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A18.05.3a 
 

Vastgestelde verslag vergadering Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 4/2018 
 

 
Deelnemers: J. Hamming, L. Sievers, A.L. Van der Stoel, L. Kroon,  R. Meerhof,  P. Tange, 

H. Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid), H. 
Fokkens (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), L. Kohsiek (dijkgraaf 
Hollands Noorderkwartier), J. Pijning (Provincie Noord-Holland), S. Keukens 
(strategisch adviseur) 

 
Afwezig:  D. Bijl, J. van Beek, G. Blom, S. Preene, 
 
Datum:   19 oktober 2018 
Notulen:  S. Keukens 

 

A18.04.1 Opening, 

mededelingen en 

vaststelling 

agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Termijnagenda 

 

L. Sievers opent de vergadering om 9.14 uur. Ze meldt dat de heer Bijl en de 

dames Van Beek, Blom en Preene afwezig zijn. 

 

L. Kroon vraagt aandacht voor de afwezigheid van de Coördinerend 

gemeentesecretaris, en het feit dat er voor de derde keer geen vervanger 

aanwezig is. 

 

L. Sievers meldt dat het oorspronkelijk geplande werkbezoek aan de 

hulpverleningspost in Wormerland verplaatst is in verband met het MRA Congres. 

Het werkbezoek zal in 2019 plaatsvinden. 

 

L. Kohsiek meldt dat het Algemeen Bestuur HHNK en Provinciale Staten 

inmiddels ingestemd hebben met de voorgenomen versterking van de 

Markermeerdijken. De versterking wordt vooral gezien als lokaal issue, terwijl het 

een regionaal issue is. De dijken beschermen een veel groter gebied dan alleen 

het aangrenzende gebied aan de dijken. J. Hamming ziet meerwaarde hierin 

gezamenlijk op te trekken. 

 

F. Strijthagen meldt dat Ria Logtenberg per 15 oktober gestart is als 

kwartiermaker GHOR. Zij gaat aan de slag met de opbouw van het GHOR-

bureau. Daarnaast meldt hij dat de GHOR 30 november aansluitend aan het 

Algemeen Bestuur een themabijeenkomst over zedenzaken organiseert. 

 

H. Raasing geeft aan dat het Veiligheidsoverleg Zaanstreek-Waterland (opvolger 

Bestuurlijk Overleg Veiligheid) vanaf 30 november voorafgaand aan het Algemeen 

Bestuur bijeen zal komen. 

 

De termijnagenda geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 

A18.04.2 Ter kennisname 

a. Ingekomen en 

uitgaande 

stukken 

(overzicht en 

bijlagen t.k.n.) 

 

 

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het overzicht ingekomen en uitgaande 

stukken. L. Kroon verbaast zich over de formulering in de brief van de Inspectie 

van Justitie en Veiligheid, waarin gesteld wordt veiligheidsregio’s voldoen aan 

normen – mits vastgesteld – ook al wijken ze daarmee af van landelijke 

opkomsttijden. Dat suggereert een papieren veiligheid. H. Raasing licht toe dat 

veiligheidsregio’s gemotiveerd mogen afwijken van de wettelijke opkomsttijden, 

mits zij alternatieve beheersmaatregelen treffen die hetzelfde niveau van 

brandveiligheid garanderen. 
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b. Concept-

verslag 

Dagelijks 

Bestuur 3 

oktober 2018 

 

c. Terug-

koppeling 

Bestuurlijke 

Advies-

commissies / 

Veiligheids-

beraad 

 

 

 

 

 

 

d. Voorbereiding 

Landelijke 

Intocht 

Sinterklaas in 

Zaanstad 

(presentatie: I. 

Schaap) 

 

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het conceptverslag Dagelijks Bestuur 

van 3 oktober 2018. 

 

 

 

 

L. Kroon is aanwezig geweest bij de Bestuurlijk Begeleidingsorgaan SAMIJ. 

Daarbij werd een toename van het aantal bewegingen op het water 

geconstateerd. Dit heeft al de aandacht van de veiligheidsregio, maar zal in de 

toekomst meer aandacht vragen. 

 

Bij afwezigheid van J. van Beek meldt F. Kuntz dat in de BAC Brandweer het 

Programmaplan Vrijwilligheid besproken is. Tevens is gesproken over de 

rechtspositie van vrijwilligers naar aanleiding van de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (WNRA). H. Raasing vult aan dat gisteren in het 

Algemeen overleg met de minister van JenV hierover ook gesproken is. Het 

behoud van de positie van de brandweervrijwilliger heeft prioriteit voor de minister 

en Tweede Kamer. 

 

I. Schaap geeft een presentatie over de multidisciplinaire voorbereidingen van de 

hulpdiensten op de Landelijke Intocht van Sinterklaas. Naar aanleiding van de 

presentatie vraagt L. Kroon aandacht voor regionale afstemming met betrekking 

tot de inzet van de politie. H. Fokkens stelt dat niet afgeroomd wordt op de inzet 

van de politie bij de andere intochten in de regio. De focus van de politie ligt 

echter wel bij de intocht in Zaandijk. 

 

L. Sievers vraagt of er informatie gedeeld kan worden met de andere gemeenten 

en gemeenteraden. J. Hamming antwoordt dat 1 november de 

evenementenvergunning vastgesteld wordt. Daarna zal gemeente Zaanstad de 

overige gemeenten informeren. J. Hamming licht toe dat de gemeente afspraken 

probeert te maken met actiegroepen. Als er afspraken zijn faciliteert de gemeente 

de demonstratie. Voorwaarde is wel dat de kinderen er geen hinder van mogen 

ondervinden. L. Kroon benadrukt dat het van belang is dat de gemeenten van 

elkaar weten wat speelt.. 

 

A18.04.3 a. Concept-

verslag 

Algemeen 

Bestuur 29 

juni2018 

 

 

b. Actiepunten-

lijst AB 19 

oktober 2018 

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 6 april 2018 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag geeft F. Strijthagen aan dat het 

onderzoek naar intensivering samenwerking GGD Zaanstreek-Waterland met 

VrZW in de eerste helft van 2019 opgeleverd zal worden. Tevens meldt hij dat de 

zorgnormen van de ambulances per gemeente nog niet van Ambulance 

Amsterdam ontvangen zijn. Hij zegt toe deze zo snel mogelijk aan te leveren. 

 

De actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Naar aanleiding 

van de actiepuntenlijst meldt H. Raasing dat 14 november het vervolggesprek 

plaats vindt tussen een delegatie van het Algemeen Bestuur en een delegatie van 

de betrokken bij het vervolgtraject van het belevingsonderzoek 

brandweerpersoneel. 

 

A18.04.4 Bestuurlijke 

aangelegenheden 

a. Door-

ontwikkeling 

VrZW 

H. Raasing verzorgt een presentatie over de opbrengsten tot op heden van het 

doorontwikkelingstraject. Het is de bedoeling om 30 november in het Algemeen 

Bestuur een besluit te nemen over de doorontwikkeling. 

 

L. Kroon vraagt aandacht voor de positie van de gemeenteraden. Aangezien 
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(presentatie: H. 

Raasing) 

 

 

b. Vergader-

planning DB en 

AB 2019 

 

VrZW streeft naar een sterkere verbinding met de gemeenteraden is het van 

belang de gemeenteraden te betrekken. H. Raasing zegt toe met een voorstel te 

komen om de gemeenteraden te betrekken bij het doorontwikkelingstraject. 

 

Naar aanleiding van de presentatie is L. Kroon benieuwd naar de eerste 

ervaringen van de samengevoegde meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-

Waterland. H. Raasing zegt toe het Algemeen Bestuur hierover te informeren. 

 

Het Algemeen Bestuur stelt de vergaderplanning DB en AB 2019 vast. 

 

Data Dagelijks Bestuur: 

• Woensdag 30 januari 

• Woensdag 20 maart 

• Woensdag 12 juni 

• Woensdag 25 september 

• Woensdag 20 november 

 

Data Algemeen Bestuur: 

• Vrijdag 15 februari 

• Vrijdag 5 april 

• Vrijdag 28 juni 

• Vrijdag 11 oktober 

• Vrijdag 6 december 

 

J. Hamming geeft aan dat het tot op heden niet gelukt is een datum te vinden voor 

de bestuursconferentie – waarop alle bestuurders aanwezig kunnen zijn. 

Afgesproken wordt een moment te zoeken waarop zo veel mogelijk bestuurders 

aanwezig kunnen zijn. 

 

A18.04.5 GHOR 

a. Burger-

hulpverlening 

bij reanimatie 

in Zaanstreek-

Waterland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Zorg-

continuïteit 

zorg-

instellingen in 

Zaanstreek-

Waterland 2017 

 

L. Strijthagen meldt dat een inventarisatie uitgevoerd is naar de stand van zaken 

met betrekking tot burgerhulpverlening in Zaanstreek-Waterland. Hij geeft aan dat 

sprake is van een geruststellend beeld. P. Tange vult aan dat uit het beeld lijkt 

alsof de burgerhulpverlening in Wormerland niet op orde is. Dat is echter wel 

degelijk het geval. Dit wordt inzichtelijk gemaakt, zodat het verwerkt kan worden in 

het regionale beeld. 

 

L. Kroon vindt het relevante informatie om te openbaren op de website van GGD 

en VrZW. H. Raasing zegt toe hierover in samenspraak met de GGD een bericht 

op de website te plaatsen. 

 

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de gehouden inventarisatie naar de 

huidige burgerhulpverlening bij reanimatie in Zaanstreek-Waterland en 

onderschrijft de conclusie, dat hierop geen verdere actie nodig of gewenst is. 

 

 

F. Strijthagen geeft aan dat de GHOR jaarlijks rapporteert over zorgcontinuïteit 

van zorginstellingen. Ook hieruit volgt een goed beeld voor onze regio. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit op basis van de rapportage over de mate van 

voorbereiding van de zorginstellingen in Zaanstreek-Waterland op rampen en 

crises in 2017 geen gebruik te maken van de mogelijkheid ex. artikel 34 Wvr. 
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A18.04.6 Gemeentelijke 

kolom 

a. Uitfasering 

WAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Procesvoorstel 

catalogus 

Veilig Leven 

 

L. Kroon vraagt aandacht voor het feit dat er kennelijk nog geen volledige dekking 

is en er toch wordt besloten de WAS uit te faseren. Zij heeft geen optie gezien 

voor wat betreft de kosten om het WAS toch in stand te houden? 

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

1. het ambtelijk standpunt van VrZW / de veiligheidsregio's in het 

meldkamergebied NH ten aanzien van de uitfaseringsdatum van 1 januari 

2020 te bekrachtigen; 

2. om na uitfasering van het WAS geen WAS palen in eigen beheer te 

behouden met tot doel het alarmeren van de bevolking; 

3. om gezien de aanstaande uitfasering van het WAS, geen nieuwe WAS 

palen meer aan te schaffen; 

4. VrZW te verzoeken om de gemeenten nader te adviseren over de 

eventuele mogelijkheden en de wijze waarop de afbouw van het netwerk 

te realiseren. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit besluitvorming over het Procesvoorstel catalogus 

Veilig Leven aan te houden, en te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 30 

november 2018. 

A18.04.7 Communicatie 

besluitvorming 

Algemeen Bestuur 

/ informatie-

voorziening 

gemeenteraden 

 

Conform verzoek van het Algemeen Bestuur wordt op de website van de GGD en 

VrZW een bericht geplaatst over de huidige burgerhulpverlening bij reanimatie in 

Zaanstreek-Waterland. 

A18.04.8 Rondvraag en 

sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.35 uur. 

 


