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Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 3/2019 
 

 

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

L. Sievers, H. Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid), J. 

Pijning (Provincie Noord-Holland), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris), H. 

Fokkens (districtschef politie Zaanstreek-Waterland) L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands 

Noorderkwartier), B. Visscher (liaison Defensie) en R. Wiemerink (strategisch 

adviseur). 

 

Afwezig:  R. Meerhof en S. Preenen (plv. Hoofdofficier van Justitie) 

 

Agendalid:  N. Wamsteker (J&V) en T.P. Beaufort (RMC West). 

 

Gasten: D. Smulders (beleidsadviseur P&O-VrZW) 
 

Notulist: R. Wiemerink 

 

Datum:  24 juni 2019 
Tijd:   16.00 tot 17.15 uur    
Locatie:  Gemeentehuis Purmerend -raadszaal. 

 

 

A19.03.1 Opening 

 

 

 

a.   Mededelingen 

J. Hamming opent de vergadering en geeft aan dat de extra ingeplande 

vergadering van het Algemeen Bestuur om 17.15 uur zal vervallen omdat R. 

Meerhof zich heeft afgemeld.   

 

 Geen aanvullende mededelingen. 

 

 

 
A19.03.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter kennisname 

a. Ingekomen en 

uitgaande 

stukken 

(overzicht en 

bijlagen t.k.n.) 

 

 

b. Terug-

koppeling BAC 

Brandweer, 

d.d. 13 mei 

2019 

 

c. Terugkop-

peling BAC 

Informatievoor-

ziening, d.d.  

d. Terugkop-

 

J. Hamming merkt op dat er de gemeenten hun zienswijzen hebben ingediend 

inzake het Regionaal Risicoprofiel, Akte van Oprichting Brandweerschool N-H en 

de Ontwerpbegroting 2020. 

 

 

 

De vergadering van 13 mei 2019 is niet doorgegaan. 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. R. Meerhof heeft een schriftelijke terugkoppeling verzorgd. 
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peling 

Veiligheids-

beraad 2019 

 

 

e. Nieuwsbrief 

      Young Fire en 

      Rescueteam 

 

J. Hamming geeft aan dat er is gesproken over het Onderzoek rechtspositie 

brandweervrijwilligers, het Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra), de Uitwerking van de gezamenlijke aanpak bij ongekende crises en het 

rapport ‘’Bouwen aan Vertrouwen’’.  

 

De nieuwsbrief is ter kennisname geagendeerd. 

 

  

A19.03.3 

 

 

 

 

 

 

a. Concept-

verslag 

Algemeen 

Bestuur 5 april 

2019 

 

b. Actiepunten-

lijst AB 24 juni 

2019 

 
c. Termijnagenda 

Algemeen 

Bestuur 24 juni 

2019 

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 5 april 2019 wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

A19.03.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie Wet 

normalisering 

rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Smulders verzorgt een toelichting inzake de problematiek rond de Wnra. 

L. Sievers merkt op in de discussie de principiële kant van de vrijwilligheid bij de 

brandweer te missen. Door de huidige insteek om het probleem juridisch te 

benaderen, ga je voorbij aan het feit dat het werken met brandweervrijwilligers 

een groot maatschappelijk goed is; het brengt maatschappelijke cohesie met zich 

mee. Daarnaast geeft L. Sievers aan het opmerkelijk te blijven vinden dat 

defensie en politie uitgezonderd zijn van de toepassing van de Wnra en de 

brandweer niet. D. Smulders vermeldt dat de politie en defensie rijksdiensten zijn.  

L. Sievers zegt vervolgens nog een mogelijkheid te zien in het laten uitvoeren van 

de brandweertaken door de particuliere sector. 

A19.03.5 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijke 

aangelegenheden 

a. Onderzoek 

gezamenlijke 

bedrijfsvoering 

GGD/VrZW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bijl geeft een korte toelichting. 

L. Sievers deelt mede moeite te hebben met het feit dat de samenwerking tussen 

zorg en veiligheid in eerste instantie geen opbrengsten oplevert. Zij geeft aan 

andere ervaringen in den lande te zien waarbij integrale samenwerking juist een 

positief resultaat met zich meebrengt. D. Bijl en L. Kroon sluiten zich hierbij aan 

en verzoeken om alsnog een verdiepingsslag in dit kader.  

F. Strijthagen merkt hierbij op dat onderhavige discussie meerdere dimensies 

bevat: ‘’allereerst kijken naar de bedrijfsvoering, vervolgens de gezamenlijke 

huisvesting erbij betrekken en daarna de mogelijkheden van nadere 

samenwerking  onderzoeken’’. Voor het onderzoek naar integrale samenwerking 

heeft echter het bestuur van de GGD geen opdracht verstrekt. Om een nadere 

visie hieromtrent te ontwikkelen, is het dan ook van belang hier gezamenlijk in op 

te trekken. 
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b. Akte van 

Oprichting 

Brandweer-

school 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- Kennis te nemen van deze voorlopige resultaten van de verkenning 
van samenwerking tussen Veiligheidsregio en GGD op het gebied van 
bedrijfsvoering; 

- Deze uitkomsten te betrekken bij de uitkomsten van een separaat 

onderzoek naar gezamenlijke huisvesting waarvan de resultaten dit 

najaar verwacht worden; 

-  Na de zomer een bijeenkomst te organiseren tussen DB VrZW en DB 

GGD om het samenwerkingsvraagstuk nader te bespreken.  

 

Geen opmerkingen. Iedereen is akkoord. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- Met inachtneming van het advies van de gemeenteraden in te 
stemmen met de oprichting van de coöperatie conform de concept 
Akte van Oprichting; 

- Het lidmaatschap van deze coöperatie te aanvaarden; 

- In te stemmen met de benoeming van de directeur van 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland tot eerste bestuurder; 

- In te stemmen met het aanwijzen van burgemeester J. van Beek voor 
de Algemene Ledenvergadering; 

 

A19.03.6 

 

Brandweer 

a.Advies Snel 

Inverventievoer-

tuig met 2 

personen 

 

 

 

J. van Beek geeft korte toelichting.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

-       Kennis te nemen van de conclusies van de pilot SI2; 
-       De inzet van een SI2 op de post Purmerend en Volendam       

      conform voorstel  aangepast te continueren; 
-       Een definitieve keuze rondom de inzet van de SI2 te maken bij  
            het opstellen van  het nieuwe dekkingsplan 2021-2025. 

 

A19.03.7 Risicobeheersing 

a.Vaststelling 

Regionaal 

Risicoprofiel 2019-

2020 

J. Hamming geeft een korte toelichting. L. Kohsiek geeft aan de gevolgen van 

‘’droogte’’ graag explicieter in het risicoprofiel weer te geven. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- Het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2019-2020 vast te 
stellen. 

- Het risico op een luchtvaartongeval (inclusief helikopterverkeer) te 

laten uitwerken en te komen met een voorstel om dit risico al of niet 

op te nemen in het Regionaal Risicoprofiel; 

- De risico’s bij/door droogte expliciet op te nemen in het Regionaal 

Risicoprofiel 2019-2020 

A19.03.8 Multidisciplinaire 

Samenwerking 

a. Rapportage 

Systeemtest 2018 

 

 

 

b. Wijzigen 

mandaat 

J. Hamming geeft aan dat er een uitstekende beoordeling is gegeven. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- Kennis te nemen van de evaluatierapportage systeemtest 2018  

- De rapportage door te geleiden naar de Inspectie Justitie en 
Veiligheid.  

 
L. Sievers geeft aan dat niet iedereen onverdeeld akkoord is met voorliggend 
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waarschuwen 

bevolking bij GRIP 

0 

 

document. H. Raasing vermeldt dat er pas wordt overgegaan op het nieuwe 

proces wanneer  alle betrokken ambtenaren goed opgeleid en geoefend zijn. 

L. Sievers vermeldt vervolgens geïnformeerd te willen worden wanneer 

daadwerkelijk tot invoering wordt overgegaan.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

- In te stemmen met het uitbreiden van het mandaat voor het inzetten 

van het WAS en NL-Alert in acute situaties bij GRIP 0. 

 

A19.03.9 Financiën 
 
a. Vaststellen 
Jaarstukken 2018 
VrZW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Vaststelling 

begroting 2020 

VrZW 

 

 

 

 

c. Eerste bestuurs-

rapportage 2019 

VrZW 

J. Hamming geeft een korte toelichting. 

De vier gemeenten Beemster, Purmerend, Edam-Volendam en Zaanstad hebben 
ingestemd met de resultaatbestemming waarbij een bestemmingsreserve wordt 
gevormd voor de Wnra. 
De andere vier gemeenten Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Wormerland 
hebben tijdens de begrotingsbehandeling wel een zienswijze geformuleerd met 
betrekking tot de voorgestelde resultaatsbestemming in de jaarstukken 2018. In 
deze zienswijzen geven de gemeenten aan de bestemmingsreserve niet te willen 
vormen, maar het gehele resultaat terug te laten vloeien naar de gemeenten  
 

Voor definitieve besluitvorming wordt er vervolgens gestemd. Het resultaat van de 

fysieke stemming: 5 voor en 2 tegen. Beemster, Purmerend, Edam-Volendam, 

Zaanstad en Landsmeer stemmen voor; Waterland en Wormerland stemmen 

tegen. Vanuit Oostzaan is er geen vertegenwoordiging aanwezig. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- de jaarstukken 2018 definitief vast te stellen; 

- € 400.000 te storten in een nieuwe bestemmingsreserve WNRA ter 
dekking van verwachte aanloopkosten en een deel van de 
exploitatiekosten in het 1e jaar als gevolg van invoering van de WNRA; 

- Teruggave aan de gemeenten: een bedrag van €777.099 terug te betalen 
aan de aangesloten  

       gemeenten conform de verdeelsleutel 2018. 
 

Geen opmerkingen. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- de Begroting VrZW 2019 vast te stellen; 

- de bezuinigingstaakstelling van €1 miljoen definitief te maken en VrZW te 
vragen deze te presenteren bij de behandeling van de Kadernota 2021. 

 
Geen opmerkingen. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1e bestuursrapportage (Burap-1) 
over de periode januari tot en met maart 2019; 

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

- In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen 

in bijlage I. 

A19.03.10 Communicatie - 
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besluitvorming 

Algemeen Bestuur 

A19.03.11 Rondvraag en 

sluiting 

 

-  

 


