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Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 3/2021 

 

AB VrZW:  J. Hamming, D. Bijl, K. Heerschop, J. Michel-de Jong,  M.C. van der Weele,  

M. Polak, L. de Lange, S. van den Broek (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke 

Gezondheid), A. Voogt (plv. directeur Publieke Gezondheid), B. van Slageren (districtschef 

politie Zaanstreek-Waterland), en J. van Lieshout (strategisch adviseur). 

Afwezig:  L. Sievers, C. Fahner (plv. Hoofdofficier van Justitie) 

Gasten:  O. van der Rijst (afdelingshoofd bedrijfsvoering VrZW), I. Schaap (afdelingshoofd risico- en 

crisisbeheersing VrZW). F. Kuntz (afdelingshoofd brandweerzorg VrZW) 

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

Notulist:             Jur van Lieshout 

Datum:  8 oktober 2021 

Tijdstip:              10.00 -11:00 uur 

Locatie: Hybride: MS Teams en Prins Bernhardplein 112; vergaderruimte k.58 

 

Nr Onderwerp 

A21.03.1 

 

 

A21.03.1a 

Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

J. Hamming opent even na tien uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Allereerst wordt stil gestaan bij het afscheid van de directeur Publieke Gezondheid F. Strijthagen. F. 

Strijthagen memoreert aan het feit dat hij zes jaar en zes weken DPG is geweest en in die tijd 21 

burgemeesters heeft meegemaakt. Hij kijkt met weemoed terug maar ook vooruit naar een nieuwe 

stap in zijn loopbaan. J. Hamming bedankt F. Strijthagen voor zijn inzet en reikt twee cadeaus uit; S. 

van den Broek dankt F. Strijthagen met een bos bloemen. Met applaus verlaat F. Strijthagen de 

vergadering en neemt zijn vervanger, A. Voogt, de rol van waarnemend DPG op zich.  

 

D. Bijl meldt dat L. Sievers afwezig is en geen vervanger heeft; afgesproken is dat D. Bijl L.  Sievers 

zal waarnemen tijdens deze vergadering.  

 

J. Michel wil graag een nazit met de burgemeesters om terug te kijken op de regiegroep.  

 

A21.03.2 Ter Kennisname/ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken of stukken waarvan kennis genomen moet worden.  

  

A21.03.3 

A21.03.3a 

Ter vaststelling 

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

  

A21.03.4 

A21.03.4a 

Financiën 

Controleprotocol VrZW en normenkader 2021 

Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt het Controleprotocol VrZW 2021 vast; 

2. neemt kennis van het normenkader 2021 dat inmiddels door het Dagelijks Bestuur is 

vastgesteld. 



  

A21.03.5 Personele aangelegenheden  

Er zijn geen personele aangelegenheden die in het kader van dit overleg gedeeld moeten worden.  

  

A21.03.6 

A21.03.6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A21.03.6b 

Bestuurlijke aangelegenheden 

Wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW 

Het Algemeen bestuur: 

1. geeft formeel opdracht de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen. 

2. geeft opdracht de inmiddels gewijzigde concept Gemeenschappelijke regeling te versturen 

aan de colleges van de burgemeesters en wethouders van de gemeenten in de regio 

Zaanstreek-Waterland, opdat zij binnen acht weken kunnen aangeven of zij bezwaar tegen 

de wijziging van de regeling maken.  

3. is akkoord met de bij de vergaderstukken gevoegde brieven die aan de colleges van B&W 

worden verzonden en de voorbeeld brief die de colleges kunnen versturen aan hun raden. 

 

Planning bestuursvergaderingen 2022 

Het Algemeen bestuur stelt de planning voor de bestuursvergaderingen 2022 vast. M. Polak doet een 

appèl om de vergaderingen weer in fysieke aanwezigheid te laten plaatsvinden. 

  

A21.03.7 Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur  

Er zijn geen specifieke zaken die over de besluitvorming van dit overleg communicatief afgestemd 

moeten worden.  

  

A21.03.8 Rondvraag en sluiting  

M. Polak vraagt aandacht voor informatiebeheer en -veiligheid waarover op 7 oktober jl. een 

uitzending op Zembla was (afl. 17. gehackt en gegijzeld). In deze uitzending worden de 

veiligheidsregio’s genoemd en wordt verwezen naar mailhacks. Vooralsnog lijkt de VrZW haar zaken 

op orde te hebben. Desondanks wordt er aangedrongen om het versnellingsplan uit te voeren en de 

schouders eronder te zetten. A. Voogt vraagt ook aandacht voor de partners zoals GGD en GHOR.  

 

D. Bijl vraagt zich af of het verstandig is om loco-burgemeesters voor de verkiezingen op te leiden en 

bekend te maken binnen de crisisorganisatie. Zijn voorstel is om dat vooral na de verkiezingen te 

doen. Zowel S. van den Broek als I. Schaap reageren hierop en zeggen toe dat er sprake is van ‘én 

én’; er is zowel voor als na de verkiezingen gelegenheid om loco-burgemeesters op te leiden waarbij 

er na de verkiezingen ook in NW3-verband opgeleid zal worden.  

 

K. Heerschop praat het Algemeen bestuur bij over twee onderwerpen: 

- het dekkingsplan: tijdens de vorige vergadering van het Algemeen bestuur is besloten de 

oplevertermijn van het dekkingsplan te verlengen. Reden hiervoor zijn de gevolgen van de nieuwe 

wetgeving voor ambtenaren en daarmee de brandweervrijwilligers; de Wnra. De projectgroep 

Dekkingsplan is voortvarend aan de slag gegaan. Eerste actie is het maken van een scan om in kaart 

te brengen waar gebruik wordt gemaakt van kazernering en consignering. Op basis van die scan en 

ter zake doende uitgangspunten zal een denkrichting worden opgesteld voor het bestuur. Het is nu 

nog wachten op het landelijke plan in deze welke hopelijk in het 1e kwartaal van 2022 wordt 

opgeleverd. 

 

- SI2: bij het plaatsen van de SI in Purmerend en Volendam is afgesproken om die positionering bij 



het opstellen van het dekkingsplan te beschouwen. Die beschouwing is inmiddels voltooid. Conclusie 

is dat de pilot met de SI goed is verlopen en dat is voldaan aan indertijd geformuleerde 

uitgangspunten. Desalniettemin is het advies om te stoppen met de SI. De reden hiervoor is dat de SI 

niet meer is opgenomen in het landelijke kader uitruk op maat. Tevens draagt de SI formeel niet bij 

aan de wettelijke dekking en zorgnorm. De formele besluitvorming inzake de SI maakt onderdeel uit 

van het dekkingsplan. De kosten voor het vakbekwaam blijven en onderhoud, inclusief een 

inhaalslag vanwege corona, lopen door. In overleg met het afdelingshoofd brandweerzorg is besloten 

om de 2 voertuigen, tot besluitvorming door het bestuur, buiten dienst te zetten. 

 

K. Heerschop geeft aan dat zij per 1 januari 2022, gelijktijdig met de fusie tussen Beemster en 

Purmerend, stopt als burgemeester van Beemster en stelt voor de portefeuille BAC brandweer over 

te dragen aan M. van der Weele. Bij acclamatie wordt hiertoe besloten waarbij benadrukt wordt dat 

de warme overdracht van grote meerwaarde is.  

 

M. van der Weele koppelt terug over een vergadering van SAMIJ: er moet meer aandacht zijn voor 

de verschillende meldkamers (Haarlem en Amsterdam) en beter gecommuniceerd worden over de 

exacte locatie van incident/drenkeling. I. Schaap vult aan dat er naar verwachting over ca. een half 

jaar een nieuw SAMIJ-convenant komt.  

 

K. Heerschop geeft aan dat de begroting van de brandweerschool Noord-Holland goedgekeurd is en 

dat voor een komende begroting nagedacht wordt over een andere verdeelsleutel. S. van den Broek 

vult aan dat ook weer gesproken wordt het invlechten van de regio Amsterdam-Amstelland bij de 

brandweerschool zoals oorspronkelijk ook het plan was.  

 

J.  Michel vraagt de andere burgemeesters naar hun ervaringen bij diploma-uitreikingen van 

brandweervrijwilligers en de rol van de burgemeester. Met de regionalisering van de brandweer is dat 

meer een werkgeversrol (VrZW) geworden dan voorheen. De lijn is om dat vooral lokaal maatwerk te 

laten zijn waarbij het voor diploma-uitreikingen een werkgeversverantwoordelijkheid is en bij het 

uitreiken van onderscheidingen de rol van de burgemeester meer prominent kan zijn.  

 

S. van den Broek wijst op de handreiking Sinterklaasintocht zoals die door het Veiligheidsberaad 

gedeeld is met de gemeenten en waarin omschreven wordt dat wanneer Sinterklaas per boot 

arriveert er geen coronacheck noodzakelijk is.  

 

J. Hamming deel mee dat de gemeente Zaanstad besloten heeft om een locatie beschikbaar te 

stellen om asielzoekers op te vangen.  

 

J. Hamming sluit de vergadering om tien over half elf en wenst de deelnemers een prettige dag. De 

burgemeesters blijven even zitten om op verzoek van J. Michel terug te kijken op de regiegroep.  

 


