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1 Doel agendering:

x Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Het Dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 15 september 2014 een beleidslijn 
vastgesteld voor de schenking van afgeschreven brandweermaterialen en vervolgens de 
Bestuurscommissie Openbare Veiligheid daarover in oktober 2014 geïnformeerd. Deze 
beleidslijn was mede gebaseerd op de bestuursafspraken die in 2008 zijn gemaakt tussen de 
gemeente Haarlemmermeer en de VRK. 

Verzoeken tot schenking blijken echter niet alleen brandweermaterialen en –materieel te 
betreffen. Daarom heeft het DB het op 30 maart 2017 wenselijk geacht de afgesproken 
beleidslijn te verbreden tot een algemene VRK-beleidslijn. 

3 Achtergrondinformatie:
De VRK kan een welkome ondersteuning bieden aan (hulp)organisaties door het doneren van 
afgeschreven materialen. Echter, (het bestuur van) de VRK is ook gebonden aan eisen en 
regels rond haar handelen, die te maken hebben met transparantie en de mogelijkheid tot 
democratische controle. Een van te voren vastgestelde beleidslijn draagt daaraan bij.

Schenkingen betreffen afgeschreven materiaal en materieel met een geringe financiële 
restwaarde. De afgelopen jaren was hier maximaal € 50.000 per jaar mee gemoeid. 

4 Consequenties en risico’s:
Door het vaststellen van een beleidslijn worden criteria bepaald waaraan verzoeken tot 
schenking van materialen en materieel kunnen worden getoetst. Daarmee wordt willekeur 
voorkomen.

5 Voorstel te nemen besluit:
Kennis te nemen van de volgende door het DB vastgestelde beleidslijn:
 Materiaal en materieel waarvan de VRK gebruik maakt is gekocht met 

belastingmiddelen, subsidies en/of premies die voor een specifiek doel ter 
beschikking worden gesteld: veiligheid en gezondheidszorg in Kennemerland. In 
principe wordt daarom het afgeschreven materiaal/materieel verkocht en de 
opbrengsten worden weer ingezet voor die taken. 

 Een uitzondering op de regel wordt gemaakt in het geval van een verzoek om 
een schenking aan een buitenlandse gemeente/organisaties waarmee 
gemeenten in de regio een samenwerkingsverband hebben.

6 Bijlage(n):
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Geen.

In de vergadering genomen besluit:
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