-Holland plaats. 

De bestuurlijk portefeuillehouders meldkamer uit VrK en VrNHN gaven daarbij aan 

ontstemd te zijn over de zienswijze van VrZW op het uitwerkingskader 

meldkamers. Meer specifiek over de passage waarin VrZW stelt te streven naar 

samenvoeging met meldkamer Amterdam-Amstelland op termijn. J. Hamming 

geeft aan begrip te hebben voor de gevoelens in VrK en VrNHN. Hij is van mening 

dat het tijd is om een punt te zetten, en samen met VrK en VrNHN vol te gaan 

voor Meldkamer Noord-Holland. Het Algemeen Bestuur sluit zich hierbij aan. 

D. Bijl vult aan dat VrZW niet voornemens is geweest zich te ontvlechten uit 

Meldkamer Noord-Holland, om samen te gaan met meldkamer Amsterdam-

Amstelland. 

 

A18.03.3 a. Concept-

verslag 

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 6 april 2018 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 
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Algemeen 

Bestuur 6 april 

2018 

 

b. Actiepunten-

lijst AB 29 juni 

2018 

 

c. Opbrengst 

bestuurs-

conferentie 

 

 

 

 

 

De actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 

 

 

 

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de opbrengsten van de 

bestuursconferentie. H. Raasing geeft aan dat de opbrengsten van de 

bestuursconferentie input zijn voor de doorontwikkeling van de organisatie. 

Definitieve besluitvorming over de doorontwikkeling is voorzien voor het 

Algemeen Bestuur van 30 november. 

 

A18.03.4 Bestuurlijke 

aangelegenheden 

a. Informatie-

voorziening 

gemeenteraden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aanpassing 

GRIP 

alarmering 

n.a.v. 

samenvoeging 

meldkamers 

Zaandam/ 

Haarlem 

 

L. Sievers complimenteert VrZW met de wijze waarop informatie gevisualiseerd 

wordt door middel van infographics. Ze doet de suggestie om tijdens 

raadsinformatieavonden een BT-oefening te simuleren met raadsleden. F. 

Strijthagen biedt aan om bij het organiseren van raadsinformatieavonden samen 

op te trekken met de GGD. 

 

A.L. van der Stoel benadrukt dat burgemeesters en Acb’ers over dezelfde 

informatie moeten beschikken als raadsleden. Vanuit haar raad is er de wens om 

de nieuwe meldkamer in Haarlem te bezoeken. 

 

Het Algemeen Bestuur wisselt van gedachten over de informatievoorziening van 

VrZW aan gemeenteraden, en besluit de informatievoorziening te verbeteren 

door: 

• Gemeenteraden op hoofdlijnen te informeren over de voortgang en 

actuele ontwikkelingen, gekoppeld aan de behandeling van de 

bestuursrapportages in het Algemeen Bestuur. 

• In voorkomende gevallen raadsleden proactief te informeren naar 

aanleiding van mediaberichtgeving. 

• Per gemeente/operationeel gebied jaarlijks een raadsinformatieavond te 

organiseren. 

• Raadsleden meer te betrekken bij activiteiten van de veiligheidsregio. 

 

Het Algemeen Bestuur stemt ermee in dat, gezien de samenwerking tussen de 

Meldkamers VrZW en VrK en het voldoen aan de gestelde wettelijke eisen, de 

CaCo eveneens binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland GRIP 1 en 2 mag 

afkondigen, tenzij het in de planvorming (onder meer ramp- en 

incidentbestrijdingsplannen) anders is aangegeven. 

 

A18.03.5 Brandweer 

a. Eindrapportage 

implementatie 

dekkingsplan 

 

 

 

 

L. Sievers mist bij de overwegingen om de circa 70 vrijwilligers, boven de 

beoogde formatie, niet verder af te bouwen – ‘motivatie’ als argument. Zeker in 

relatie tot het belevingsonderzoek is het van belang om dit argument te 

benoemen. 

 

P. Tange geeft aan dat de eindrapportage wederom inzichtelijk maakt dat de 

brandweer op een groot aantal plaatsen in Wormerland te laat is. Dit blijft lastig te 

verdedigen binnen de gemeenteraad. 
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b. Vervolgtraject 

Belevings-

onderzoek 

brandweer-

personeel 

 

 

Het Algemeen Bestuur: 

1. Neemt kennis van de eindrapportage dekkingsplan; 

2. Besluit de omvang van de huidige formatie van vrijwilligers niet verder af 

te laten nemen; 

3. Besluit het aantal TS-en tbv vakbekwaamheid uit te breiden van 3 naar 5; 

4. Besluit het concept TS4 voor de posten Marken en Kwadijk te wijzigen 

naar TS compact alsmede  aanvullende projecten brandveiligheid op 

Marken uit te voeren; 

5. De besluiten conform voorgesteld te verwerken in BURAP I en MIP; 

6. Neemt kennis van de grafische weergave van het dekkingsplan en de 

daarbij te verwachten opkomsttijden per gebied. 

 

J. van Beek stelt voor om als Algemeen Bestuur in gesprek te gaan met alle 

betrokkenen over het vervolg van het belevingsonderzoek. J. Hamming spreekt 

zijn voorkeur uit voor een interactieve vorm waarbij een delegatie van het 

Algemeen Bestuur in gesprek gaat met een delegatie van de posten en delegatie 

van de OR. Onderwerp van gesprek zou in ieder geval ‘zelfsturing’ moeten zijn, 

en wat daar onder verstaan wordt. P. Tange geeft aan liever van 

zelforganiserende posten te willen spreken. D. Bijl geeft aan daarbij ook de 

gebiedscommandanten te willen betrekken. 

 

H. Raasing geeft aan dat het vertrek van de gebiedscommandant 

Zaanstad/Oostzaan voorlopig niet ingevuld wordt. Komende periode wordt 

gebruikt om daarmee te experimenteren. 

 

Het Algemeen Bestuur: 

1. Neemt kennis te nemen van  de notitie vervolgtraject belevingsonderzoek. 

2. Besluit tot het houden van een vervolggesprek dit najaar, op basis van 

een nadere uitwerking van de projectgroep, met een delegatie van 

betrokkenen (OR, vrijwilligers, leiding) over het vervolg van het 

belevingsonderzoek. 

 

A18.03.6 Financiën 

a. Jaarstukken 

2017 

(definitieve 

vaststelling) 

 

 

 

 

 

 

b. Begroting 2019 

(definitieve 

vaststelling) 

 

 

c. Burap I 2018 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. De jaarstukken VrZW 2017 vast te stellen 

2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming:   

• Toevoeging van € 34.00 aan de bestemmingsreserve LMO  

• Teruggave van € 718.365 aan de gemeenten naar rato van de 

gemeentelijke bijdrage 2017 

3. In te stemmen met een vrijval van €375.000 van de algemene reserve in 

2018 en deze terug te geven aan de gemeenten naar rato van de 

gemeentelijke bijdrage 2017. Dit als begrotingswijziging te verwerken in 

Burap 2018-1. 

 

D. Bijl geeft aan dat vanuit de gemeenteraden veel instemming op de begroting 

ontvangen is. De meegegeven aandachtspunten worden opgepakt. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit de Begroting VrZW 2019 vast te stellen. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 1
e
 bestuursrapportage (Burap) 

over de periode januari tot en met maart 2018; 

2. In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende 
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programma’s / producten in de 1
e
 bestuursrapportage; 

3. In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen 

in bijlage I. 

 

D. Bijl geeft aan dat in de bestuursrapportage melding wordt gemaakt van het 

besluit van Brandweer Amsterdam-Amstelland om zich terug te trekken uit de 

Brandweerschool. Naar aanleiding hiervan heeft hij een belafspraak met Bas 

Eenhoorn (waarnemend voorzitter VrAA) ingepland. D. Bijl ziet het terugtrekken 

van Amsterdam-Amstelland als een gemiste kans. Ook ontbreken heldere 

argumenten voor deze stap van Amsterdam-Amstelland. 

 

A18.03.7 GHOR 

a. Organisatie-

plan GHOR 

Zaanstreek-

Waterland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ontwikkelingen 

Ambulance 

Amsterdam en 

responstijden 

L. Kroon licht toe dat de stap naar een vorming van een GHOR Noord-Holland nu 

nog een stap te ver is. Vandaar dat als tussenstap gekozen is om een GHOR 

Zaanstreek-Waterland te vormen. Hiermee lossen we ook het BTW-vraagstuk op. 

Ze geeft aan dat voorliggend voorstel op steun van de Veiligheidsdirectie kan 

rekenen. F. Strijthagen vult aan dat de GHOR functioneert als onderdeel van de 

veiligheidsregio. Door de voorgestelde organisatorische inbedding van de GHOR 

bij de GGD wordt echter zowel mono als multi versterkt. 

 

F. Strijthagen vervolgt dat sprake is van een klein begrotingstekort. Hij en de 

directeur VrZW zien echter mogelijkheden om zaken efficiënter in te richten. Er is 

echter iets meer tijd nodig om dit uit te werken. Het principebesluit  om een GHOR 

Zaanstreek-Waterland in te richten kan echter niet langer wachten, gezien de 

planning om de GHOR Zaanstreek-Waterland in het eerste kwartaal 2019 

operationeel te hebben. Hij verzoekt het Algemeen Bestuur daarom in te stemmen 

met de inrichting van de GHOR Zaanstreek-Waterland. 

 

H. Raasing geeft aan dat het advies van de OR betrokken wordt bij de verdere 

uitwerking. F. Strijthagen complimenteert de OR VrZW voor haar bijdrage. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Stemt in met de inrichting van de GHOR in Zaanstreek-Waterland 

conform het voorliggende Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland 

en de DPG te mandateren dit uit te voeren. 

2. De DPG en de directeur veiligheidsregio de opdracht te geven om in de 

tweede helft 2018 te komen tot voorstellen voor de dekking van het 

variabele deel van de kosten. 

3. De DPG en de directeur veiligheidsregio de opdracht te geven nader 

onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verdere samenwerking 

tussen GGD en veiligheidsregio die mogelijk leiden tot meer effectiviteit 

en efficiency en hierover in de tweede helft van 2018 te rapporteren. 

 

F. Strijthagen meldt dat het besluit van het Algemeen Bestuur intern 

gecommuniceerd zal worden. 

 

L. Kroon vraagt of de instelling van de GHOR Zaanstreek-Waterland tot 

aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling VrZW leidt. H. Raasing zegt toe 

dit uit te zoeken. 

 

F. Sier verzorgt een presentatie over de ontwikkelingen met betrekking tot 

ambulancezorg in Zaanstreek-Waterland. Ambulance Amsterdam wordt 

geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen, zoals openstaande vacatures, 

stijgende zorgvraag en schuivende zorgstromen. Gevolg is dat Ambulance 
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ambulances  

(presentatie: 

Frans Sier) 

Amsterdam de norm van reponstijden voor A1-meldingen in Zaanstreek-

Waterland niet haalt (norm: 95% binnen 15 minuten na melding). Met name in de 

buitengebieden ligt het percentage lager. Daarvoor wordt nu een aantal 

maatregelen getroffen. Onder andere door first responders, zoals Burgerharthulp 

te faciliteren. L. Kroon wordt graag betrokken als het om Marken gaat.  

 

L. Sievers verzoekt inzichtelijk te maken op welke plekken in de regio ambulances 

de normtijden overschrijden. En op basis daarvan aanvullende maatregelen te 

treffen om de zorg te waarborgen. 

 

D. Bijl is benieuwd wat de gevolgen van de vorming van Meldkamer Noord-

Holland voor de prestaties van de ambulancezorg zijn in Zaanstreek-Waterland. 

Hij verzoekt hierover in de loop van 2019 geïnformeerd te worden. 

 

A18.03.8 Risicobeheersing 

a. Beheers-

maatregelen en 

prioritering 

Brandrisico-

profiel VrZW 

2018-2020 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. De beheersmaatregelen, prioritering en benoemde lokale accenten 

Brandrisicoprofiel 2018-2020 vast te stellen; 

2. Om via de bestuursrapportages periodiek te rapporteren over de 

voortgang van de uitvoering van de beheersmaatregelen. 

A18.03.9 Informatie-

voorziening 

a. Privacybeleid 

VrZW 

Het Algemeen Bestuur besluit het privacybeleid van VrZW vast te stellen. 

A18.03.10 Communicatie 

besluitvorming 

Algemeen Bestuur 

/ informatie-

voorziening 

gemeenteraden 

 

H. Raasing meldt dat de vastgestelde jaarstukken 2017 en begroting 2019 ter 

informatie aan de gemeenteraden gestuurd worden. Ook zal een 

raadsinformatiebrief over Burap I 2018 toegezonden worden. 

A18.03.11 Rondvraag en 

sluiting 

 

L. Sievers merkt op dat VrZW in de communicatie vaak defensief communiceert 

als het gaat over bovenregionale samenwerking en schaalvergroting. Ze vindt dat 

we onze eigen kracht als uitgangspunt moeten nemen. Dit kwam ook naar voren 

in de visitatie. H. Raasing zegt toe dit een plek te geven in de doorontwikkeling. 

 

A.L. van der Stoel geeft aan dat zij bij de begrotingsbehandeling twee vragen 

kreeg die zij niet kon beantwoorden. Ze verzoekt VrZW om input voor 

beantwoording. Het gaat om vragen over de salarisopbouw binnen VrZW en de 

afschrijvingstermijnen. H. Raasing zegt dit toe. 

Ze verzoekt tevens of de stukken voor het Algemeen Bestuur eerder verstrekt 

kunnen worden. H. Raasing meldt dat de stukken standaard 10 dagen van te 

voren toegezonden worden. Ditmaal is dat niet gelukt, omdat het Dagelijks 

Bestuur pas op 20 juni vergaderde. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.58 uur. 

 


