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Besluitenlijst BCOV van 31 oktober 2022 (1.33 Zijlweg) 

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal), voorzitter
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Dhr. J. Wienen (Haarlem)
Dhr. A. Schoorl (Heemskerk, loco burgemeester)
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Dhr. S. Nieuwland (Uitgeest) – tot 15.40 uur
Dhr. D. Moolenburgh (Zandvoort) 

Afwezig
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)
Dhr. K.S. Heldoorn (Heemskerk)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK), secretaris
Mevr. C. Lenstra (coördinerend gemeentesecretaris)
Dhr. H. Balk (hoofd staf brandweer)
Mevr. M.F. Kreuk, verslag

1. Opening   
De heer Roest opent de vergadering. Hij maakt melding van de afwezigen. De heer Wienen 
deelt mee dat hij van bm. Schuurmans-Wijdeven mandaat heeft ontvangen voor 
besluitvorming.

1.0 Mededeling en vaststelling agenda 
De heer Schippers deelt mee dat hij in overleg met het DB twee dagen in de week een aantal
landelijke klussen op zal pakken die te maken hebben met de versterking van 
crisisbeheersing en brandweerzorg. Het DB heeft ermee ingestemd Harm Balk tijdelijk aan de
directie toe te voegen om hem te vervangen in de portefeuilles rond brandweerzorg. De 
voorzitter wenst beiden namens de commissie succes met deze nieuwe opdrachten en 
spreekt het vertrouwen uit dat de belangen van de VRK met deze oplossing mede gediend 
zullen zijn. Tevens nodigt hij de heer Schippers uit thema’s die landelijk spelen ook te delen 
en toetsen bij het bestuur van de VRK. 

Over de agenda merkt mevrouw Nienhuis op dat zij als onderwerp mist de invulling van de 
taak van een portefeuillehouder. Mevrouw Kreuk merkt op dat dit is meegenomen in de 
bestuurlijke documenten, die op de agenda staan voor de bestuursconferentie. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.1 Vaststelling besluitenlijst 11 juli 2022
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Er zijn geen opmerkingen bij de termijnagenda.

1.3. Globaal programma bestuursconferentie 16/17 november
Mevrouw Nienhuis verzoekt eerder het programma voor te leggen aan het bestuur. Wat haar 
betreft is een oefening geen goed onderwerp voor een dergelijke conferentie. Ze mist op de 
agenda een bespreking van het meerjarenbeleidsplan: het bestuur zou hier meer strategisch,
aan de voorkant, op kunnen sturen. De heer Schippers meldt dat het beleidsplan 
crisisbeheersing in de BCOV van 12 december wordt geagendeerd. De heer Nieuwland 
herkent in de thema’s die op de agenda staan onderwerpen die eerder in de commissie zijn 
benoemd. De heer Wienen ziet geen bezwaar tegen het agenderen van oefeningen, zolang 
ook andere thema’s voldoende aan de orde kunnen zijn. De heer Roest constateert dat de 
aanwezigheid van onder andere OM en politie de bespreking van onderwerpen meerwaarde 
geeft. 
Mevrouw Kreuk merkt op dat bij het terugkerende agendapunt ‘termijnagenda’ ruimte is om 
onderwerpen te benoemen voor de bestuursconferenties. Suggesties zijn zeker welkom, zo 
ook voor de volgende conferentie van eind mei 2023.

Afgesproken wordt dat de heer Roest acte de présencence zal geven bij de op dezelfde 
avond geplande bijeenkomst van raadsleden Zuid-Kennemerland en IJmond

1.4. Planning werving directer veiligheidsregio / DPG
De heer Wienen geeft aan dat het DB bij het opstarten van de werving is uitgegaan van de 
uitkomsten van de bespreking in Van der Valk Haarlem in 2021; toen is door het bestuur 
geconstateerd dat de huidige directiestructuur goed functioneert. Er is een 
functiebeschrijving opgesteld waarop door de voorzitter van de bestuurscommissie PG&MZ 
input is geleverd. 
Mevrouw Nienhuis had liever eerst in het bestuur over de visie op de toekomst van de VRK 
gesproken. Ook constateert ze dat de rollen van AB-leden en DB-leden niet goed in balans 
zijn in het voorliggende proces. Ze constateert dat de GR aangeeft dat het DB de secretaris 
benoemt, gehoord het Algemeen Bestuur. De heer Schippers geeft aan de rol van secretaris 
niet automatisch is verbonden aan die van directeur. Hij wijst op artikel 40 van de GR, dat 
regelt dat het Dagelijks Bestuur de directie benoemt. De heer Wienen ziet dat in de planning 
wordt gesproken over benoeming door het AB. De heer Schippers licht toe dat dit te maken 
heeft met een specifiek artikel hierover in de Wpg. Geconstateerd wordt dat de GR hier dan 
strijdt met de wet, dit vraagt nog om aandacht. 

1.5 Terugkoppeling landelijke/bovenregionale overleggen (Bac’s/VB)     
Mevrouw Nienhuis deelt mee dat in de BAC Informatievoorziening het definitieve rapport over
cyberscenario’s is besproken. Conclusie was dat verantwoordelijkheden moeten blijven liggen
waar ze horen, de veiligheidsregio heeft alleen een rol in het kader van crisisbeheersing. 
Deze lijn is door het VB ook overgenomen bij de bespreking van het rapport. De aanwezige 
commissieleden kunnen zich ook goed vinden in een dergelijke lijn, men constateert het huis 
van Thorbecke al op te veel plekken aangetast wordt. 
De heer Moolenburgh meldt dat in de Bac Ghor gesproken is op de voorbereiding op de 
recente vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Hier lijkt bij burgers minder 
belangstelling voor dan waarmee qua capaciteit rekening werd gehouden. Alle leden van de 
commissie hopen dat de bestrijding van het coronavirus snel een meer reguliere vorm zal 
krijgen. Ook is in de BAC Ghor gesproken over de aanpak van het monkeypox-virus.
Als landelijke ontwikkeling meldt de heer Schippers nog dat er uitstel is verkregen op de 
noodzaak dienstverbanden met brandweermensen na 20 jaar te beëindigen, lopende een 
onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van brandweermensen. Verder wordt in het 
kader van de WVSV weer gekeken naar de arbeidsvoorwaarden vanaf 2023, samen met de 
gemeenten. Op een vraag van mevrouw Nienhuis over de ontwikkelingen rond de 
brandweervrijwilligheid, antwoordt de heer Schippers dat op dit moment de verschillende 
variaties worden uitgelopen en doorgerekend. 
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Vanuit de andere gremia worden geen bijzonderheden gemeld.

2. Ter advisering AB   

2.1 begrotingswijzigingen ivm 2e bestuursrapportage 2022
De heer Wienen constateert dat het plezierig is dat er een positief resultaat wordt verwacht. 
Hij vraagt zich af hoe erop gestuurd wordt dat het resultaat van Veilig Thuis niet negatief 
blijft. Mevrouw Nienhuis heeft dezelfde vraag. Ook ziet ze dat er een structureel tekort is bij 
bevolkingszorg. Ze vraagt zich af of het terecht is als gemeenschappelijke regeling te 
verwijzen naar middelen in het gemeentefonds voor de effecten van de invoering Woo. De 
heer Smit heeft eenzelfde vraag bij de ontwikkelingen rond de Omgevingswet. De heer 
Wienen merkt nog op dat er een aantal ontwikkelingen wordt genoemd rond de 
Omgevingswet die niet rechtstreeks te maken hebben met de introductie van de wet. 
Mevrouw Nienhuis vraagt of de NZA is aan te spreken op de kostenontwikkeling bij de 
meldkamer ambulance. De heer Roest geeft mee dat de situatie bij de meldkamer tot 
ongerustheid kan leiden bij burgers. Verder vraagt hij naar achtergronden rond de declaratie 
van de kosten van opvang Oekraïners. Ook is hij benieuwd naar de effectiviteit van de 
maatregelen in het kader van Brandveilig leven en vraagt hij naar de meest recente 
ontwikkelingen rond het bluswater. 
De heer Schippers antwoordt dat in het kader van Veilig Thuis afspraken zijn gemaakt met de
stuurgroep en gesproken wordt met de controllers van gemeenten. Er wordt gekeken naar de
huisvesting en werkprocessen en er wordt gesproken op de wijze waarop het lokale veld 
meer kan overnemen. Hij geeft aan dat van de NZA geen bijdrage is te verwachten in het 
kader van de recente ontwikkelingen bij de meldkamer. Wel doet het RIVM op dit moment 
onderzoek naar de landelijke groei van 112-meldingen bij de ambulancemeldkamer, en 
adviseert ook over financiële consequenties. Aan de continuïteit binnen de meldkamer wordt 
hard gewerkt, hij heeft niet de indruk dat de samenvoeging als zodanig de oorzaak is van het
probleem. 
Hij geeft mee dat de formulering in het stukje over de Omgevingswet niet helemaal gelukkig 
is, sommige van de daar genoemde ontwikkelingen staan inderdaad los van de wet als 
zodanig. Voor vragen over de declaratie van kosten opvang Oekraïners verwijst hij naar de 
heer Haker. De VRK is slechts het ‘administratiekantoor’. 
De heer Balk geeft mee dat wel is bij te houden hoe het verloopt met het ophangen van 
rookmelders, maar dat het verband dat dat heeft met de ontwikkeling in woningbranden 
moeilijk is te meten, daarvoor zijn er te veel factoren in het spel. Mevrouw Nienhuis vraagt of 
de gemeenten ook worden betrokken als die vanuit de gemeentelijk rol kunnen 
ondersteunen. De heer Balk geeft aan dat dit zeker gebeurt. Verder geeft hij aan dat de 
brandweer veel oefent met het nieuwe bluswatersysteem, maar dat het zeker nog tijd zal 
kosten voor de nieuwe manier van werken volledig ‘automatisch’ verloopt. Daarvoor is de 
breuk met de oude manier van werken te groot. 
Mevrouw Nienhuis vraagt zich af of een positief besluit op het voorstel niet leidt tot een 
structurele begrotingswijziging. De heer Schippers antwoordt dat dat niet het geval is. 

Besluit
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2022 
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel tot: 

a. De votering van een krediet van een Turn Key audiovisueel systeem ad 
€ 44.800;

b. De votering van een krediet voor 10 elektrische fietsen ad € 25.000;
Bijbehorende kapitaallasten zijn onderdeel van het huidige begrotingskader.

3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met 
de begrotingswijzigingen conform bijlage I van de bestuursrapportage;

2.2 Crisisbestrijdingsplan Schiphol

Besluit
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over vaststelling van het geactualiseerde Cri-
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sisbestrijdingsplan Schiphol 4.0. 

3. Ter besluitvorming

3.1 Onderzoeken knelpunten crisiscommunicatie 
Coördinerend Gemeentesecretaris Lenstra geeft op een vraag van de heer Wienen aan dat 
uit de voorgestelde vraagstelling niet afgeleid moet worden dat de huidige werkwijze per 
definitie als ongeschikt wordt gezien. 

Besluit
Kennis te nemen van plan van aanpak ‘onderzoek knelpunten crisiscommunicatie’ en de 
voorgestelde wijze van bekostiging 

3.2  Overeenkomst bevolkingszorg VRK – Rode Kruis

Besluit
 Een nieuwe overeenkomst met het Nederlandse Rode Kruis aan te gaan onder de 

citeertitel ‘Overeenkomst bevolkingszorg VRK-Rode Kruis’; 
 De jaarlijkse bijdrage hiervoor te dekken uit het programma Bevolkingszorg van 

de VRK begroting; 
 De voorzitter veiligheidsregio te mandateren om het convenant namens de 

veiligheidsregio Kennemerland te ondertekenen. 

3.3  Doorontwikkeling Bureau Bevolkingszorg
Mevrouw Nienhuis merkt op dat de bedoeling was dat de VRK het accent zou leggen op het 
zijn van een netwerkorganisatie. Het onderbrengen van het bureau Bevolkingszorg binnen de
VRK acht ze in strijd met deze gewenste beweging. Mevrouw Lenstra brengt in dat in de 
structuur of wijze van aansturing van bureau Bevolkingszorg binnen de VRK niets zal 
veranderen ten opzichte van de huidige situatie. De heer Smit constateert dat de 
voorgestelde oplossing onontkoombaar is als de gemeenten hun rol in de crisisbeheersing 
invulling willen geven; verdere inzet op leveren personeel door de gemeenten acht hij 
zinloos. De heer Wienen onderschrijft dit, maar verzoekt wel om meer informatie over de 
noodzakelijke omvang van het bureau. Hij vraagt zich af er geen winst is te behalen uit de 
ophanging binnen de VRK. Mevrouw Lenstra geeft aan dat mogelijkheden tot een dergelijke 
onderlinge versterking onderzocht moeten worden. Ze geeft een korte toelichting op de 
aspecten waarop op dit moment onvoldoende inzet kan worden gepleegd. Ook geeft ze mee 
dat er te lang een te groot beroep op de huidige medewerkers is gedaan. Er is door hen zeer 
loyaal meegewerkt, maar de afbreukrisico’s groeien. Geconstateerd wordt dat in het 
besluitpunt wordt gesproken over een maximale groei van de formatie, mevrouw Lenstra 
geeft aan dat ze met een nadere onderbouwing zal komen in het uiteindelijke voorstel. 

Besluit
 In te stemmen met de intentie om met ingang van 2024 de formatie van Bureau 

Bevolkingszorg structureel uit te breiden met maximaal 2,8 fte, en daarbij niet uit
te gaan van levering van inzet door personeel van de gemeenten. 

 Het DB te verzoeken om de dekking voor deze intentie te onderzoeken en het 
resultaat te verwerken in de concept programmabegroting 2024-2027. 
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4. Ter kennisneming  
4.1 Brief Veiligheidsberaad standpunt Contourennota
4.2 Ontwikkeling LF infectieziektenbestrijding

Met betrekking tot het punt 4.2 geeft de heer Schippers als toelichting dat het hier gaat om 
een landelijke voorziening, die ook landelijk wordt gefinancierd. 

5. Rondvraag en sluiting  
Mevrouw Nienhuis geeft de overige burgemeesters als suggestie mee om te bezien of 
brandweervrijwilligers op basis van twintig dienstjaren als vrijwilliger in combinatie met 
andere maatschappelijke functies, in aanmerking kunnen komen voor een koninklijke 
onderscheiding.
De heer Roest sluit daarna de vergadering.
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