
 

A21.02.3a  

 
Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 1/2021 

 

Deelnemers:  J. Hamming, D. Bijl,  D. Straat, L. Sievers,  K. Heerschop, J. Michel-de Jong,   M.C. van der 

Weele, W. Jaeger, H. Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid),  

M. Groenendaal (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands 

Noorderkwartier), M. le Clercq (Provincie Noord-Holland), G. Blom (coördinerend 

gemeentesecretaris),S. Preenen (Hoofdofficier van Justitie) en R. Wiemerink (strategisch 

adviseur). 

Afwezig:              - 

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

Notulist:             Rianon Wiemerink 

Datum:  1 april 2021 

Tijdstip:              09.00 -10.30 uur 

Locatie: TEAMS 

 

Nr Onderwerp 

A21.01.1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

J. Hamming opent de vergadering, heet een ieder welkom en in het specifiek M. van der Weele als nieuwe 

burgemeester van de gemeente Waterland. Daarnaast geeft J. Hamming aan dat er drie presentaties zullen 

worden gehouden.  

A21.01.2 

A21.01.2a 

 

 

 

A21.01.2b 

 

 

A21.01.2c 

 

 

 

 

 

 

A21.01.2d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter Kennisname/ingekomen stukken 

Terugkoppeling BAC Brandweer, d.d. 5 maart 2021 

K.Heerschop geeft een korte terugkoppeling. Er is met name gesproken over de taakdifferentiatie. Er gaat een 

brief inzake deze problematiek naar de formateur van het nieuwe kabinet. 

 

Terugkoppeling BAC GHOR, d.d. 10 maart 2021 

W.Jaeger merkt op dat er verder geen bijzonderheden zijn te vermelden vanuit het overleg. 

 

Medewerkersonderzoek  

D. Straat en J. Hamming geven een compliment aan de directie en organisatie. Een mooi resultaat dat is 

neergezet afgelopen periode.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van het resultaat van het medewerkersonderzoek VrZW 2020.  
 

 

Oprichten Werkgeversvereniging 

D. Straat vermeldt dat het proces conform planning verloopt. H. Raasing voegt hieraan toe dat alle gemeenten 

in dit kader positief hebben gereageerd. 

Het Algemeen Bestuur besluit 

1. Kennis te nemen van het proces rond oprichting/deelname aan de Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio’s. 

 

 

 



 

A21.01.2e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A21.01.2f 

Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s 

L. Sievers merkt op meer evenwicht te willen terugzien in het stelsel, zoals het nu voorligt. Aansturing binnen 

het veiligheidsdomein vanuit het Ministerie van Justitie is haar inziens een repressieve koers. Hierdoor 

verdwijnt het principe van checks and balances. L. Sievers en J. Hamming zullen hier in een bilateraal nog 

nader over spreken in verband met nog een eventuele inbreng in het Veiligheidsberaad. H. Raasing  verwijst 

vervolgens naar de onderwerpen die zijn genoemd in de notitie waarop het Algemeen Bestuur alsnog invloed 

kan uitoefenen.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoud van de Evaluatie Wet 
Veiligheidsregio’s (zie bijlage I, II en III). 
 
 

Basishandreiking Crisisnoodopvang 

Geen opmerkingen. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

Kennis te nemen van de bijgevoegde Basishandreiking Crisisnoodopvang. 

A21.01.3 

A21.01.3a 

Ter vaststelling 

Conceptverslag Algemeen Bestuur 27 november 2020  

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 27 november 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

A21.01.4 

A21.01.4a 

 

 

 

 

 

 

 

A21.01.4b 

 

 

 

 

 

 

 

A21.01.4c 

Financiën 

Jaarstukken 2020 

D. Bijl licht e.e.a. toe en geeft aan achter de inhoud van het document te staan. Hierover heeft ambtelijke 

afstemming plaatsgevonden.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. De jaarstukken 2020 voorlopig vast te stellen; 
2. De voorlopige jaarstukken 2020 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten toe 

te zenden. 
 

 

Ontwerpbegroting 2022  

D. Bijl vermeldt dat de begroting is opgesteld conform de afspraken die zijn gemaakt.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. De ontwerpbegroting 2022 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast te stellen; 
2. Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te verzoeken in de tussenliggende periode van 8 

weken hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022, zodat deze zienswijzen betrokken 
kunnen worden in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021. 

 

Aanbesteding accountantsdiensten 

Verder geen opmerkingen. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Kennis te nemen van de opgestarte aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten voor de 
boekjaren 2021 – 2024; 

• In te stemmen met de uitgangspunten zoals genoemd in bovenstaande beschrijving; 

• De bestuurlijk portefeuillehouder Financiën te machtigen om namens het Algemeen Bestuur een 
gunningsbesluit te nemen. 

 



 

A21.01.5 

A21.01.5a 

 

 

 

 

 

 

A21.01.5b 

Personele aangelegenheden 

Goed werkgeverschap na dienstongevallen  

D. Straat merkt op dat hier eerder over is gesproken. Met de inhoud van de notitie kunnen we verder.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van de in bijgaande notitie verwoordde ontwikkelingen op het gebied van ‘goed 
werkgeverschap na dienstongevallen’ 

 

 

Portefeuillehouders bestuur VrZW 

Een ieder is akkoord met voorgestelde portefeuilleverdeling. J. Hamming feliciteert de nieuwe 

portefeuillehouders en het nieuwe lid binnen het Dagelijks Bestuur. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. In te stemmen met voorgestelde portefeuilleverdeling en nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. 
 

A21.01.6 

A21.01.6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A21.01.6b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijke aangelegenheden 

Dekkingsplan (presentatie F. Kuntz) 

F. Kuntz verzorgt de presentatie en licht de uitgangspunten voor het nieuw op te stellen dekkingsplan toe. K. 

Heerschop geeft aan blij te zijn met deze pragmatische aanpak. Op deze manier wordt voldaan aan de 

wettelijke verplichting. W. Jaeger en J. Michel- de Jong vragen wel aandacht voor de betrokkenheid van de 

gemeenteraden in deze problematiek. F. Kuntz zegt toe dat de gemeenteraden worden geïnformeerd middels 

een (tussentijdse) Raadsinformatiebrief. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Akkoord te gaan met de bestuurlijke uitgangspunten die de basis vormen voor het op te stellen 
dekkingsplan 2022-2025 voor de regio Zaanstreek-Waterland.  

2. De directeur VrZW opdracht te geven het dekkingsplan 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 
voor de regio Zaanstreek-Waterland op te stellen met in achtneming van uitgangspunten zoals 
geformuleerd door het bestuur, aanbevelingen zoals gedaan in de evaluatie van het dekkingsplan, 
voorstellen zoals gedaan in het kader van de taakstelling en  waar gewenst en mogelijk actuele 
(landelijke) ontwikkelingen mee te nemen in het nieuw op te stellen dekkingsplan. 

3. Akkoord te gaan met de vertegenwoordiging van het algemeen bestuur en daarmee opdrachtgever 
tot opstellen van Dekkingsplan VrZW 2022-2025 door portefeuillehouder mevrouw Heerschop. 
Mevrouw Heerschop zal hiertoe zitting nemen in de op te richten stuurgroep project Dekkingsplan 
VrZW 2022-2025.  

4. Akkoord te gaan met het informeren van de gemeenteraden, indien gewenst of noodzakelijk geacht 
door bestuur en/of gedelegeerd opdrachtgever zijnde mevrouw Heerschop, gedurende het proces.   

 

 

Concept beleidsplan 2021-2024 (presentatie S. Stoelinga) 

S. Stoelinga geeft de inhoud van het beleidsplan in het kort weer. D. Bijl vraagt om nuancering inzake het 

onderdeel maatschappelijke onrust; hier gaat de gemeente over. In de nieuwe versie zal worden gesproken 

over de ‘’effecten van maatschappelijke onrust’’.  Daarnaast wordt het voorbeeld van ‘’black lives matter’’ 

geschrapt.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Het Beleidsplan VrZW 2021-2024 voorlopig vast te stellen; 

2. Het voorlopige Beleidsplan VrZW 2021-2024 aan te bieden aan de colleges van B&W, ten behoeve 
van overleg met hun gemeenteraden.  

3. Het voorlopige Beleidsplan VrZW 2021-2024 voor afstemming aan te bieden aan aangrenzende 
veiligheidsregio’s en Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. 

 



 

A21.01.6c Regionaal Risicoprofiel (presentatie M. den Arend) 

L. Sievers verzoekt de passage rond verstoring van evenementen anders te omschrijven. Dit wordt 

aangepast. Verder akkoord. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2021-2024 voorlopig vast te stellen. 

2. Het voorlopig vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2021-2024 aan te bieden 
aan de gemeenteraden, de Rijksheren en omliggende veiligheidsregio’s en deze te vragen om een 
zienswijze hierop. 

              (N.B. Definitieve vaststelling van het RRP vindt plaats in de vergadering van 1 juli 2021) 

A21.01.7 

A21.01.7a 

Multidisciplinaire samenwerking 

Beleidsplan MOTO 2021-2024 

L. Sievers geeft een korte toelichting en vermeldt dat het plan in brede zin is voorbereid met de ambtelijke 

kolommen.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Het Beleidsplan MOTO 2021-2024 vast te stellen; 
 

A21.01.8 Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur  

Er zal een Raadsinformatiebrief verschijnen inzake het nieuwe Dekkingsplan. 

 

A21.01.9 Rondvraag en sluiting  

M. van der Weele biedt zich aan als kandidaat voor de portefeuille GHOR. J. Hamming geeft aan dat hier 

reeds een besluit over is genomen, maar dat in de volgende bestuursvergadering het besluit opnieuw zal 

worden geagendeerd. 

 


