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Besluitenlijst BCOV van 11 juli 2022 (1.33 Zijlweg) 

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal), voorzitter
Dhr. J. Wienen (Haarlem)
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)
Dhr. A. Schoorl (Heemskerk, loco burgemeester)
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Dhr. S. Nieuwland (Uitgeest)
Dhr. D. Moolenburgh (Zandvoort) 

Afwezig
Dhr. K.S. Heldoorn (Heemskerk)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)
Dhr. M. Smit (Beverwijk)

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK), secretaris
Mevr. C. Lenstra (coördinerend gemeentesecretaris)
Mevr. M. Somers (GHOR)
Mevr. S. Langeveld (beleidsadviseur kabinetszaken, Provincie Noord-Holland) - digitaal 
Mevr. T. Krijger (directiesecretaris VRK), verslaglegging

1. Opening   
- De heer Roest opent de vergadering; de eerste fysieke vergadering sinds lange tijd. 
- Mevrouw Schuurmans meldt dat zij mandaat heeft gekregen van de heer Dales om 

namens hem te stemmen. 

1.0 Mededeling en vaststelling agenda 
 De gemeenteraad van Heemskerk en Uitgeest kunnen zich vinden in de jaarrekening en 

de begroting.
 Afgelopen weken hebben 17 loco-burgermeesters de basiscursus gevolgd voor de inzet 

bij rampen en crisisbeheersing.

De agenda wordt vastgesteld.

1.1 Vaststelling besluitenlijst 11 april 2022
Mevrouw Schuurmans vraagt naar aanleiding van de toevoeging van mevrouw Nienhuis op 
pagina 6 van 8 of een eventuele ontvlechting in de ogen van mevrouw Nienhuis ook zou 
gelden voor het Zorg&Veiligheidshuis. Mevrouw Nienhuis geeft aan dat dit alleen betrekking 
heeft op Veilig Thuis.

De besluitenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de toevoegingen van mevrouw 
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Nienhuis.

1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Tijdens de bestuursconferentie van 19 mei 2022 heeft de heer Van de Velden geschetst 
wanneer welke bestuurlijke onderwerpen verwacht mogen worden. De directie heeft de 
opdracht om de afspraken die gemaakt zijn over de stemverhoudingen te laten landen in de 
gemeenschappelijke regeling. De onderwerpen zijn verwerkt in de termijnagenda.  

In de termijnagenda zit nog een kleine fout; het risicoprofiel en het conceptbeleidsplan 
crisisbeheersing zullen worden vastgesteld in december 2022. Hierbij is de bespreking met 
de gemeenteraden niet meegenomen, daarom zal de definitieve vaststelling pas in 2023 na 
bespreking met de gemeenteraden kunnen plaatsvinden.  

De bespreking van de bestuurlijke documenten ten behoeve van de aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling staat gepland voor de bestuursconferentie van november. Deze
documenten zullen worden voorgesproken met de betrokken ambtenaren.

Mevrouw Nienhuis vraagt aandacht voor de verschillende routes die mogelijk zijn om 
wijzigingen, als gevolg van de aangepaste Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in alle 
gemeenschappelijke regelingen waar gemeenten deel van uitmaken aan te vliegen, met de 
kansen en risico’s die hiermee samenhangen. Dit onderwerp wordt herkend. 
De BCOV vraagt de directie om een procesvoorstel voor de aanpassing van de eigen GR en 
een inventarisatie naar de keuzes die de aangepaste wet geeft om een GR aan te passen, in 
het bijzonder over de invloed van de raden. Beide uitwerkingen komen samen in de discussie
op de bestuursconferentie van november. Het proces moet zodanig zijn dat de realisatie 
binnen de termijn van twee jaar valt.

Mevrouw Nienhuis uit haar zorgen over de overvolle agenda van december. De heer 
Schippers licht toe dat dit het gevolg is van uitgestelde agendapunten en stelt voor om met 
het DB naar de voorbereiding van de vergadering van december te kijken.

1.3 Terugkoppeling landelijke/bovenregionale overleggen (Bac’s/VB)       
Mevrouw Nienhuis deelt vanuit de BAC Informatie dat er cyberscenario’s zijn gedeeld en dat 
ze zich heeft aangemeld om mee te denken in de verdere uitwerking hiervan. Vanuit de 
andere gremia worden geen bijzonderheden gemeld.

2. Ter advisering AB   

2.1 Ontwerpjaarverslag 2021, incl. zienswijzen
- Mevrouw Nienhuis worstelt met het verloren gaan van de individuele kleur in de 

collectiviteit van de zienswijzen. De oplossing hiervoor wordt niet gezien.
- Specifiek voor Heemstede geeft mevrouw Nienhuis aan dat de zienswijze niet juist is 

geïnterpreteerd, waardoor er niet naar tevredenheid is gereageerd op de zienswijze mbt 
de prikkel die uitgaat van de inwonersbijdrage. De verwachting is dat de gemeenteraad 
van Heemstede af zal zien van een gesprek, omdat de inwonerbijdrage onderdeel is van 
het systeem en er dus geen winst te behalen is uit een gesprek. Mocht de raad toch in 
gesprek willen dan wordt dit kenbaar gemaakt. 

- De heer Wienen vraagt aandacht voor de manier waarop wordt omgegaan met de 
inflatiecorrectie; de VRK-systematiek wijkt af van de gemeentelijke systematiek. De basis
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is dat de bijdrage wordt aangepast aan de geldontwaarding, maar de systematiek zou 
nog eens onderwerp van gesprek mogen zijn. De heer Schippers geeft aan dat het 
wenselijk is dat de VRK dan ook deelnemer is aan het gesprek. 

Besluit
- Het AB wordt positief geadviseerd op de DB-reactie op de zienswijzen.
- Het AB wordt positief geadviseerd op het jaarverslag.
- De VRK is betrokken bij het gesprek over methoden van inflatiecorrectie.

2.2 Ontwerpprogrammabegroting 2023 – 2026, incl zienswijzen
- Mevrouw Nienhuis geeft aan de opdracht gegeven te hebben om ambtelijk te laten 

nagaan in hoeverre er verschil is tussen indexatie op gemeentelijk niveau en bij de VRK. 
- Mevrouw Schuurmans geeft aan een behoorlijke discussie te hebben gehad in haar 

college met betrekking tot de € 500.000 die gevonden werd via het traject 
Maatschappelijk Rendement Verhogen. Zij begrijpt het meerderheidsstandpunt en ze 
stemt namens de gemeente Haarlemmermeer in met de programmabegroting.

Besluit
- Het AB wordt positief geadviseerd op de instemming met de DB-reactie op de 

zienswijzen.
- Het AB wordt positief geadviseerd op de programmabegroting.

2.3 Begrotingswijzigingen n.a.v. 1e berap 2022

Besluit
Het AB wordt positief geadviseerd op de begrotingswijzigingen.

2.4 Aanvraag extra krediet nieuwbouw Bennebroek
Gezien de aard van het onderwerp draagt de heer Roest de voorzittersrol voor dit onderwerp 
over aan mevrouw Schuurmans. 

- Mevrouw Schuurmans licht toe dat dit stuk twee stappen heeft gehad in het DB. 
Eerder was het DB niet overtuigd van het voorstel, uit ongerustheid over mogelijke 
precedentwerking en aantasting van de principes onder de financiering van de 
brandweerhuisvesting. Daarna heeft het DB aanvullende informatie aangereikt gekregen 
over de hogere lasten als gevolg van de extra ruimte t.b.v. een slangen- of waterwagen, 
een regionale functie waarvoor in de businesscase in andere situaties ook regionale 
middelen ter beschikking zijn. Die informatie is in dit voorstel verwerkt.

- Mevrouw Nienhuis geeft aan zich te kunnen vinden in het voorstel, mits er gesproken 
wordt over een concreet maximaal bedrag in plaats van een percentage.

- De heer Roest vraagt zich af of er nog andere situaties zijn die gaan leiden tot 
soortgelijke verzoeken op basis van hybriditeit. Deze zijn er op dit moment niet, aldus de 
heer Schippers.

Besluit
Het AB wordt positief geadviseerd, met de opmerking dat dit besluit is ingegeven door de 
extra kosten als gevolg van de stalling van de waterwagen. Daarnaast adviseert de BCOV de 
extra kosten te maximeren op € 433.082,05. 

Mevrouw Schuurmans rond het agendapunt af en draagt de voorzittersrol weer over aan de 
heer Roest. 

2.5 Actualisatie aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer Tata Steel
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In de colleges van Heemskerk, Beverwijk en Velsen heeft deze beschikking al voorgelegen. 
De colleges hadden geen opmerkingen hierbij; het betreft een actualisering van een eerdere 
aanwijzing. 

Besluit
Het AB wordt positief geadviseerd. 

2.6 Vaststelling RBP Tata Steel

Besluit 
Het AB wordt positief geadviseerd. 

2.7. Vaststelling evaluatie aanpak coronacrisis  

Besluit
- Het AB wordt positief geadviseerd. 
- De evaluatie wordt via ingekomen stukken aan de gemeenteraden en colleges meegeven

ter kennisneming.

3. Ter besluitvorming

3.1 Vaststellen uitgangspunten dekkingsplan brandweer 

Besluit
 de in bijlage 1 genoemde uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden voor het 

Dekkingsplan Brandweer vast te stellen.

3.2 Planning discussie over vervolg op evaluatie Wvr
De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) werkt in opdracht van 
het Veiligheidsberaad aan de inbreng in de Contourennota. Doel van deze nota is om de 
Tweede Kamer te adviseren over de onderwerpen die betrekking hebben op brandweer, 
crisisbeheersing en informatiemanagement die in de aangepaste Wet veiligheidsregio’s 
zouden moeten landen. In september wordt de eerste versie van de RCDV-nota opgeleverd 
die ambtelijk wordt voorbesproken, zodat eind oktober het Veiligheidsberaad in een 
bestuursconferentie een standpunt kan innemen over de Contourennota. Aanbieding aan de 
Tweede Kamer van de Contourennota staat gepland voor december 2022. 
De afgeconcludeerde ambtelijke versie van de notitie van de RCDV wordt gedeeld met de 
BCOV, bij voorkeur meer dan een week voor aanvang van de bijeenkomst.  

Besluit
Eind september/begin oktober wordt een bijeenkomst van circa 2,5 uur/ dagdeel ingepland 
om de voorzitter van de veiligheidsregio input mee te geven op de contourennota 
‘Toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg.’ 

4. Ter kennisneming  
4.1 Naamswijziging en ontwikkeling Crisisbeheersing Kennemerland
4.2 Memo CBP-Schiphol
4.3 Evaluatie Brandweerschool NH
4.4 Memo beroep ivm sluiting bazaar 2020
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4.5 Enkele brieven

Naar aanleiding van 4.4 deelt mevrouw Schuurmans mee dat er beroep is ingesteld. Verder 
geen reacties op de stukken onder 4.

5. Rondvraag en sluiting  
- Geen vragen.
- De heer Roest sluit de vergadering.
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