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Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) 
Agenda vergadering AB VrZW, nr. 3

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), M. Groenendaal (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), L. Kohsiek (dijkgraaf 
Hollands Noorderkwartier), N. Jacobsen (Provincie Noord-Holland), G. Blom (coördinerend 
gemeentesecretaris), C. Fahner (plv. Hoofdofficier van Justitie) en J. van Lieshout (strategisch 
adviseur).

Afwezig: L. Sievers

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 Inbreng Bijlage
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen J. Hamming

2.

a.

Ter Kennisname/ingekomen stukken
Wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW S. van den Broek 6

3.

a. 

Ter vaststelling
Conceptverslag Algemeen Bestuur 1 juli 2021 

 

S. van den Broek 1

4.

a.

Financiën
Controleprotocol VrZW en normenkader 2021 D. Bijl 4

5. Personele aangelegenheden 

6.

a.

Bestuurlijke aangelegenheden
Planning bestuursvergaderingen 2022 S. van den Broek 1

7. Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur 

8. Rondvraag en sluiting 



2.a Wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW

1 A21.03.2a Wijziging Gemeenschappelijke regeling_Besluitformulier AB.docx 

Besluitformulier 
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:  8 oktober 2021
Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling

Nummer: A21.03.2a
Naam Steller: Annemarie Weltevreede

Afdeling: Bedrijfsvoering

Advisering

Besluitvorming x

Doel:

Meningvormend

Besproken met: Strategisch adviseurs
Teamleider TFF
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Adviseur Financiën
Team Communicatie

Korte inhoud: 
Bij brieven van 23 juni en 19 augustus hebben respectievelijk (de colleges van) de 
gemeenten Purmerend en Beemster het Algemeen bestuur verzocht om tot aanpassing van 
de Gemeenschappelijk regeling van VrZW over te gaan. Dit in verband met de op handen 
zijnde fusie van de genoemde gemeenten per 1 januari 2022 tot 1 gemeente namelijk de 
gemeente Purmerend.

Voorstel:
Met bovengenoemde brieven hebben de gemeenten Purmerend en Beemster het verzoek 
gedaan om de Gemeenschappelijke regeling van de VrZW aan te passen. Het is aan het 
Algemeen bestuur om te besluiten de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
Aangezien dit slechts een formaliteit is, wordt aan het Algemeen bestuur reeds de 
gewijzigde regeling aangeboden. Deze wijziging is enkel de aanpassing aan de fusie 
alsmede een actualisatie van de regeling.  
Het feit dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling thans 
voorligt bij de Eerste Kamer zal hierin nog niet worden meegenomen. In een later stadium 
zal opnieuw tot aanpassing van de Gemeenschappelijk naar aanleiding van de wijziging 
van de wet worden overgegaan.
Voor een wijziging van de regeling is nodig dat door de colleges van burgemeester en 
wethouders van tenminste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten, 
vertegenwoordigende tenminste tweederde van het aantal inwoners van de deelnemende 
gemeenten op 1 januari van dat jaar geen bezwaar tegen de wijziging hebben (artikel 30, 
tweede lid Gemeenschappelijke regeling VRZW.  
Conform artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen de 
colleges hiervoor toestemming te vragen aan hun raden.
Na de reacties van genoemde colleges binnen acht weken komt de Gemeenschappelijke 
regeling in de vergadering van het Algemeen bestuur van 3 december voor vaststelling met 
inachtneming van deze reacties.
De wijziging van de regeling komt tot stand zodra blijkt dat in ieder geval de colleges van 
burgemeester en wethouders van tweederde van de deelnemende gemeenten daartoe met 
toestemming van hun raden hebben besloten en het algemeen bestuur dit heeft vastgesteld 
in haar vergadering.
De gemeente Zaanstad draagt zorg voor bekendmaking zoals ook in de regeling is bepaald 
en draagt zorg voor de toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten.



De regeling zal aan de gemeenten digitaal worden verstrekt en niet als een papierenversie. 
Voorts zal de Gemeenschappelijke regeling op de website van VrZW worden geplaatst 
conform de huidige toegankelijkheidseisen. 
Advies Veiligheidsdirectie: Heeft kennisgenomen van de aankondiging van de 

wijziging.
Advies Dagelijks Bestuur: Heeft kennisgenomen van de aankondiging van de 

wijziging.
Personele gevolgen: Geen

Financiële gevolgen: De wijziging heeft geen consequenties voor de 
verdeelsleutel en daarmee geen financiële 
consequenties. Er zijn enkel kosten die verbonden zijn 
aan de vormgeving  en de toegankelijkheid van de 
regeling en deze zullen binnen het budget van VrZW 
worden gedekt.

Verhouding met ander beleid: Wet gemeenschappelijke regelingen
Besluit:
- Het Algemeen bestuur geeft de opdracht de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
- Het Algemeen bestuur geeft de opdracht de gewijzigde 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. 
-Het Algemeen bestuur is akkoord met de bijgevoegde brieven die aan de colleges van 
B&W worden verzonden en de voorbeeld brief die de colleges kunnen versturen aan hun 
raden. 

 
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van (datum)
namens deze,

voorzitter, secretaris,
J. Hamming S. van den Broek
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Colleges van B&W gemeenten Zaanstreek-Waterland

Geacht college,

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland verzocht de Gemeenschappelijke regeling aan te passen.

Dit gezien de op handen zijnde fusie tussen de genoemde gemeenten naar één gemeente genaamd 
de gemeente Purmerend met ingang van 1 januari 2022.

Met deze brief informeer ik u over de wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling. Daarnaast 
wordt de procedure beschreven, die ervoor zorgt dat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland tijdig 
beschikt over een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling. Hierbij merk ik nog op dat de wijziging 
geen financiële gevolgen heeft voor uw gemeente.

Wijzigingen Gemeenschappelijke regeling

De Gemeenschappelijke regeling is gewijzigd als gevolg van de fusie van de gemeenten Purmerend 
en de gemeente Beemster. Tevens heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de regeling. In de 
transponeringstabel zijn cosmetische en inhoudelijke wijzigingen gemaakt. De cosmetische 
wijzigingen zijn tekstuele wijzigingen en/of de samenvoeging van teksten zonder dat dit invloed heeft 
op de inhoud. 

Hieronder treft u de inhoudelijke wijzigingen aan:

Fusie gemeente Purmerend en gemeente Beemster

In verband met de fusie van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster is de tekst 
aangepast waarin gesproken wordt over acht gemeenten in die regio die vallen onder de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland naar zeven gemeenten.

Voorts is bij de ondertekening de gemeente Beemster verwijderd aangezien de nieuwe gemeente na 
de fusie van genoemde gemeenten gemeente Purmerend zal heten.

Wijziging Tijdelijke wet ambulancezorg naar de Wet ambulance voorzieningen

In verband met de wijzigingen van de Tijdelijke wet ambulancezorg naar de Wet ambulance 
voorzieningen met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van de regeling hierop aangepast.

Verwijzing naar Wet openbaarheid bestuur

In verband met het feit dat in september bij de Eerste Kamer de Wet open overheid voorligt als 
vervanger voor de Wet openbaarheid van bestuur is de tekst aangepast en wordt er tevens een 
verwijzing gemaakt naar de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Procedure

In artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat colleges van burgemeester en 
wethouders niet eerder een wijziging van een Gemeenschappelijke regeling kunnen treffen, dan na 
verkregen toestemming van de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun toestemming slechts 
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 8 oktober 2021 heeft het bestuur de opdracht 
gegeven de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen en voor te leggen aan de colleges van 
burgemeester en wethouders. Ten behoeve van de besluitvorming ontvangt u een aanbiedingsbrief 
voor de gemeenteraad, die u kunt gebruiken bij het aanbieden van de Gemeenschappelijke regeling 
aan uw gemeenteraad.



Hierbij verzoek ik u om de Gemeenschappelijke regeling binnen uw gemeente in procedure te 
brengen en de colleges te verzoeken het besluit uiterlijk op 3 december 2021 aan te bieden, zodat in 
de vergadering van het Algemeen bestuur van diezelfde datum de regeling kan worden vastgesteld. 
En vervolgens ondertekening door de burgemeesters en gemeentesecretarissen kan plaatsvinden.

Ik vertrouw op een voorspoedig verloop van de procedure. Met vragen kunt u contact opnemen met 
Annemarie Weltevreede, juridisch adviseur, per mail (a.weltevreede@vrzw.nl) of telefonisch  (06 11 
29 57 56).

Hoogachtend,

J. Hamming
Voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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Geachte raadsleden,

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland verzocht de Gemeenschappelijke regeling aan te passen.

Dit gezien de op handen zijnde fusie tussen de genoemde gemeenten naar één gemeente genaamd 
de gemeente Purmerend met ingang van 1 januari 2022.

Met deze brief informeer ik u over de wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling. Daarnaast 
wordt de procedure beschreven, die ervoor zorgt dat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland tijdig 
beschikt over een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling. Hierbij merk ik nog op dat de wijziging 
geen financiële gevolgen heeft voor de gemeente.

De Gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. In artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat colleges van 
burgemeester en wethouders niet eerder een wijziging van een Gemeenschappelijke regeling kunnen 
treffen, dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun 
toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Via deze brief bieden wij u de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling aan en verzoeken wij u om uw 
instemming te verlenen aan deze Gemeenschappelijke regeling.

Wijzigingen Gemeenschappelijke regeling

De Gemeenschappelijke regeling is gewijzigd als gevolg van de fusie van de gemeenten Purmerend 
en de gemeente Beemster. Tevens heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de regeling. In de 
transponeringstabel zijn cosmetische en inhoudelijke wijzigingen gemaakt. De cosmetische 
wijzigingen zijn tekstuele wijzigingen en/of de samenvoeging van teksten zonder dat dit invloed heeft 
op de inhoud. 

Hieronder treft u de inhoudelijke wijzigingen aan:

Fusie gemeente Purmerend en gemeente Beemster

In verband met de fusie van de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster is de tekst 
aangepast waarin gesproken wordt over acht gemeenten in die regio die vallen onder de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland naar zeven gemeenten.

Voorts is bij de ondertekening de gemeente Beemster verwijderd aangezien de nieuwe gemeente na 
de fusie van genoemde gemeenten gemeente Purmerend zal heten.

Wijziging Tijdelijke wet ambulancezorg naar de Wet ambulance voorzieningen

In verband met de wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg naar de Wet ambulance 
voorzieningen met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van de regeling hierop aangepast.

Verwijzing naar Wet openbaarheid bestuur

In verband met het feit dat in september bij de Eerste Kamer de Wet open overheid voorligt als 
vervanger voor de Wet openbaarheid van bestuur is de tekst aangepast en wordt er tevens een 
verwijzing gemaakt naar de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Procedure

De Gemeenschappelijke regeling zal op 1 januari 2022 in werking treden.
Vanwege de planning verzoeken wij u om op x (afhankelijk van de datum van de raadsvergadering) 
aan ons te laten weten of u kunt instemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling. 

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (naam).
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1

Overzicht wijzigingen 
Gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland 2021

Huidige regeling Voorstel aanpassing regeling Toelichting
Deelnemende partijen
De colleges van burgemeester 
en wethouders van de 
gemeenten Beemster, Edam-
Volendam, Landsmeer, 
Oostzaan, Purmerend, 
Waterland, Wormerland en 
Zaanstad, elk voor zover zij 
voor de eigen gemeente 
bevoegd zijn: 

Deelnemende partijen
De colleges van burgemeester 
en wethouders van de 
gemeenten Edam-Volendam, 
Landsmeer, Oostzaan, 
Purmerend, Waterland, 
Wormerland en Zaanstad, elk 
voor zover zij voor de eigen 
gemeente bevoegd zijn:

Verwijderd Beemster. Als 
gevolg van de fusie van de 
gemeenten Beemster en 
Purmerend zal de nieuwe 
gemeente Purmerend 
genoemd worden.

Considerans
Derde liggende streepje:
In de wet de omvang van de 
veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland is bepaald en deze 
bestaat uit het grondgebied van 
de acht deelnemende 
gemeenten;

Considerans
Derde liggende streepje:
In de wet de omvang van de 
veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland is bepaald en deze 
bestaat uit het grondgebied van 
de zeven deelnemende 
gemeenten;

Acht gemeenten gewijzigd in 
zeven gemeenten als gevolg 
van de fusie van de gemeenten 
Beemster en Purmerend tot 1 
gemeente Purmerend.

Considerans
Zevende liggende streepje:
Deze gemeenschappelijke 
regeling per 1 januari opnieuw 
dient te worden gewijzigd in 
verband met een wijziging van 
de Wet gemeenschappelijke 
regelingen enerzijds en de 
fusie van de gemeenten Edam-
Volendam en Zeevang 
anderzijds;

Considerans
Zevende liggende streepje:
Deze gemeenschappelijke 
regeling per 1 januari opnieuw 
is gewijzigd in verband met 
een wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen enerzijds en de 
fusie van de gemeenten Edam-
Volendam en Zeevang 
anderzijds;

De woorden “dient te worden 
gewijzigd” veranderd in “is 
gewijzigd”.

Considerans
-deze gemeenschappelijke 
regeling per 1 januari 2022 
opnieuw dient te worden 
gewijzigd in verband met de 
fusie van de gemeenten 
Purmerend en Beemster en 
anderzijds vindt er een 
actualisatie van de regeling 
plaats;
-de fusie van de gemeenten 
Purmerend en Beemster tot de 
gemeente Purmerend per 1 
januari 2022 betekent dat 
Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland met ingang van die 
datum bestaat uit zeven 
gemeenten.

Toevoeging streepjes 12 en 13
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Huidige regeling Voorstel aanpassing regeling Toelichting
Wettelijke basis van de 
regeling
Gelet op de Wet 
veiligheidsregio’s, de Wet 
publieke gezondheidszorg, 
De Tijdelijke wet 
ambulancezorg, de Politiewet 
2012, de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen en de Gemeentewet 
mede gelet op de door elk van 
de raden der acht gemeenten 
in de regio Zaanstreek-
Waterland verleende 
toestemming als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen;

Wettelijke basis van de 
regeling
Gelet op de Wet 
veiligheidsregio’s, de Wet 
publieke gezondheid, de Wet 
ambulancezorg 
voorzieningen, de Politiewet 
2012, de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen en de Gemeentewet 
mede gelet op de door elk van 
de raden der zeven gemeenten 
in de regio Zaanstreek-
Waterland verleende 
toestemming als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen;

Tekstuele aanpassing: Wet 
publieke gezondheidszorg 
gewijzigd in Wet publieke 
gezondheid. 

De Tijdelijke wet 
ambulancezorg is gewijzigd in 
de Wet ambulancezorg 
voorzieningen. De Tijdelijke 
wet ambulancezorg is met 
ingang van 1 januari 2021 
vervallen en vervangen door de 
Wet ambulancezorg 
voorzieningen.

Dictum
Vast te stellen de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland 2017;

Dictum
Vast te stellen de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland 2022;

Het jaartal van de vaststelling 
van Gemeenschappelijke 
regeling is gewijzigd van 2017 
naar 2022.

Artikel 10. Besluitvorming
Lid 4. Derde liggende 
streepje
Besluiten die onderworpen zijn 
aan artikel 14 en 15 Wet 
veiligheidsregio’s; dit betreft 
het vaststellen van beleidsplan 
en regionaal risicoprofiel.

Artikel 10. Besluitvorming
Lid 4. Derde liggende 
streepje
Besluiten die onderworpen zijn 
aan artikel 14 en 15 Wvr; dit 
betreft het vaststellen van 
beleidsplan en regionaal 
risicoprofiel.

Tekstuele aanpassing:
In de rest van de tekst wordt 
Wet veiligheidsregio’s niet 
voluit geschreven dus hier ook 
de afkorting gebruikt. 

Artikel 23. Bijdragen van de 
gemeenten
Lid 2. 
Voor de financiële 
verdeelsleutel wordt vanaf 
2017 uitgegaan van een 
bijdrage conform de 
verhouding van de bijdragen 
die gemeenten ontvangen in 
het gemeentefonds voor 
brandweer en 
rampenbestrijding. Voor de 
periode 2014-2017 geldt een 
overgangsregeling.

Artikel 23. Bijdragen van de 
gemeenten
Lid 2. 
Voor de financiële 
verdeelsleutel wordt vanaf 
2017 uitgegaan van een 
bijdrage conform de 
verhouding van de bijdragen 
die gemeenten ontvangen in 
het gemeentefonds voor 
brandweer en 
rampenbestrijding.

 

De tekst “Voor de periode 
2014-2017 geldt een 
overgangsregeling” verwijderd 
aangezien we het nu hebben 
over de periode vanaf 2022.

Artikel 29. Toetreding en 
uittreding
Lid 1.
Toetreding van gemeenten tot 
deze regeling of uittreding uit 
deze regeling is slechts 
mogelijk na wijziging van de 
indeling van gemeenten in 
regio’s zoals vastgelegd in de 
bijlage bij artikel 9 van de Wvr 
of na gemeentelijke herindeling 
op basis van de Wet algemene 
herindeling (Arhi).

Artikel 29. Toetreding en 
uittreding
Lid 1.
Toetreding van gemeenten tot 
deze regeling of uittreding uit 
deze regeling is slechts 
mogelijk na wijziging van de 
indeling van gemeenten in 
regio’s zoals vastgelegd in de 
bijlage bij artikel 9 van de Wvr 
of na gemeentelijke herindeling 
op basis van de Wet algemene 
regels herindeling (Arhi).

Tekstuele aanpassing: 
Wet algemene herindeling 
(Arhi) gewijzigd in Wet 
algemene regels herindeling 
(Arhi). Het woordje “regels” 
was weggevallen. 
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Huidige regeling Voorstel aanpassing regeling Toelichting
Artikel 33 . Inwerkingtreding
De gewijzigde regeling treedt in 
werking de dag na de 
bekendmaking en werkt terug 
tot 1 januari 2017. 

Artikel 33 . Inwerkingtreding
De gewijzigde regeling treedt in 
werking de dag na de 
bekendmaking en werkt terug 
tot 1 januari 2022.

De datum van de 
inwerkingtreding is gewijzigd 
van 1 januari 2017 naar 1 
januari 2022

Artikel 34. Citeertitel
Deze regeling kan worden 
aangehaald onder de titel: 
Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland 2017.

Artikel 34. Citeertitel
Deze regeling kan worden 
aangehaald onder de titel: 
Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland 2022.

Datum citeertitel is gewijzigd 
van 2017 naar 2022. 

Ondertekening
Vastgesteld door burgemeester 
en wethouders van de 
gemeente Beemster op:
Burgemeester:
Secretaris:

- Ondertekening door de 
gemeente Beemster verwijderd 
in de tekst in verband met de 
fusie van de gemeente 
Beemster en de gemeente 
Purmerend in de gemeente 
Purmerend. 

Toelichting  Hoofdstuk 1. 
Algemene bepalingen
Dictum
De gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland is in 
werking getreden op 1 januari 
2008 en laatstelijk gewijzigd 
per 1 januari 2011. 
De regeling is is per 1 januari 
2014 opnieuw gewijzigd 
vanwege aanpassingen in de 
Wet veiligheidsregio’s. 
De huidige wijziging vloeit 
voort uit de per 1 januari 2015 
in werking getreden wijziging 
van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen. 

Toelichting  Hoofdstuk 1. 
Algemene bepalingen
Dictum
De gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland is in 
werking getreden op 1 januari 
2008 en laatstelijk gewijzigd 
per 1 januari 2011. 
De regeling is per 1 januari 
2014 opnieuw gewijzigd 
vanwege aanpassingen in de 
Wet veiligheidsregio’s. 
De wijziging per 1 januari 
2015 vloeit voort uit de in 
werking getreden wijziging 
van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen. 
De huidige wijziging vloeit 
voort uit de fusie van de 
gemeenten Beemster en 
Purmerend. Daarnaast heeft 
er een actualisatie van de 
regeling plaatsgevonden.

Tekstuele aanpassing: De 
dubbele “is” verwijderd in de 
tweede zin. In de derde zin is 
de tekst aangepast. 

De tekst “De huidige wijziging 
vloeit voort uit de fusie van de 
gemeenten Beemster en 
Purmerend. Daarnaast heeft er 
een actualisatie van de 
regeling plaatsgevonden “ is 
toegevoegd.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Ad j
Naar verwachting zal in 2020 
de meldkamer worden 
overgedragen aan de 
Landelijke Meldkamer 
Organisatie (LMO).

Artikel 1 Begripsbepalingen 
Ad j 
Naar verwachting zal in 2023 
de meldkamer worden 
overgedragen aan de 
Landelijke Meldkamer 
Organisatie (LMO).

Tekst geactualiseerd naar 
aanleiding van de overdracht 
van de meldkamer in 2023 aan 
de Landelijke Meldkamer 
Organisatie (LMO).
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Huidige regeling Voorstel aanpassing regeling Toelichting
Hoofdstuk 2. Belangen taken 
en verantwoordelijkheden
Artikel 4. Taken
De Tijdelijke wet ambulance 
zorg bevat als taken en 
bevoegd- heden voor het 
Dagelijks Bestuur: 
- Artikel 7 lid 2: vaststelling van 
eisen waaraan de 
vergunninghouder dient te 
voldoen ten aanzien van de 
meldkamer 
 ambulancezorg; 
- Artikel 8 lid 4: advies -onder 
intrekking van de aanwijzing  
regionale ambulance-
voorziening inzake de 
aanwijzing van een aan de 
regio grenzende regionale 
ambulancevoorziening dan wel 
dan een daartoe door de 
Minister opgerichte 
rechtspersoon.

Hoofdstuk 2. Belangen taken 
en verantwoordelijkheden
Artikel 4. Taken
De Tijdelijke wet ambulance 
zorg is met ingang van 1 
januari 2021 vervallen. Deze 
tijdelijke wet is vervangen door 
de Wet ambulancezorg 
voorzieningen. Deze wet geldt 
voor onbepaalde tijd. Hiermee 
wordt beoogd de continuïteit 
van de ambulance-
voorzieningen voor de lange 
termijn te waarborgen.
De Wet ambulancezorg 
voorzieningen bevat als taken 
en bevoegdheden voor het 
Dagelijks bestuur: 
- Artikel 8, lid 2  in samenhang 
met artikel 35 lid 4 Wvr: 
vaststelling van eisen ten 
aanzien van de uitvoering van 
de meldkamerfunctie waaraan 
de aanbieder van 
ambulancezorg dient te 
voldoen;
- Artikel 25, lid 3; het geven van 
advies met betrekking tot de 
intrekking van een aanwijzing 
opgelegd aan de Regionale 
ambulancevoorziening. 

Nummering aangepast.

In verband met het vervallen 
van de Tijdelijke wet 
ambulance zorg met ingang 
van 1 januari 2021 is de tekst 
aangepast.

Hoofdstuk 5. De voorzitter
Artikel 15 bevoegdheden
Zesde liggende streepje

-in geval van ramp of crisis van 
meer dan plaatselijke 
betekenis, of van ernstige 
vrees voor het ontstaan 
daarvan bij uitsluiting bevoegd 
tot toepassing van artikelen 4 
tot en met 7 Wvr,  artikelen 172 
tot en met 177 van de 
Gemeentewet met  
uitzondering van,  artikel 11, 14 
eerste lid, 56 eerste en vierde 
lid en 62 Politiewet 2012 en 
artikel 5 tot en met 9 van de 
Wet openbare manifestaties 
(artikel 39 lid 1);

Hoofdstuk 5. De voorzitter
Artikel 15 bevoegdheden
Zesde liggende streepje

- in geval van ramp of 
crisis van meer dan plaatselijke 
betekenis, of van ernstige 
vrees voor het ontstaan 
daarvan bij uitsluiting bevoegd 
tot toepassing van artikelen 4 
tot en met 7 Wvr,  artikelen 172 
tot en met 177 van de 
Gemeentewet met  
uitzondering van artikelen 
176, derde tot en met zesde 
lid,  artikel 11, 14 eerste lid, 56 
eerste en vierde lid en 62 
Politiewet 2012 en artikel 5 tot 
en met 9 van de Wet openbare 
manifestaties (artikel 39 lid 1);

Tekstuele aanpassing:
Weggevallen tekst ”met  
uitzondering van artikelen 176, 
derde tot en met zesde lid” 
toegevoegd.
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Huidige regeling Voorstel aanpassing regeling Toelichting
Hoofdstuk 5. De voorzitter
Artikel 15 bevoegdheden
Laatste liggende streepje
-het indienen van een verzoek 
om bijstand bij de minister of 
de voorzitter van een 
aangrenzende regio indien 
daarover afspraken bestaan. 
(artikel 51 lid 1 en 5).

Hoofdstuk 5. De voorzitter
Artikel 15 bevoegdheden
Laatste liggende streepje
-het indienen van een verzoek 
om bijstand bij de minister of 
de voorzitter van een 
aangrenzende regio indien 
daarover afspraken bestaan en 
er sprake is van spoed 
(artikel 51 lid 1 en 5).

Tekst aangevuld met “en er 
sprake is van spoed”. Zoals in 
de wet is vastgelegd. 

Hoofdstuk 6. Informatie, 
verantwoording en ontslag
Artikel 16
Interne inlichtingen- en 
verantwoordingsverplichtingen
Interne inlichtingen- en 
verantwoordingsverplichtingen 
Het gevolg van het feit dat het 
algemeen bestuur het hoogste 
bestuursorgaan is, maakt dat 
andere bestuursorganen, het 
dagelijks bestuur en de 
voorzitter, inlichtingen dienen 
te verstrekken en 
verantwoording schuldig zijn 
aan algemeen bestuur. Voor 
het dagelijks bestuur is deze 
verantwoordingsrelatie 
neergelegd in het nieuwe 
artikel 19a Wgr. 

Hoofdstuk 6. Informatie, 
verantwoording en ontslag
Artikel 16
Interne inlichtingen- en 
verantwoordingsverplichtingen
Interne inlichtingen- en 
verantwoordingsverplichtingen 
Het gevolg van het feit dat het 
algemeen bestuur het hoogste 
bestuursorgaan is, maakt dat 
andere bestuursorganen, het 
dagelijks bestuur en de 
voorzitter, inlichtingen dienen 
te verstrekken en 
verantwoording schuldig zijn 
aan algemeen bestuur. Voor 
het dagelijks bestuur is deze 
verantwoordingsrelatie 
neergelegd in artikel 19a Wgr. 

De woorden “in het nieuwe” 
verwijderd aangezien dit geen 
nieuw artikel meer is. 

Hoofdstuk 6. Informatie, 
verantwoording en ontslag
Artikel 16
Een verzoek om inlichtingen te 
verschaffen en/of 
verantwoording af te leggen 
kan uitsluitend worden 
geweigerd op de gronden 
vermeld in artikel 10 van de 
Wet openbaarheid van bestuur.

Hoofdstuk 6. Informatie, 
verantwoording en ontslag
Artikel 16
Een verzoek om inlichtingen te 
verschaffen en/of 
verantwoording af te leggen
kan uitsluitend worden 
geweigerd op de gronden 
vermeld in artikel 10 van de 
Wet openbaarheid van bestuur 
of de opvolger van deze wet.

In verband met de mogelijke 
komst van de Wet open 
overheid in 2022 is aan de 
tekst toegevoegd “of de 
opvolger van deze wet.
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Huidige regeling Voorstel aanpassing regeling Toelichting
Hoofdstuk 7. Instellen 
advies- en 
bestuurscommissies
Artikel 18 Instellen advies ne 
bestuurscommissies
In het tweede lid van artikel 24 
Wgr is neergelegd dat vaste 
commissies van advies aan het 
dagelijks bestuur of de 
voorzitter eveneens 
geschieden door het algemeen 
bestuur, maar dan op voorstel 
van het dagelijks bestuur 
onderscheidenlijk de voorzitter. 
Andere commissies van advies 
aan het dagelijks bestuur of de 
voorzitter worden door het 
dagelijks bestuur 
onderscheidenlijk de voorzitter 
ingesteld.

In het nieuwe lid 8 van artikel 
25 Wgr is bepaald dat het 
algemeen bestuur besluiten en 
andere, niet-schriftelijke 
beslissingen gericht op enig 
rechtsgevolg van een door hem 
ingestelde commissie kan 
vernietigen. Het algemeen 
bestuur kan zijn bevoegdheid 
tot schorsing overdragen aan 
het dagelijks bestuur. Ten 
aanzien van de vernietiging 
van niet-schriftelijke 
beslissingen gericht op enig 
rechtsgevolg zijn de afdelingen 
10.2.2. en 10.2.3. van de  
Algemene wet bestuursrecht 
van overeenkomstige 
toepassing.

Verder is in het nieuwe artikel 
32a Wgr bepaald dat wanneer 
aan een commissie als bedoeld 
in artikel 25 bevoegdheden van 
het algemeen bestuur of het 
dagelijks bestuur zijn 
overgedragen en deze 
commissie een bij of krachtens 
een andere dan deze wet 
gevorderde beslissing niet of 
niet naar behoren neemt, het 
algemeen bestuur 
onderscheidenlijk het dagelijks 
bestuur daarin voorziet.

Hoofdstuk 7. Instellen 
advies- en 
bestuurscommissies
Artikel 18 Instellen advies ne 
bestuurscommissies
In het tweede lid van artikel 24 
Wgr is neergelegd dat de 
instelling van vaste 
commissies van advies aan het 
dagelijks bestuur of de 
voorzitter eveneens 
geschieden door het algemeen 
bestuur, maar dan op voorstel 
van het dagelijks bestuur 
onderscheidenlijk de voorzitter. 
Andere commissies van advies 
aan het dagelijks bestuur of de 
voorzitter worden door het 
dagelijks bestuur 
onderscheidenlijk de voorzitter 
ingesteld.

In lid 8 van artikel 25 Wgr is 
bepaald dat het algemeen 
bestuur besluiten en andere, 
niet-schriftelijke beslissingen 
gericht op enig rechtsgevolg 
van een door hem ingestelde 
commissie kan vernietigen. Het 
algemeen bestuur kan zijn 
bevoegdheid tot schorsing 
overdragen aan het dagelijks 
bestuur. Ten aanzien van de 
vernietiging van niet-
schriftelijke beslissingen gericht 
op enig rechtsgevolg zijn de 
afdelingen 10.2.2. en 10.2.3. 
van de  
Algemene wet bestuursrecht 
van overeenkomstige 
toepassing.

Verder is in artikel 32a Wgr 
bepaald dat wanneer aan een 
commissie als bedoeld in 
artikel 25 bevoegdheden van 
het algemeen bestuur of het 
dagelijks bestuur zijn 
overgedragen en deze 
commissie een bij of krachtens 
een andere dan deze wet 
gevorderde beslissing niet of 
niet naar behoren neemt, het 
algemeen bestuur 
onderscheidenlijk het dagelijks 
bestuur daarin voorziet.

De tekst “de instelling van” 
toegevoegd aangezien deze 
was weggevallen.

Tekstuele aanpassing “het 
nieuwe” verwijderd. Inmiddels 
geen nieuw artikel meer. 

Tekstuele aanpassing “het 
nieuwe” verwijderd. Inmiddels 
geen nieuw artikel meer.



7

Huidige regeling Voorstel aanpassing regeling Toelichting
Artikel 22 
Begrotingsprocedure
In dit artikel is de 
begrotingsprocedure 
vastgelegd. De wettelijke 
termijn voor het aanbieden van 
zienswijzen is verlengd van 
zes naar acht weken om 
deelnemende gemeenten in de 
gelegenheid te stellen om 
onderling overleg te plegen. Op 
grond van artikel 35 van de 
Wgr wordt het ontwerp nu 
acht weken voordat dit aan  
het algemeen bestuur wordt 
aangeboden aan de raden 
der deelnemende gemeenten 
wordt toegezonden. (…)
 
De wetgever heeft met de 
verlenging van de termijn 
tevens de datum waarop de 
vastgestelde begroting dient 
uiterlijk 1 augustus te worden 
aangeleverd bij de 
gedeputeerde staten verlengd.

Deze dient nu uiterlijk 1 
augustus in plaats van vóór 
15 juli naar de provincie te 
worden gestuurd. VrZW ging 
in de planning reeds uit van 
acht weken. De verlenging 
van de termijn voor indiening 
bij Gedeputeerde Staten leidt 
evenmin tot een aanpassing 
van de begrotingscyclus.

Artikel 22 
Begrotingsprocedure
In dit artikel is de 
begrotingsprocedure 
vastgelegd. De wettelijke 
termijn voor het aanbieden van 
zienswijzen is acht weken om 
deelnemende gemeenten in de 
gelegenheid te stellen om 
onderling overleg te plegen.

De vastgestelde begroting 
dient uiterlijk 1 augustus te 
worden aangeleverd bij de 
gedeputeerde staten. 

De tekst “verlengd van zes 
naar” verwijderd. De termijn 
voor zienswijze is nu acht 
weken. In de oude tekst stond 
nog dat het van zes naar acht 
weken is gegaan. 

De tekst “Op grond van artikel 
35 van de Wgr wordt het 
ontwerp nu acht weken voordat 
dit aan het algemeen bestuur 
wordt aangeboden aan de 
raden der deelnemende 
gemeenten wordt toegezonden 
“is verwijderd. Hiermee sluit het 
beter aan bij de actualiteit.

De tekst “wetgever heeft met 
de verlenging van de termijn 
tevens de datum waarop de”  
en het woordje “verlengd” zijn 
verwijderd.

De tekst ”Deze dient nu uiterlijk 
1 augustus in plaats van vóór 
15 juli naar de provincie te 
worden gestuurd. VrZW ging in 
de planning reeds uit van acht 
weken. De verlenging van de 
termijn voor indiening bij 
Gedeputeerde Staten leidt 
evenmin tot een aanpassing 
van de begrotingscyclus” is 
verwijderd .Hiermee sluit het 
beter aan bij de actualiteit. 

Artikel 24 Aanbieding 
rekening en jaarverslag aan 
de raden laatste zin
Ingevolge het derde lid wordt 
de jaarrekening binnen twee 
weken na vaststelling en in elk 
geval vóór 15 juli van het jaar 
volgende op het jaar waarop 
het betrekking heeft aan 
gedeputeerde staten 
toegezonden.

Artikel 24 Aanbieding 
rekening en jaarverslag aan 
de raden laatste zin
Ingevolge het vierde
lid wordt de jaarrekening 
binnen twee weken na 
vaststelling en in elk geval vóór 
15 juli van het jaar volgende op 
het jaar waarop het betrekking 
heeft aan gedeputeerde staten 
toegezonden.

Tekstuele aanpassing: Derde 
lid moet vierde lid zijn. 

Artikel 26 Geldmiddelen
In artikel 50 van de Wvr is 
tevens een bijstandsregeling 
opgenomen voor gemeenten 
en veiligheidsregio’s die 
daadwerkelijk te maken krijgen 
met de bestrijding van een 
ramp. De minister kan daarvoor 
een extra bijdrage leveren.

Artikel 26 Geldmiddelen
In artikel 51 van de Wvr is 
tevens een bijstandsregeling 
opgenomen voor gemeenten 
en veiligheidsregio’s die 
daadwerkelijk te maken krijgen 
met de bestrijding van een 
ramp. De minister kan daarvoor 
een extra bijdrage leveren.

Tekstuele aanpassing: 
“50”gewijzigd in “51”. 
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Hoofdstuk 10. Het archief
Artikel 28 laatste twee zinnen
VrZW stelt een eigen 
Archiefverordening vast. Tot 
aan dat moment is de 
Archiefverordening van 
gemeente Zaanstad van 
toepassing.

Hoofdstuk 10. Het archief
Artikel 28 laatste twee zinnen
VrZW heeft een eigen 
Archiefverordening 
vastgesteld. 

VrZW heeft een eigen 
Archiefverordening. Hierop is 
de eerste zin aangepast en de 
tweede zin verwijderd luidende: 

“Tot aan dat moment is de 
Archiefverordening van 
gemeente Zaanstad van 
toepassing”.

Hoofdstuk 11. Toetreding, 
uittreding, wijziging en 
opheffing 
Artikel 29 Toetreding en 
uittreding tweede zin 
Op basis van artikel 10 van de 
Wvr moeten de colleges van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeenten behoren tot 
een regio als bedoeld in artikel 
9 van die wet een 
gemeenschappelijke regeling 
treffen.

Hoofdstuk 11. Toetreding, 
uittreding, wijziging en 
opheffing 
Artikel 29 Toetreding en 
uittreding tweede zin
Op basis van artikel 10 van de 
Wvr moeten de colleges van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeenten behorende 
tot een regio als bedoeld in 
artikel 9 van die wet een 
gemeenschappelijke regeling 
treffen.

Tekstuele aanpassing;
Het woord “behoren” 
aangepast naar “behorende”. 

Artikel 31 Opheffing
Op basis van artikel 10 van de 
Wvr moeten de colleges van  
burgemeester en wethouders 
van de gemeenten behoren tot 
een regio als bedoeld in artikel 
9 van de Wvr een 
gemeenschappelijke regeling 
treffen.

Artikel 31 Opheffing
Op basis van artikel 10 van de 
Wvr moeten de colleges van  
burgemeester en wethouders 
van de gemeenten behorende 
tot een regio als bedoeld in 
artikel 9 van de Wvr een 
gemeenschappelijke regeling 
treffen.

Tekstuele aanpassing;
Het woord “behoren” 
aangepast naar “behorende”.
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BEEMSTER
WERELDERFGOED

23 AÜ6. 2021

Team JuriUsche en Veiligheidszaken
Het Algemeen Bestuur van de VeWgheidsrego
Zaanstreek-Waterland
Postbus 150
1500 ED ZAANDAM

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk
1548912

datum
19 augustus 2021

Aanpassing gemeenschappelijke regeling VrZW

Geachte bestuur,

De Eerste Kamer heeft 25 mei 2021 voor de gemeentelijke herindeling van Beemster en
Purmerend gestemd. Met dat besluit is de fusie van de twee gemeenten vanaf 1 januari
2022 een feit.

Dit betekent dat ook de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zaanstreek
Waterland aangepast dient te worden. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling
moet op grond van artikel 30 van betreffende gemeenschappelijke regeling voorgesteld
worden door het Algemeen Bestuur of een aantal leden van het Algemeen Bestuur die
gezamenlijk 2/3 van de stemmen vertegenwoordigen al dan niet op initiatief van de raad of
het college van B&W van de betreffende gemeenten.

Middels deze brief verzoeken wij het Algemeen Bestuur de VrZW de opdracht te geven om
de gemeenschappelijke regeling aan te passen met het oog op de komende fusie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

H.C. Heerschop
burgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

GEMEENTE

bijlage(n): Geen

behandeld door;
D.]. Hendril

—
Postadres: Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster
Telefoon: 0299 452 452
Website: www.beemster.net

telefoonnummer
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eunmtarnn 

gemeentebestuur 

Team Juridische en Veiligheidszaken 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland 
Postbus 150 
1500 ED ZAANDAM 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VE RZONDEN 
1548909 15juni 2021 

Z 3 JUN 2021 
Verzoek tot aanpassen GR VRZW 

Geachte bestuur,

De Eerste Kamer heeft 25 met 2021 voor de gemeentelijke herindeling van Beemster en 
Purmerend gestemd. Met dat besluit is de fusie van de twee gemeenten vanaf 1 januari 
2022 een feit.

Dit betekent dat ook de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland aangepast dient te worden. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 
moet op grond van artikel 30 van betreffende gemeenschappelijke regeling voorgesteld 
worden door het Algemeen Bestuur of een aantal leden van het Algemeen Bestuur die 
gezamenlijk 2/3 van de stemmen vertegenwoordigen al dan niet op initiatief van de raad of 
het college van B&W van de betreffende gemeenten.

Middel deze brief verzoeken wij het Algemeen Bestuur de VrZW de opdracht te geven om 
de ge eenschappelijke regeling aan te passen met het oog op de komende fusie.

Name s burgemeester en wethouders van Purmerend 

Don ijl 
Burg eest P rmerend 

j ingenomen 

Aotl 

bijlage(n): Geen 

behandeld door: DJ. Hendriks telefoon: 06-54342305 

bezoekadres stadhuis: Purmersteenweg 42 telefoon: 0299 452 452 
postadres: Postbus 15 fax: 0299 452 124 

1440 AA Purmerend website: www.purmerend n 
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A21.03.XX

Concept 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:             DSmulders
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.
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Besluitformulier 
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:  8 oktober 2021
Onderwerp: Controleprotocol VrZW en normenkader 2021

Nummer: A21.03.4a
Naam Steller: J. Pranger/C. de Man

Afdeling: Bedrijfsvoering

Advisering

Besluitvorming X

Doel:

Meningvormend

Besproken met: Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, de heer
D. Bijl

Korte inhoud: 
Controleprotocol
In het Controleprotocol (CP) wordt de opdracht alsmede de reikwijdte van de opdracht aan
de accountant geformuleerd ten behoeve van de rechtmatigheidstoets van de
jaarrekeningen en het daarmee gevoerde financiële beheer voor 2021. De
accountantscontrole op rechtmatigheid is limitatief gericht op naleving van deze wet- en
regelgeving voor zover deze wet- en regelgeving directe financiële beheershandelingen
betreffen. Het vorige CP liep tot en met 2020.
Er is een keuze gemaakt om dit CP een looptijd te geven van slechts één controlejaar
(2021) omdat naar verwachting voor het controlejaar 2022 de rechtmatigheidsverklaring (In
Controle Statement), die vanaf dat jaar door het Dagelijks Bestuur dient te worden
afgegeven, wettelijk wordt ingevoerd. Hiermee zal de rol, in het kader van rechtmatigheid, 
van zowel het Dagelijks bestuur als de accountant wijzigen en ons CP dient hierop 
aangepast te worden.

Bijlage: Normenkader
De opdracht aan de accountant wordt uitgewerkt in het Normenkader dat ingestoken wordt
op drie niveaus:
 Algemene (externe) wet en regelgeving inzake het financieel beheer;
 Specifieke uitkeringen inzake bepaalde baten en/of lasten, zoals (EU)-

subsidies;
 Eigen (regionale) wettelijke voorschriften, voornamelijk bestaande uit de eigen

verordeningen, de begroting, beleidsregels en bestuursbesluiten.

Voorstel:
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
1. het Controleprotocol VrZW 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het normenkader 2021 dat inmiddels door het Dagelijks Bestuur 

is vastgesteld.
Advies Veiligheidsdirectie: Voor kennisgeving aangenomen

Advies Dagelijks Bestuur: Akkoord agendering voor het Algemeen Bestuur

Personele gevolgen: geen

Financiële gevolgen: VrZW is verplicht om het Controleprotocol te laten
vastleggen door het Algemeen Bestuur. Er zijn geen
direct financiële gevolgen

Verhouding met ander beleid: Jaarrekening 2021, Financiële verordening en Intern
Controleplan

Besluit:
 
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 8 oktober 2021



namens deze,

voorzitter, secretaris,
J. Hamming S. van den Broek
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Controleprotocol VrZW 2021
Pagina 1 Datum: 23-9-2021

Controleprotocol Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021 

Inleiding
In artikel 6 van de Financiële verordening is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur zorg draagt voor:

 De jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de 
rechtmatigheid van de beheershandelingen.

 Een interne toetsing van organisatieonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de 
bestuurlijke informatievoorziening en de rechtmatigheid van beheershandelingen vastgelegd 
in interne controleprogramma’s.

Het controleprotocol is voor de accountant kader stellend ten behoeve van de uitvoering van de 
controlewerkzaamheden, oordeelsvorming, verklaring en rapportage. Object van de controle is de 
jaarrekening en daarmede tevens het gevoerde financieel beheer over 2021 zoals uitgeoefend door of 
namens het Dagelijks Bestuur VrZW.

Doelstelling
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte 
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2021 van VrZW.

Argumentatie
Controleren is toetsen aan de norm. Als de norm niet duidelijk is, kan de accountant zijn werk niet 
uitvoeren en kan hij geen conclusie trekken op basis van de controle-uitkomsten. Vaststelling van het 
normenkader vindt dan ook altijd plaats voordat de accountant de rechtmatigheidscontrole voor de 
jaarrekening aanvangt. Het normenkader is als bijlage toegevoegd aan het controle protocol.

Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)
Zoals in artikel 213 Gemeentewet is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 
Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd worden door de door het Algemeen Bestuur 
benoemde accountant. De werkzaamheden van de accountant hebben als doel het afgeven van een 
oordeel over:

 De getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 
activa en passiva;

 Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 
overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder de interne regelgeving;

 De inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

 Het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met 
de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 
Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);

 De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van: 

 artikel 213, lid 6 Gemeentewet. 
 De uitgangspunten en standpunten van de Commissie BBV 
 De aanwijzingen en beroepsvoorschriften van het Koninklijke Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) bepalend zijn voor de uit te voeren 
werkzaamheden.

Onder rechtmatigheid wordt begrepen; de definitie volgens het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot 
stand zijn gekomen, dat wil zeggen in overeenstemming zijn met de begroting en met de van 
toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de eigen regelgeving.

Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De 
accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle 
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en 
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de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties met een belang groter dan 
de vastgestelde goedkeuringstolerantie.

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van de fouten in de jaarrekening en de som van 
de onzekerheden in de jaarrekening aangeeft, die in de jaarrekening maximaal mogen voorkomen. 
Zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt 
beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is de basis van de af te geven accountantsverklaring.

De rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit 
de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag 
van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen.

In het Bado zijn de minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties 
voorgeschreven. De goedkeuringstolerantie wordt berekend als een percentage van de totale lasten 
van de Veiligheidsregio. Voor de goedkeuringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur de volgende 
wettelijke minimumeisen:

Strekking accountantsverklaring:
Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-

onthouding
Afkeurend

Fouten in de jaar-
rekening (% lasten)

<= 1% >1%<3% - >= 3%

Onzekerheden in de controle 
(% lasten)

<= 3% >3%<10% >= 10% -

Op basis van de programmabegroting per jaar betekenen bovengenoemde percentages dat een 
totaalbedrag aan de door de accountant geconstateerde fouten en geconstateerde onzekerheden die 
onder deze percentages blijven de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet zullen 
aantasten. 

Voor de rapporteringstolerantie wordt als maatstaf voorgesteld dat de accountant op het niveau van 
programma’s voor elke fout of onzekerheid een bedrag van € 25.000 of hoger hanteert. De accountant 
richt de controle in, rekening houdend met de rapporteringstolerantie, om te kunnen waarborgen dat 
alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit percentage of bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in 
het verslag van bevindingen worden opgenomen. 

Reikwijdte van de accountantscontrole
De accountantscontrole op rechtmatigheid is limitatief gericht op: 

1. De naleving van externe wet- en regelgeving, zoals die in het normenkader van de 
rechtmatigheidscontrole is opgenomen (bijlage van dit controleprotocol). Dit uitsluitend voor 
zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen; 

2. De naleving van de volgende kaders: 
a. de begroting; 
b. de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; 

De naleving van de interne regelgeving zoals die in het normenkader (zie bijlage) is 
opgenomen. Dit laatste voor zover van toepassing en uitsluitend voor zover deze directe 
financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.

3. De financiële beheershandelingen die aan de baten, lasten en balansmutaties ten grondslag 
liggen worden getoetst aan de het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het 
misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium (M&O). 
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Rapportering accountant
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een interim controle uitgevoerd. Over de 
uitkomsten van deze tussentijdse controle wordt een verslag (zogeheten managementletter) 
uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur.
Conform artikel 213 Gemeentewet wordt omtrent de jaarrekening een verslag van bevindingen 
uitgebracht aan het Algemeen Bestuur.
De accountant rapporteert in het verslag van bevindingen in ieder geval zijn bevindingen over, de 
vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en 
rechtmatige verantwoording mogelijk maken en over onrechtmatigheden in de jaarrekening.
Volgens boek 2:artikel 393 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek maakt de accountant daarbij ten minste 
melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking.

Controleverklaring
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Op basis van de controleverklaring en het verslag van bevindingen stelt het Algemeen 
Bestuur de jaarrekening vast.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 8 oktober 2021,
namens deze,

voorzitter,                                                        secretaris,        
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Bijlagen: A. Rechtmatigheidscriteria
B. Normenkader naar toetsingskader
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Bijlage A: Rechtmatigheidscriteria

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen drie rechtmatigheidscriteria worden onderkend. In 
het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze 
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht 
besteed worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:

 Het begrotingscriterium;
 Het voorwaardencriterium;
 Het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium ( M&O-criterium).

Ad 1. 
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de 
geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is -voor zover het de 
begrotingsoverschrijdingen betreft- mogelijk sprake van onrechtmatige lasten. De overschrijding kan 
namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het Algemeen Bestuur. Voor de afsluitende 
oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door het 
Algemeen Bestuur geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten direct 
gerelateerde hogere baten. Het bepalen óf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan 
niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. 

Ad 2
Besteding en inning van gelden door VrZW kunnen aan bepaalde voorwaarden verbonden zijn 
waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wet- en 
regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, formele wetten, algemene 
maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen, richtlijnen, protocollen en dergelijke 
met een wettelijke grondslag en jurisprudentie).
De gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op:

 De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
 De heffings- en/of declaratiegrondslag;
 Normbedragen;
 De bevoegdheden;
 Het voeren van een administratie;
 Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;
 Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.;
 Recht, hoogte en duur.

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. Voor alle 
geldstromen dient vooraf ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn.

Ad 3.
In tegenstelling tot andere getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten gaat bij het M&O criterium in 
het bijzonder om het vaststellen dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn getroffen om 
misbruik te voorkomen dan wel op te sporen. Bij het waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik 
gaat het veelal om het vaststellen van de juistheid en volledigheid van de gegevens (van derden) op 
grond waarvan vergoedingen/uitkeringen/subsidies worden verstrekt, dan wel 
rechten/belastingen/bijdragen worden geheven.
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Bijlage: B Normenkader VrZW 

In het normenkader is een overzicht opgenomen van het wet- en regelgeving waar de VrZW aan moet 
voldoen en die door het Algemeen Bestuur of hogere regelgevende organen is vastgesteld of waarvan 
Algemeen Bestuur vindt dat deze tot het normenkader behoort.

De opbouw die VrZW voor het overzicht kiest is als volgt:
 Alle voor VrZW relevante wetten zijn in het overzicht opgenomen. Met relevant wordt in

dit kader bedoeld: wetgeving die we bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk toepassen of zouden
moeten toepassen en waar we ons dus aan moeten houden.

 Alle op deze wetten gebaseerde regelingen (Amvb’s, ministeriële regelingen en circulaires)
waar voor VrZW relevante financiële bepalingen in zitten.

 De verordeningen van VRZW. 
 De door het Algemeen bestuur vastgestelde financiële beleidskaders.
 De door het Dagelijks Bestuur vastgestelde beleidskaders, waarvan het Algemeen Bestuur

van mening is dat deze in het normenkader horen te zijn opgenomen.
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Normenkader Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021

In het normenkader is een overzicht opgenomen van de wet- en regelgeving met, voor de VrZW 
relevante, financiële bepalingen. De wet- en regelgeving is door het Algemeen Bestuur of hogere 
regelgevende organen vastgesteld. 

Omschrijving Taak Externe wet- en regelgeving Interne regelgeving
Algemeen  Grondwet

 Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 Gemeentewet
 Burgerlijk wetboek
 Wet gemeenschappelijke regelingen 

(Wgr)
 Wet veiligheidsregio’s
 Wet openbaarheid van bestuur
 Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV)
 Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden (Bado)
 Wet basisregistraties adressen en 

gebouwen (BAG)
 Besluit Brede doeluitkering 

Rampenbestrijding (BDUR)
 Wet op de omzetbelasting
 Regeling vaststelling taakvelden en 

informatie voor derden
 Regeling informatieverstrekking SiSa
 Regeling informatie voor derden (IV3)
 Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG)
 Mededingingswet

(Aanwijzingsbesluit Wet Markt en  
Overheid)
*

 Gemeenschappelijke regeling 
VrZW 

 Organisatieregeling VrZW 
 Organisatiebesluit VrZW
 Mandaatbesluit (inclusief 

onder mandaat) VrZW
 Financiële verordening VrZW 
 Nota reserves en 

voorzieningen
 Nota weerstandsvermogen en 

risicobeheersing

Personeel  Ambtenarenwet
 Besluit personeel veiligheidsregio’s
 Collectieve arbeidsvoorwaarden-

regeling en uitwerkings-overeenkomst 
(CAR/UWO) 

 Wet op de loonbelasting (o.a. 
Werkkostenregeling)

 Sociale verzekeringswetten
 Pensioenwet
 Wet normering Topinkomens (WNT)
 Aanpassingswet WNT

 Bezoldigingsverordening
 Regeling vergoeding 

vrijwilligers
 Regeling dienstreizen
 Tegemoetkoming woon-

werkverkeer
 Regeling (aankoop/verkoop) 

verlof
 Regeling tegemoetkoming 

sport abonnement VRZW
 Regeling bijzondere 

gebeurtenissen
 Regeling kazernering VRZW
 Regeling piket functies VRZW
 Besluit AGS piket
 Regeling studiefaciliteiten
 Regeling mobiele 

communicatie
 Besluit omgang brandweer 

verenigingen



Treasury  Wet financiering decentrale 
overheden (Fido)

 Wet houdbare overheidsfinanciën 
(Hof)

 Wet verplicht schatkistbankieren 
(Wijzigingswet FIDO) 

 Regeling schatkistbankieren 
decentrale overheden

 Uitvoeringsregeling Financiering 
decentrale overheden

 Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden (Ruddo)

 Treasurystatuut  VrZW

Inkoop  Aanbestedingswet 2012
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Besluitformulier 
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering: 22 september 2021
Onderwerp: Controleprotocol VrZW en normenkader 2021

Nummer:
Naam Steller: J. Pranger/C. de Man

Afdeling: Bedrijfsvoering 

Vertrouwelijk:

Awb-besluit:

Advisering
Besluitvorming X

Doel:

Mening vormend
Besproken met: Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, de heer

D. Bijl
Korte inhoud: 
Controleprotocol
In het Controleprotocol (CP) wordt de opdracht alsmede de reikwijdte van de opdracht aan 
de accountant geformuleerd ten behoeve van de rechtmatigheidstoets van de 
jaarrekeningen en het daarmee gevoerde financiële beheer voor 2021. De 
accountantscontrole op rechtmatigheid is limitatief gericht op naleving van deze wet- en 
regelgeving voor zover deze wet- en regelgeving directe financiële beheershandelingen 
betreffen. Het vorige CP liep tot en met 2020. 

Er is een keuze gemaakt om dit CP een looptijd te geven van slechts een controlejaar 
(2021) omdat naar verwachting voor het controlejaar 2022 de rechtmatigheidsverklaring (In 
Controle Statement), die vanaf dat jaar door het Dagelijks Bestuur dient te worden 
afgegeven, wettelijk wordt ingevoerd waarmee de rol, in het kader van rechtmatigheid, van 
zowel het Dagelijks bestuur als de accountant zullen wijzigen en ons CP hierop aangepast 
dient te worden. 
 
Bijlage: Normenkader 
De opdracht aan de accountant wordt uitgewerkt in het Normenkader dat ingestoken wordt 
op drie niveaus: 

 Algemene (externe) wet-en regelgeving inzake het financieel beheer;
 Specifieke uitkeringen inzake bepaalde baten en/of lasten, zoals (EU)-

subsidies;
 Eigen (regionale) wettelijke voorschriften, voornamelijk bestaande uit de eigen 

verordeningen, de begroting, beleidsregels en bestuursbesluiten.

Voorstel Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het Controleprotocol VrZW 2021 vast te stellen. Het 
normenkader 2021 wordt ter kennisneming meegezonden aangezien de vaststelling van het 
Normenkader een bevoegdheid van het DB is.

Voorstel:
Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: 
 het Controleprotocol VrZW 2021 ter vaststelling door te geleiden naar het Algemeen 

Bestuur 
 het normenkader 2021 vast te stellen. 

Advies Veiligheidsdirectie: Voor kennisgeving aangenomen



Personele gevolgen: Geen

Financiële gevolgen:
VrZW is verplicht om het Controleprotocol te laten 
vastleggen door het Algemeen Bestuur. Er zijn geen 
direct financiële gevolgen

Verhouding met ander beleid:
Jaarrekening 2021, Financiële verordening en Interne 
Controleplan

Besluit: 
Het Dagelijks bestuur stelt het Normenkader 2021 vast en besluit het Controleprotocol 2021 
door te geleiden naar het Algemeen Bestuur.

 
Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
in de vergadering van (datum) 
namens deze,

voorzitter, secretaris,
J. Hamming S. van den Broek
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Besluitformulier 
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:  8 oktober 2021
Onderwerp: Planning bestuursvergaderingen 2022

Nummer: A21.03.6a
Naam Steller: Jur van Lieshout/ Annemiek Reijinga

Afdeling: Veiligheidsbeleid & Strategie

Advisering

Besluitvorming x

Doel:

Meningvormend

Besproken met: Afdeling Bedrijfsvoering
Korte inhoud: 
In het laatste kwartaal van het lopende jaar stelt VrZW de vergaderplanning op voor het 
volgende jaar. Bij het opstellen van deze planning is rekening gehouden met de 
overlegstructuren van andere regionale en landelijk gremia, de oefenplanning (mono en 
multi), vakanties en feestdagen.

Data Dagelijks Bestuur 2021:
- Woensdag 23 maart
- Woensdag 22 juni
- Woensdag 28 september
- Woensdag 23 november

NB. Het Dagelijks Bestuur vergadert van 11.00 tot 12.00 uur. 
 
Data Algemeen Bestuur 2021:

- Vrijdag 1 april
- Bestuursconferentie 20 mei
- Vrijdag 8 juli
- Donderdag 13 oktober
- Vrijdag 9 december

NB. Het Algemeen Bestuur vergadert van 09.00 uur tot 10.30 uur. 
Voorstel: In te stemmen met voorliggende planning en deze vast te stellen.

Advies Veiligheidsdirectie:

Advies Dagelijks Bestuur:

Personele gevolgen:

Financiële gevolgen:

Verhouding met ander beleid:
Besluit:

 
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 8 oktober 2020,
namens deze,

voorzitter, secretaris,
J. Hamming S. van den Broek
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