
 

 

A21.03.3a 

 
Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 2/2021 

 

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

Polak, L. de Lange, H. Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid), M. 

Groenendaal (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), N. Jacobsen  (Provincie Noord-

Holland), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris), F. Terpstra (Defensie) en D. Smulders 

(strategisch adviseur). 

Afwezig:              S. Preenen (Hoofdofficier van Justitie) 

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

Notulist:             D. Smulders 

Datum:  1 juli 2021 

Tijdstip:              09.30 -10.30 uur 

Locatie: Hotel Van der Valk Oostzaan 

 

Nr Onderwerp 

A21.01.1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

J. Hamming opent de vergadering, heet een ieder welkom. Onder de aanwezigen is ook S. van den Broek, 

directeur VrZW met ingang van 1 augustus 2021. J. Hamming vraagt haar zich kort voor te stellen.  

 

Terugkoppeling BAC Brandweer, K. Heerschop 

Er is wederom gesproken over de taakdifferentiatie. Slotsom is dat men verder gaat met ‘Bouwsteen 1’ (niet 

meer kazerneren en consigneren). Bouwstenen 2 t/m 4 blijven voorlopig buiten beschouwing. Er wordt een  

een stuurgroep ingesteld en er wordt  een implementatieplan opgesteld. De stuurgroep gaat zich ook buigen 

over andere thema’s met betrekking tot de toekomst van de brandweerzorg. Bm. Kolff gaat deze stuurgroep 

leiden. 

J. Hamming bevestigt dat e.e.a. ook zo is besproken in het VB. 

 

Uitstel nieuwe Dekkingsplan VrZW 

K. Heerschop maakt van de gelegenheid gebruik mededeling te doen van de gevolgen van de ontwikkelingen 

rondom Bouwsteen 1 voor de planning van het nieuwe Dekkingsplan van VrZW.  

Invoering van Bouwsteen 1 heeft erg veel invloed op het opstellen  van het Dekkingsplan, omdat de inzet van 

vrijwilligers aangepast moet worden. De voorgenomen vaststelling van een nieuw dekkingsplan in december 

2021 (zo gepland in verband met het einde van het waarnemerschap van mw. Heerschop) is daarom  erg 

ambitieus. Het is verstandig  bij een nieuw dekkingsplan de uitwerking van bouwsteen 1 meteen mee te 

nemen. Daar is meer tijd voor nodig. Ongeveer een half jaar, is de inschatting. 

Mw Heerschop doet het voorstel om  in te stemmen met verlenging van de periode voor de vaststelling van 

het nieuwe Dekkingsplan VrZW, tot 1 juli 2022.  

 

D. Bijl merkt op dat we niet anders kunnen. Het is belangrijk is zorgvuldig te zijn. L. Sievers geeft aan dat het 

een belangrijk besluit is met het oog op de gevolgen voor de diverse  posten. K. Heerschop wijst er op dat het 

formele besluit nu moet worden genomen en dat de communicatie daarna opgepakt kan worden. J. Hamming 

geeft aan dat een informatiebijeenkomst om de raden te informeren rondom Bouwsteen 1 en het dekkingsplan 

van VrZW een goed idee is. Voorstel is een informatiebrief op te stellen en de gemeenteraden hieromtrent te 

informerend. 



 

 

 

Het AB besluit: 

• Akkoord met uitstel nieuwe Dekkingsplan naar 1 juli 2022; 

• Na het reces wordt een DB -brief gemaakt die wordt geagendeerd voor de raadsleden; 

• In de AB-vergadering van december 2021 wordt een doorkijkje gegeven naar de stand van zaken op 

dat moment. 

 

Terugkoppeling BAC Informatievoorziening, J. Michel 

Landelijk is een plan vastgesteld inzake versnelling van de verbetering van de informatieveiligheid. Als we de 

voorgestelde normen willen halen, dan zijn daar mogelijk financiële consequenties aan verbonden, meldt       

J. Michel. De voorgestelde normen worden nu concreet gemaakt. 

 

Welkom en afscheid AB-leden 

J. Hamming heet de nieuwe AB-leden welkom: M. Polak als burgemeester van de gemeente Oostzaan en L. 

de Lange als burgemeester van Landsmeer. F. Terpstra (Defensie) woont voor het laatst de AB-vergadering 

bij. Namens de provincie is N. Jacobsen aanwezig. 

 

A21.01.2 

A21.01.2a 

 

 

 

 

 

 

 

A21.01.2b 

 

 

 

 

A21.01.2c 

 

Ter Kennisname/ingekomen stukken 

Zienswijzen per gemeente 

M. v.d. Weele meldt dat de raad van Waterland vanavond de zienswijze bespreekt. Vraag zal zijn of de 

reserve COVID-19 zal terugvloeien naar de gemeenten. Namens de organisatie antwoordt J. Pranger 

(teamleider Financiën VrZW) dat het bedoelde bedrag dit jaar wordt uitgegeven aan de zaken die in dat 

verband gepland zijn. 

L. Sievers meldt dat de raad van Edam-Volendam eveneens vanavond de zienswijze zal bespreken. 

L. de Lange meldt dat de raad van Landsmeer vorige week akkoord is gegaan met de stukken. 

 

Voortgangsrapportage Young Fire & Rescue Team 

L. Sievers stelt er prijs op het bestuur te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot het 

Young Fire and Rescue Team (YFRT). In het najaar volgt een uitnodiging voor de collega’s voor een nadere 

kennismaking met het YFRT. 

 

Ontslagverzoek H. Raasing (vertrouwelijk) 

Wordt kennis van genomen 

 

A21.01.3 

A21.01.3a 

Ter vaststelling 

Conceptverslag Algemeen Bestuur 1 april 2021  

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 1 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

A21.01.4 

A21.01.4a 

 

 

 

 

 

A21.01.4b 

 

Financiën 

Vaststelling Jaarstukken 2020 

D. Bijl geeft aan dat het DB akkoord was met de jaarstukken..  

Het Algemeen Bestuur besluit:  

• de jaarstukken 2020 vast te stellen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A21.01.4c 

 

 

 

 

 

 

A21.01.4d 

 

 

 

 

 

 

A21.01.4e 

Eerste Bestuursrapportage 2021 

D. Bijl licht toe dat deze eerste rapportage met name ziet op de verschuivingen waartoe is besloten.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

• de Eerste Bestuursrapportage 2021 vast te stellen. 

 

Addendum Burap 1 

D. Bijl licht toe dat dit addendum dient te bewerkstelligen dat we niet te laat zijn om rechtmatig aan te kunnen 

besteden in 2021. Het gaat om een verantwoorde uitgave, voegt hij toe. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• het addendum Burap 1 vast te stellen. 

 

Vaststelling Begroting 2022  

D. Bijl meldt dat het DB de begroting voor vaststelling aan het AB voorlegt. De antwoorden op de vragen die 

zijn gesteld namens de gemeente Zaanstad worden door J. Hamming als voorzitter van VrZW getekend.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• de Begroting 2022 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland vast te stellen. 

 

Aanbesteding accountantsdiensten 

D. Bijl licht toe dat de keuze beperkt was, maar dat er een goede partij gevonden is. F. Strijthagen geeft aan 

positieve ervaringen met het betrokken bureau te hebben. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• het gunningsbesluit te accorderen. 
 

A21.01.5 

A21.01.5a 

 

 

 

 

 

 

 

A21.01.5b 

 

 

 

 

Personele aangelegenheden 

Portefeuillehouders bestuur VrZW 

In het DB van 17 juni 2021 is voorgesteld de portefeuille Informatievoorziening over te dragen aan de 

burgemeester van Oostzaan (M. Polak), en de portefeuille GHOR aan de burgemeester van Landsmeer       

(L. de Lange). 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• de portefeuille Informatievoorziening over te dragen aan de burgemeester van Oostzaan; 

• de portefeuille GHOR over te dragen aan de burgemeester van Landsmeer. 

  

Klachtenregeling(en) VrZW 

J. Michel licht toe dat het in casu om een summiere en technische aanpassing gaat. Inhoudelijk zijn er geen 
wijzigingen. 
 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• de tekst van de Klachtenregeling(en) conform voorstel aan te passen. 

 

A21.01.6 

A21.01.6a 

 

 

 

Bestuurlijke aangelegenheden 

Vaststelling Beleidsplan VrZW 2021-2024 

De gemeenten zijn akkoord. Vanuit de gemeente Zaanstad zijn een aantal opmerkingen ontvangen. Er zijn 

voorstellen voor beantwoording daarvan geformuleerd.  

Het Algemeen Bestuur besluit: 



 

 

 

 

 

A21.01.6b 

 

 

 

• het Beleidsplan VrZW 2021-2024 vast te stellen; 

• Besloten wordt de voorgestelde beantwoording kenbaar te maken aan de gemeente Zaanstad. 
 

Regionaal Risicoprofiel  

L. Sievers licht toe dat het profiel een  basis vormt van het beleidsplan. 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2021-2024 vast te stellen. 
 

A21.01.7 

 

Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur  

• De besluitvorming van het AB wordt bekendgemaakt op de website van VrZW. 

• Er zal er een Raadsinformatiebrief verschijnen inzake het nieuwe Dekkingsplan. 

 

A21.01.8 Rondvraag en sluiting  

• L. Sievers meldt dat vanavond in de raad van Edam-Volendam wordt besloten over de 

samenvoeging van de posten Edam en Volendam. 

• J. Hamming sluit om 10.30 u. de formele vergadering. Zodoende kan op tijd worden gestart met het 

afscheid van H. Raasing. 

 

 


