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A21.01.3a  
 

Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 4/2020 
 

 

Deelnemers:  J. Hamming, D. Bijl,  D. Straat, L. Sievers, R. Meerhof,  K. Heerschop, Rob Berkhout, 

S. Heldoorn, H Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke 

Gezondheid),  M. Groenendaal (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), G. Blom 

(coördinerend gemeentesecretaris), M. le Clercq (Provincie Noord-Holland) 

   en R. Wiemerink (strategisch adviseur). 

 

Afwezig:  - 

 

Agendalid: N. Wamsteker (J&V),T.P. Beaufort (RMC West), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands 

Noorderkwartier) en S. Preenen (plv. Hoofdofficier van Justitie) 

 

Notulist: R. Wiemerink 

 

Datum:  27 november 2020 

Tijd:   10.00 tot 11.00 uur    

Locatie:  Prins Bernhardplein, K58 

 

 

A20.04.1 Opening, vaststelling 

agenda en 

mededelingen 

 

J. Hamming opent de vergadering, heet een ieder welkom bij de vergadering.   

 

 

A20.04.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter Kennisname 

/ingekomen stukken 

a.Terugkoppeling 

Brandweerkamer en BAC 

Brandweer, d.d. 20 

november 2020 

 

 

 

 

b.Terugkoppeling BAC 

Informatievoorziening, 

d.d. 25 november 2020 

 

 

 

c. Overzicht wensen en 

bedenkingen 

gemeenteraden t.a.v. het 

oprichten 

 

 

K. Heerschop geeft in het kort de hoofdlijnen weer die er zijn besproken. Het 

ging met name over de taakdifferentiatie en de grote impact ervan. Er is 

gesproken over de resultaten van de peiling onder het personeel- gisteren 

was deze bekend in onze eigen regio – en er is besloten tot een tweede 

uitvraag om meer diepgang inzake dit onderwerp te verkrijgen. Op dit 

moment is de prognose dat volgend jaar februari een besluit door het VB in 

dit kader wordt genomen. Daarnaast zijn de twee onderwerpen Uitruk op 

Maat en Toezicht op de BRZO bedrijven aan de orde geweest.  

 

 

J. Michel-de Jong geeft een terugkoppeling. Er is gesproken over het 

fenomeen ‘’cyberaanval’’, hoe voorkom je dit risico; er zijn daarbij leerpunten 

meegegeven. Daarnaast is het landelijk beleidsplan besproken met o.a. het 

uitgangspunt ‘’slimmer omgaan met data’’. Uit dit beleidsplan kunnen we ook 

actiepunten voor de eigen regio halen.  

 

 

Geen opmerkingen. 
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werkgeversvereniging 

 

d. Samenwerkings-

overeenkomst Ambulance 

Amsterdam -GHOR ZW 

 

 

 

F. Strijthagen licht toe dat het hier gaat om een bestaand convenant dat is 

geactualiseerd.  

 

A20.04.3 

 

 

 

a. Concept-verslag 

Algemeen Bestuur 

8 oktober  2020 

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 8 oktober 2020 wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

A20.04.4 Financiën 

 

a.Bestuursrapportage 

2020-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Kaderbrief 2022  

 

 

 

 

 

 

 

c. Conceptjaarplan en 

begroting IFV 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bijl merkt op dat deze rapportage o.a. weergeeft dat er in 2020 minder 
middelen zijn besteed dan oorspronkelijk geraamd. Een belangrijke oorzaak 
hiervoor is COVID-19 crisis, waardoor o.a. veel geplande (beleids)activiteiten 
geen doorgaan hebben kunnen vinden. Om de achterstand op de 
noodzakelijke activiteiten en doelstellingen in te lopen, wordt voorgesteld om 
op voorhand een deel van het jaarresultaat 2020 te bestemmen voor 
uitvoering ervan begin 2021. Graag akkoord hiervoor. 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

 

• Kennis te nemen van de inhoud van de 2e bestuursrapportage 
(Burap-II) over de periode januari tot en met augustus 2020; 

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

• In te stemmen met het vooruitlopend op de jaarrekening 2020 
vormen van een bestemmingsreserve COVID-19 van €333.000; 

• In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht 
investeringen in bijlage 

 

 

D. Bijl benoemt kort de speerpunten. L. Sievers vraagt hierbij aandacht voor 
diversiteit.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de kaderbrief voor de begroting 2022 
De Kaderbrief 2022 conform artikel 34b Wet Gemeenschappelijke regelingen 

ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen. 

 

 

H. Raasing merkt op dat vorig jaar een kritische zienswijze is ingediend tav 

het jaarplan en de begroting IFV. Deze kanttekeningen zijn nu verwerkt, dus 

een positief oordeel op dit moment. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Akkoord te gaan met de inhoud van de zienswijze inzake het 
Jaarplan en de Begroting IFV 2021; 

 

A20.04.5 Multidisciplinaire  
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samenwerking 

 

a.Multidisciplinaire 

evenementen advies 

 

 

 

 

 

 

 

b.Procesaanpak 

aanbevelingen Rapport 

uitval 112 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

L. Sievers geeft aan blij te zijn met deze ontwikkeling. Op deze manier wordt 

de multidisciplinaire samenwerking in dit kader wordt geborgd. Bovendien ligt 

er nu eenzelfde structuur zoals die in de buurregio’s wordt gehanteerd.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Akkoord te gaan met de inhoud van het beleidsvoorstel 
multidisciplinaire evenementenadvisering.  

 

 

Geen opmerkingen. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Kennis te nemen van de aanbevelingen uit de rapportage “de 
Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019” en is geïnformeerd dat 
deze aanbevelingen worden geïmplementeerd binnen VrZW 

 

 

A20.04.6 COVID-19 

a.Invulling en 

bekostiging 

intergemeentelijke 

corona crisisteams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Indienen ‘’Voorlopige  

opgave meerkosten 

Corona 2020’’ aan het 

Ministerie van VWS 

 

 

 

 

c.Juridisch proces 

Tijdelijke Wet 

Maatregelen COVID-19 

 

Gerda Blom geeft de stand van zaken weer. Lieke vraagt om een strategisch 

communicatieplan. Zij ziet graag een planmatige aanpak terug op langere 

termijn. Gerda vermeldt dat dit zal worden meegenomen in de huidige 

aanpak. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. kennis te nemen van de wijze van invulling van de intergemeentelijke 
crisisorganisatie ten behoeve van de coronacrisis; 
2. in te stemmen met de voorgestelde wijze van bekostiging hiervan, waarbij 
de kosten van eigen personeel en externe inhuur naar rato van 
inwonersaantal door de acht gemeenten worden gedragen; 
3. zorg te dragen voor doorgeleiding van de consequenties van dit besluit 
naar de lokale colleges en gemeenteraden. 
 

 

O. van der Rijst geeft een korte presentatie. E.e.a. wordt nader uitgelegd. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van de voorlopige opgave meerkosten Corona 2020 
over de periode t/m september 2020; 

2. De voorzitter te machtigen deze en volgende declaraties meerkosten 
Corona te ondertekenen. 

 

 

Conform de discussie in het Regionaal Beleidsteam zal iedere gemeente 

juridische processen eerst zelf oplossen. Mocht het overstijgend worden kan 

alsnog hulp worden gezocht bij de buurgemeenten. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 
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1. kennis te nemen van de consequenties die de in werking treding van 
de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 met zich meebrengt; 

2. Iedere gemeente richt zijn eigen  juridische procedure in (waaronder 
de bezwaar en beroepsprocedure) in het kader van COVID-19. 

 
 

A.20.04.7 Communicatie 

besluitvorming Algemeen 

Bestuur 

Geen opmerkingen 

A.20.04.8 Rondvraag en sluiting Geen opmerkingen 

   

 ----Vertrouwelijk----  

A20.04.9 Voortgang Provinciale 

Regietafel 

- 

 


