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A20.04.3a  
 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 3/2020 
 

 

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

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

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

(coördinerend gemeentesecretaris) en R. Wiemerink (strategisch adviseur). 

 

Afwezig:  M. le Clercq (Provincie Noord-Holland) 

 

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

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

 

Notulist: R. Wiemerink 

 

Datum:  8 oktober 2020 

Tijd:   16.30 tot 17.30 uur    

Locatie:  Van der Valk Oostzaan 

 

 

A20.03.1 Opening, vaststelling 

agenda en 

mededelingen 

 

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

 

 

A20.03.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter Kennisname 

/ingekomen stukken 

a.Verhoging van 

luchtvochtigheid in 

gezamenlijke ruimtes- 

particulier bedrijf 

BijDegelijk, d.d. 20 

augustus en 1 september 

2020 

 

b.Terugkoppeling 

Brandweerkamer en BAC 

Brandweer 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Straat geeft een korte toelichting. Het ging met name over het oprichten 

van de werkgeversvereniging. Zie hiervoor agendapunt 5c. Daarnaast is 

gesproken over de differentiatie van brandweertaken.  Eind 2020/begin 2021 

wordt hieromtrent een besluit genomen. Onderdeel van de besluitvorming zijn 

de uitkomsten van een enquête onder het brandweerpersoneel.  

 

A20.03.3 

 

 

 

a. Concept-verslag 

Algemeen Bestuur 

2 juli 2020 

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2020 wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

A20.03.4 Financiën 

 

a.Treasurystatuut 

 

 

D. Bijl geen een korte toelichting. 
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b.COVID-19 kosten  

 

 

 

 

 

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

• In te stemmen met voorliggend Treasurystatuut 2020. 

 

D. Bijl vermeldt dat vanuit het Rijk meer kaders zijn gesteld voor het 
declareren van de kosten.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Kennis te nemen van de stand van zaken van het proces om de 
COVID-19 meerkosten bij het Rijk te declareren en de mogelijk 
noodzaak activiteiten in 2021 alsnog in te lopen. 

 

A20.03.5 Bestuurlijke 

aangelegenheden 

 

a.Planning 

Bestuursvergaderingen 

2021 

 

 

 

 

b.Terugkoppeling 

Voortgang Plan van 

Aanpak ‘’Beperken van 

gezondheidsrisico’s 

COVID-19 bij 

arbeidsmigranten 

 

 

 

c.Oprichten en deelname 

werkgeversvereniging 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen 

  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• In te stemmen met voorliggende planning en deze vast te stellen. 
 

 

H. Raasing licht e.e.a. toe  in verband met de afwezigheid van de 

portefeuillehouder J. Michel-de Jong.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Kennis te nemen van de voortgang Plan van Aanpak ‘Beperken van 
gezondheidsrisico’s COVID-19 bij arbeidsmigranten’. 

 
H. Raasing vermeldt dat hier reeds in de vorige bestuursvergadering over is 
gesproken en dat het nu voorligt ter definitieve besluitvorming.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Deel te nemen aan de werkgeversvereniging; 

• Deelnemen in een werkgeversvereniging voor te leggen aan de 
raden van de deelnemende gemeenten conform bijgevoegde brief. 

A20.03.6 Brandweerzorg 

a.Vervanging 

schuimblusvoertuig/ 

tweede HV 1 

Geen opmerkingen. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• De schuimbluscontainer te vervangen; 

• De tweede HV1 te vervangen. 
 

 

 ----Vertrouwelijk----  

A20.03.7 Besloten gedeelte - 

A.20.03.8 Communicatie 

besluitvorming Algemeen 

Bestuur 

Geen opmerkingen 

A.20.03.9 Rondvraag en sluiting Geen opmerkingen 

 


