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A22.02.3a 

 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 1/2022 

 

AB VrZW:  J. Hamming, D. Bijl, J. Michel-de Jong, M.C. van der Weele, L. Sievers, M. Polak, L. de Lange, 

S. van den Broek (secretaris), A. Kok (directeur Publieke Gezondheid),   

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

Holland), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris) en C. Henkens (strategisch adviseur). 

Afwezig:  I. Visser (Provincie Noord-Holland), C. Fahner (plv. Hoofdofficier van Justitie), L. Kohsiek 

(dijkgraaf Hollands Noorderkwartier) 

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

Notulist:             Carla Henkens 

Datum:  1 april 2022 

Tijdstip:              09.00 -10.30 uur 

Locatie: Prins Bernhardplein 112, ruimte k. 58 

 

Nr Onderwerp 

A22.01.1 

 

 

 

 

A22.01.1a 

Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

J. Hamming opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. L. Sievers en G. Blom 

sluiten digitaal aan. Op verzoek van J. Michel-de Jong vindt een korte voorstelronde plaats. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen. 

 

Presentatie BAC Brandweer d.d. 18 februari 2022 

M. van der Weele geeft een presentatie over de ontwikkelingen binnen de Brandweerzorg. Er wordt 

uitgebreid stilgestaan bij het toekomstbestendig brandweerstelsel. De rechtspositie van vrijwilligers is in 

strijd is met Europese en internationale wet- en regelgeving. Vormen van consignatie en kazernering van 

vrijwilligers zijn straks niet meer aan de orde. Brandweervrijwilligers moeten fundamenteel worden 

onderscheiden van beroepskrachten. Er is sinds juni 2021 een nieuwe stuurgroep ‘toekomstbestendig 

brandweerstelsel’ ingericht. Zij hebben als opdracht een implementatieplan uit te werken voor de 

bouwsteen ‘verplichtend karakter’ en inzicht te geven in de consequenties ervan. De besturen van de 

Veiligheidsregio geven uiteindelijk een go/no go voor de implementatie.                                                    

J. Michel - de Jong vraagt of vrijwilligers moeten overstappen naar een vast dienstverband? Hoe wordt 

er bijvoorbeeld gehandeld als er een storm komt? F. Kuntz geeft aan dat dit soort voorbeelden landelijk 

worden verzameld. In dit soort incidentele situaties, zoals bijvoorbeeld ook oud en nieuw en de van Dam 

tot Damloop, kan er waarschijnlijk wel gebruik worden gemaakt van vrijwilligers maar structurele 

inroostering kan niet meer. F. Kuntz meldt dat het een kostbare operatie is. Van de 23 brandweerposten 

in de regio heeft het waarschijnlijk voor 17 posten geen consequenties. Zaanstad en Purmerend zullen 

echter wellicht meer met beroepskrachten moeten gaan werken. L. Sievers vraagt zich af hoe ervoor 

gezorgd kan worden dat in de implementatiefase het kwalificatieprofiel van de brandweer meebeweegt 

en er dus niet alleen repressieve taken worden uitgevoerd, om te voorkomen dat medewerkers 

onvoldoende werk hebben. J. Michel – de Jong zegt dat de ontwikkelingen geen maatschappelijk doel 

dienen en vraagt zich af of er toch nog een mogelijkheid is om de huidige positie van vrijwilligers wel 

binnen de Europese regelgeving te laten vallen. F. Kuntz geeft aan dat Frankrijk binnenkort voorzitter 

wordt van de Europese commissie. De brandweer daar biedt fel verzet en lobbyt zwaar om het toch nog 

gewijzigd te krijgen. De minister van J en V zegt echter dat het in Europa een gelopen zaak is. J. 

Hamming brengt in dat het wellicht een mogelijkheid is deze lobby te ondersteunen. S. van den Broek 

geeft aan dat dit een light scenario is en dat het alleen over de geconsigneerde vrijwilligers gaat, niet 

over alle vrijwilligers.  

Tot slot ligt M. van der Weele toe dat de bezetting van de duikteams nijpender wordt. Gezien de 

knelpunten komt er mogelijk eerder dan de oplevering van het dekkingsplan een tijdelijke oplossing. 

J. Hamming dankt M. van der Weele voor de presentatie. 
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A22.01.2c 

 

 

A22.01.2d  

 

Ter Kennisname/ingekomen stukken 

Ledenbrieven van WVSV 

De ledenbrieven zijn voor kennisgeving aangenomen. 

 

Terugkoppeling CoPI leertafel Grip 1 Schietincident Broek in Waterland 

S. van den Broek licht toe dat de evaluatie in het bijgevoegde document op een compacte manier is 

vormgegeven. I. Schaap vult aan dat separaat ook het politie en ambulanceoptreden monodisciplinair 

wordt geëvalueerd. L. de Lange vraagt zich af of er ook een evaluatie komt van de samenwerking tussen 

de 2 betrokken veiligheidsregio’s. I. Schaap geeft aan dat de afstemming tussen de twee meldkamers 

onderdeel uit maakt van de evaluaties en dat deze bevindingen niet worden gedeeld omdat ze vrij 

technisch en operationeel zijn. De terugkoppeling van de CoPI leertafel is voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

Project uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg 

Het project is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Presentatie visie informatievoorziening  

David Naaraat geeft een presentatie over de visie op informatievoorziening 2022-2024 en neemt de 

aanwezigen mee in de denkrichting en keuzes. Als strategische uitgangspunten zijn benoemd: veiligheid 

en continuïteit, duurzaamheid en kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid en innovatie en 

modernisering. De belangrijkste thema’s zijn informatiebeveiliging, voorbereiding op digitale ontwrichting, 

digitalisering van documentstromen, informatiegestuurd werken, virtueel opleiden en oefenen en hybride 

werken. Uitdagingen die er liggen betreffen onder meer het versterken van de informatievoorziening, het 

goed archiveren van de COVID-19 informatie en de vereisten vanuit de Wet Open Overheid. 

 

Naar aanleiding van de presentatie vraagt de L. de Lange zich af wanneer er problemen kunnen worden 

verwacht met indringers. D. Naraat geeft aan dat VrZW zich voorbereidt op dit scenario en dat er externe 

partijen klaar staan om in dat geval te helpen. J. Hamming vraagt zich af of er contact is tussen de 

medewerkers informatiebeveiliging van de gemeenten en de veiligheidsregio’s. Dit blijkt niet het geval te 

zijn wat jammer is want nu wordt het wiel op twee plekken uitgevonden. J. Hamming geeft aan voor 

gezamenlijk oefenen te zijn; cybercriminaliteit houdt zich niet aan grenzen.  

S. van den Broek geeft aan dat VrZW de gemeenten ook kan helpen bij een aanval vanuit de 

crisisstructuur, omdat dan kan worden overgegaan op GRIP. L. Sievers vraagt zich af of de genoemde 

strategische uitgangspunten zowel over informatievoorziening in een reguliere setting als in een 

crisissituatie gaan en of snelheid ook niet cruciaal is in dit proces. D. Naaraat geeft aan dat het om 

interne crises gaat en dat de info inderdaad snel moet worden ontsloten via allerlei dashboards. L. 

Sievers zou graag zien dat snelheid wordt meegenomen in de uitgangspunten.  

J. Michel-de Jong meldt dat er een landelijke structuur is om cyberaanvallen te melden. VrZW is hierbij 

aangehaakt, aldus D. Naaraat. M. van der Weele vraagt zich af hoe kan worden voorkomen dat virussen 

vanuit de gemeenten bij VrZW terecht komen. S. van den Broek geeft aan dat hier geen specifieke 

afspraken over zijn met de gemeenten; algemene richtlijnen zouden voldoende moeten zijn. J. Hamming 

geeft aan dat een mooie volgende stap zou zijn inzichtelijk te maken wat er geregeld is, welke tips 

gedeeld kunnen worden en duidelijk te maken wie elkaar in dit proces moet vinden. L. Sievers meldt nog 

dat er een regionaal overleg is van medewerkers informatiebeveiliging, VrZW kan hierbij kan aanhaken.  

 

J. Hamming dankt D. Naraat voor de presentatie.   

A22.01.3 

A22.01.3a 

 

Ter vaststelling 

Conceptverslag Algemeen Bestuur 3 december 2021  

Het conceptverslag is ongewijzigd vastgesteld. 

A22.01.4 

A22.01.4a 

 

 

 

 

 

 

Financiën 

Jaarstukken 2021 

D. Bijl licht toe dat de bezuinigingsmaatregelingen zijn uitgevoerd. Ook is er sprake van een gunstig 

exploitatieresultaat. Een deel hiervan staat gereserveerd voor oefeningen die niet konden doorgaan in 

2021 vanwege COVID-19. Voorstel is het restant in een bestemmingsreserve te stoppen in verband met 

de hoge kosten die gemoeid gaan met aanpassingen aan het kantoor van VrZW als gevolg van hybride 

werken. Ongetwijfeld zal er nog een aanvullend beroep op gemeenten worden gedaan maar dan is 

alvast een deel hiervoor gereserveerd. De accountant is positief over de jaarstukken 2021.  

 

Er zijn geen opmerkingen over de jaarstukken. Ze worden vastgesteld met complimenten voor de 
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A22.01.4b 

 

mensen die er veel werk in hebben zitten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten: 

• De bestemmingsreserve Projecten 2021 van €215.000 die middels besluitvorming bij de 2e 

bestuursrapportage 2021 gevormd werd, vanuit het voordelige exploitatiesaldo op te hogen met 

€85.000; 

• Van het overblijvende resultaat 2021, ter hoogte van €534.635, een bestemmingsreserve te vormen 

voor aanpassing van het kantoor als gevolg van hybride werken; 

• De nog niet afgeronde investeringskredieten 2021 door te schuiven naar de periode 2022-2024; 

• De in de eindbalans 2021 aanwezige bestemmingsreserves Meldkamer, WNRA en Projecten 2021 

mee te nemen naar 2022. 

• De jaarstukken 2021 voorlopig vast te stellen; 

• De voorlopig vastgestelde jaarstukken 2021 ter kennisname aan de Raden van de deelnemende 

gemeenten toe te zenden. 

 

Begroting 2023  

D. Bijl licht toe dat in het Dagelijks Bestuur uitgebreid is gesproken over de begroting. Er is ruimte in de 

begroting en het voorstel is deze te benutten. M. van der Weele geeft aan dat bouwsteen 1 en het 

dekkingsplan ook een effect hebben op de begroting, maar in de stukken staat nu dat de kosten hiervan  

nog onbekend zijn. J. Hamming geeft aan dat de kosten van de bouwsteen volledig ten kosten komen 

van het Rijk. Het Veiligheidsberaad staat op het standpunt dat het anders niet wordt uitgevoerd. D. Bijl 

vult aan dat het als risico staat opgenomen in de risicoparagraaf.  

De beslispunten zijn akkoord. D. Bijl geeft aan dat de begroting ambtelijk goed is voorbereid en vooraf is 

besproken met de verschillende portefeuillehouders. Dat sorteert effect, resulteert in een korte 

behandeling en commitment. J. Michel vraagt of het financiële effect per gemeente inzichtelijk kan 

worden gemaakt. J. Pranger zegt dat toe.  

 

Het Algemeen Bestuur heeft besloten: 

• De in de ontwerpbegroting opgenomen meerkosten voor de BIO, vanwege nieuwe inzichten, op te 

hogen met € 60.000 tot een totaalbedrag van € 260.000;  

• De begroting met € 143.000 te verlagen door een deel van de kosten voor het Uitvoeren 

Duurzaamheidsplan en versterken Communicatie ten laste van de begrotingsruimte te brengen.  

• De ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast te stellen, 

rekening houdend met de twee voornoemde besluiten; 

Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te vragen in de tussenliggende periode van 8 weken 

hun zienswijze uiterlijk 2 juni aan te leveren op de ontwerpbegroting 2023, zodat deze zienswijzen 

betrokken kunnen worden in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022.  

A22.01.5 

A22.01.5a 

 

A22.01.5b 

 

Personele aangelegenheden 

Gesprekkencyclus 

Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de Regeling beoordelingsgesprekken VrZW 2022. 

 

CAR UWO en LOAV-circulaires 

Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de tekst van de CAR UWO Veiligheidsregio’s; 

de in LOAV circulaire van 9 februari 2022 lbr. 22/03 LOAV 22/01 opgenomen financiële 

arbeidsvoorwaarden en de in LOAV circulaire van 2 maart 2022 lbr. 22/05 LOAV 22/03 opgenomen 

gewijzigde bepalingen van de CAR UWO Veiligheidsregio’s. 

 

A22.01.6 

A22.01.6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijke aangelegenheden 

Oprichting stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s 

Er zijn vanuit de gemeenteraden geen wensen en bedenkingen ingediend die om debat vragen in het 

Veiligheidsberaad op 1 juli 2022. In Landsmeer en Edam-Volendam is het niet gelukt dit onderwerp tijdig 

te agenderen voor de gemeenteraad; deze zienswijzen kunnen daardoor niet worden betrokken in de 

besluitvorming. M. van der Weele geeft aan dat vanuit de raad van Waterland nog is meegegeven 

waarom een zienswijze moet worden ingediend als de statuten nog niet gedeeld zijn. Ze verzoekt om tzt 

de statuten van deze stichting aan de gemeente Waterland te sturen. Dit wordt toegezegd. 

De oprichting van de stichting Risicobeheer wordt vastgesteld. Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, die namens de 

veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in ieder geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van 

ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering, gehoord hebbende de 

gemeenteraden.  
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Invulling bestuursconferentie 

S. van den Broek licht toe dat in de ochtend een korte evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s op het 

programma staat. Het is belangrijk bestuurders hier tijdig in mee te nemen omdat er regionaal keuzes 

kunnen worden gemaakt. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven graag ook een maatschappelijk 

thema te willen behandelen deze dag. Als thema voor de middag werd in eerste instantie polarisatie 

geopperd maar dit onderwerp komt ook al via andere trajecten aan de orde. Daarom is het voorstel het 

onderwerp cyberveiligheid en de dreiging in de samenleving te agenderen en hiervoor een spreker te 

zoeken. Het Algemeen Bestuur vindt het een goed voorstel. 

L. Sievers geeft als tip mee om Ellen Nauta te benaderen, de burgemeester van Twenteland, een goede 

spreekster. De uitwerking van het thema  zou moeten gaan over de maatschappelijke ontwrichting en 

niet alleen over wat we eraan doen. Wat betekent dit nu in de werkelijkheid?  M. van der Weele vult aan 

dat het goed zou zijn om eerst de algemene context te schetsen. Er gebeurt iets in de wereld en daar 

ondervinden wij de gevolgen van. Wat vraagt dit qua flexibiliteit van bestuurders?  

 

Besloten wordt dat S. van den Broek de conferentie voorbereidt in samenwerking met M. Polak.  

A22.01.7 

 

Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur  

S. van den Broek geeft aan dat vanaf het volgende Algemeen Bestuur in juli na afloop een 

bestuursmededeling zal worden gepubliceerd met daarin een impressie van de belangrijkste 

onderwerpen.  

A22.01.8 

 

Rondvraag en sluiting  

Er zijn geen rondvragen. J. Hamming sluit de vergadering om 10.10 uur. 

 


