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A19.04.3a  
 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 4/2019 
 

 

Deelnemers:  J. Hamming, D. Straat,  D. Bijl, J. van Beek, L. Kroon,  R. Meerhof,  P. Tange, L. 

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

Poelman (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:  P. Tange 

 

Agendalid:  N. Wamsteker (J&V)  

 

Gasten: G. Bosland (Berenschot) en T.P. Beaufort (RMC West). 
 

Notulist: R. Wiemerink 

 

Datum:  11 Oktober 2019 
Tijd:   9.30 tot 11.00 uur    
Locatie:  Prins Bernardplein 

 

 

A19.04.1 Opening 

 

 

 

a.   Mededelingen 

J. Hamming opent de vergadering en heet de heer D. Straat en mevrouw M. 

Poelman welkom. Hij geeft vervolgens aan dat de heer G. Bosland en de heer 

T.P. Beaufort aanwezig zijn om een presentatie te verzorgen. 

 

J. van Beek merkt op dat de evaluatie van het dekkingsplan niet eind dit jaar 

maar begin volgend jaar aan het bestuur wordt voorgelegd. Het heeft enige 

vertraging opgelopen door ziekte van een externe die het onderzoek heeft 

begeleid. 

 

F. Strijthagen spreekt zijn waardering uit voor inzet van de witte kolom tijdens 

het evenement Dam tot Damloop 2019. 

 

L. Sievers vermeldt dat op het Brandweercongres 2019 het concept ’Young 

Fire & Rescue Team’ – een breed hulpverleningsteam geformeerd door 

jongeren- positief is ontvangen. De introductiefilm over het Young Fire & 

Rescue die op het congres is getoond, wordt aan het einde van de vergadering 

aan het bestuur gepresenteerd. 

Daarnaast merkt L. Sievers op dat de afspraken rond de vorming van de 

Nationale Reddingsvloot binnen VrZW (de opzet van de regionale 

reddingsgroep) zijn geformaliseerd in een convenant met   

de Reddingsbrigade Nederland. L. Kroon zal hierbij worden betrokken. 

 
A19.04.2 

 

 

 

Ter kennisname/ 

ingekomen stukken 

a. Brief Unesco 

b. Rapport 

Geen opmerkingen. 

D. Straat vraagt naar de stand van zaken binnen de Meldkamer Noord-Holland 

en informeert met name naar de kwetsbaarheid van de Meldkamer. J. 
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continuïteit 

Meldkamers 

 

 

 

 

 

 

 

c. Brief Minister J en 

V inzake 

gebiedsgerichte 

opkomsttijden  

 

 

 

d. Terugkoppeling 

DB, d.d. 25 

september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Terugkoppeling 

BAC Brandweer, 

d.d. 9 september 

2019 

f. Terugkoppeling 

BAC 

Informatievoorzie

ning, d.d. 11 

september 2019 

g. Terugkoppeling 

BAC GHOR 

h. Terugkoppeling 

Veiligheidsberaad

, d.d. 24 

september 2019/7 

oktober 2019 

Hamming geeft aan dat veel veiligheidsregio’s zich niet herkennen in het beeld 

dat wordt geschetst in het rapport; de inspectie heeft niet alle regio’s met 

ervaringen meegenomen. Hij merkt op dat de voortgang van de Meldkamer 

Noord-Holland na de opstartfase  wordt gemonitord en de laatste stand van 

zaken begin volgend jaar opnieuw ter informatievoorziening wordt 

geagendeerd voor het bestuur. 

 

D. Straat informeert hoe het bestuur op de hoogte blijft van de laatste 

ontwikkelingen op dit gebied. H. Raasing geeft aan dat deze ontwikkelingen 

c.q. uitgangspunten worden meegenomen in het proces van het nieuw op te 

stellen dekkingsplan begin volgend jaar. 

 

J. Hamming vertelt dat er met name is gesproken over de 

bezuinigingsopdracht. D. Bijl vermeldt hierbij dat  er drie lijsten zijn opgesteld 

met bezuinigingsvoorstellen waarbij onderscheid is gemaakt naar haalbare 

voorstellen, voorstellen die uitgevoerd kunnen worden met vergaande 

consequenties en voorstellen die zijn af te raden. 

Het Dagelijks Bestuur zal in de volgende vergadering  een advies formuleren 

hoe hiermee om te gaan.  

Vervolgens spreekt J. Hamming zijn waardering uit over de manier waarop het 

artikel 24 overleg in dit kader heeft plaatsgevonden; een bijeenkomst waar 

zijns inziens het goede gesprek is gevoerd.   

 

J. van Beek merkt op dat er o.a. is gesproken over het uitstel van de Wnra, de 

gebiedsgerichte opkomsttijden en de kerndata Brandweer. 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

J. Hamming geeft een korte toelichting. 

A19.04.3 

 

 

 

a. Concept-verslag 

Algemeen 

Bestuur 24 juni 

2019 

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2019 wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

A19.04.4 

 

 

Presentatie 

Benchmark 

De heer G. Bosland geeft een nadere toelichting op de uitkomsten van de 

Benchmark.  
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A19.04.5 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijke 

aangelegenheden 

a. Planning 

bestuurs-

vergaderingen 

 

 

 

 

 

L. Kroon vraagt of de twee vergaderingen die staan gepland op de donderdag 

kunnen worden verschoven naar de vrijdag. 

H. Raasing geeft aan dat zal worden gekeken in hoeverre dit verzoek alsnog 

kan worden ingewilligd qua planning. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- Deze planning vast te stellen met een voorbehoud ten aanzien van 
de twee geplande vergaderingen op de donderdag. 

 
A19.04.6 Multidisciplinaire 

Samenwerking 

a. Informatie en 

overzicht evaluaties 

landelijke 112 storing 

 

b. Inspectierapport 

Vakbekwaamheid 

 

L. Sievers geeft een korte toelichting. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

- Kennis te nemen van de informatie over lopende onderzoeken 
rond de landelijke 112 storing van 24 juni 2019.  

 
 

H. Raasing merkt op dat Zaanstreek-Waterland bij een aantal aspecten in het 

rapport als voorbeeldregio wordt genoemd. Hier kunnen we trots op zijn.   

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

- Kennis nemen van de rapportage “Beeld Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland vakbekwaamheid crisisfunctionarissen”. 

 

A19.04.7 Presentatie Taken 
Defensie i.r.t. VrZW 
 

De heer T.P. Beaufort geeft tijdens de presentatie aan welke diverse 
werkzaamheden worden verricht door Defensie en waar zij de Veiligheidsregio 
bij de uitvoering van haar taken mogelijk kan ondersteunen. 
 
 

A19.04.8 Communicatie 

besluitvorming 

Algemeen Bestuur 

- 

A19.04.9 Rondvraag en sluiting 

 

De introductiefilm van het Young Fire & Rescue Team wordt vertoond. 

 


