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Besluitenlijst BCOV van 25 februari 2019 (concept)

Aanwezig:
Dhr. N. Meijer (Zandvoort) - voorzitter
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal)
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Dhr. J. Wienen (Haarlem) 
Dhr. O. Hoes (Haarlemmermeer)
Mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk)
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Mevr. W. Verkleij (Uitgeest)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)

Mede aanwezig:
Dhr. J. Scholten (CGS)
Dhr. R. van der Sande (Dijkgraaf Rijnland)
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mw. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)

Afwezig:
Mw. M. Somers (plv. DPG)

1.1 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij stelt voor de presentatie over bevolkingszorg als 
eerste inhoudelijke agendapunt af te handelen. 

1.2 Besluitenlijst van 10 december 2018

Mevrouw Nienhuis verwijst naar de vraag genoemd onder 1.3 over de borging van de 
bijdrage in de kosten van het dijkringoverleg. De heer Schippers meldt dat die kosten 
geborgd zijn in de begroting van de VRK

besluit:
 de besluitenlijst van 18 december 2018 vast te stellen.

1.3 Terugkoppeling diverse bestuurlijke overleggen 

 Bac Brandweer (dhr. Dales): De heer Dales heeft de heer Wienen in dit overleg 
vervangen. De agenda had een grote overlap met die van de Brandweerkamer. 
Daarnaast heeft de heer Schippers een goed ontvangen presentatie gehouden over 
gebiedsgerichte opkomsttijden. 

 Brandweerkamer (dhr. Dales): In de brandweerkamer is weer gesproken over de 
positie van de vrijwilligers in Nederland. Het ministerie wil vasthouden aan het 
huidige model. Om dat mogelijk te maken worden drie wegen onderzocht. Ten eerste 
een Europese, samen met andere landen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan 
naar twee opties, ten eerste de mogelijkheid om tot een objectieve rechtvaardiging 
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te komen van het verschil in rechtspositie, ten tweede een mogelijkheid meer 
verschil te maken tussen de vrijwilligersfunctie en de beroepsfunctie. Daarbij merkt 
de heer Dales op dat er bij vrijwilligers zelf verdeeldheid is over de beste oplossing. 
Verder gaan alle betrokkenen ervan uit dat het Rijk de kosten zal dragen van 
eventueel noodzakelijke maatregelen. 

1.4 Stand van zaken crisiscommunicatie
De heer Scholten memoreert de ronde die hij heeft gemaakt langs alle burgemeesters om te 
praten over de bijdragen die de gemeenten leveren om gemaakte afspraken over de 
processen bevolkingszorg te realiseren. Hij vertrouwt erop dat de inzet van de gemeenten in 
de processen bevolkingszorg op korte termijn de noodzakelijke verbetering zal laten zien. Hij 
houdt echter zorg over het proces crisiscommunicatie. Hij constateert dat hij inmiddels drie 
jaar poogt dit proces georganiseerd te krijgen conform de uitgangspunten die het bestuur 
hem heeft meegegeven, maar dat er nog steeds onvoldoende zicht is op een oplossing van 
de knelpunten in de bezetting. Hij heeft daarom mevrouw Van Pel verzocht over dit 
vraagstuk een presentatie voor te bereiden.  
Uit de presentatie (zie bijlage) komt naar voren dat het tot nu toe niet lukt invulling te geven 
aan de aanwijzing van voldoende communicatieadviseurs specifiek voor het BT. Maar ook 
andere pools blijven onvoldoende gevuld. De heer Scholten merkt op dat op peil brengen van 
de bezetting alleen lukt als gemeenten hard vasthouden aan de eis dat nieuwe 
communicatiemedewerkers een rol krijgen in de regionale piketpool. Hij constateert dat niet 
alle gemeenten de afgesproken lijn consequent doorvoeren . Daarmee ligt wat hem betreft 
aan het bestuur voor of de uitgangspunten zoals eerder vastgesteld nog steeds gelden. Een 
alternatief kan zijn om in ieder geval voor het BT af te stappen van hard piket voor een klein 
goed geoefend team dat voldoet aan alle landelijke eisen, en in plaats daarvan te werken 
met een grotere, minder geoefende, ploeg op basis van ‘kanspiket’ c.q. vrije instroom. 
Meerdere leden van de commissie merken op dat een GRIP 3 of 4 situatie zich weliswaar al 
enkele jaren niet heeft voorgedaan, maar dat zo’n situatie gezien het risicoprofiel van de 
regio wel reëel te verwachten is. Communicatie is dan altijd de achilleshiel. De heer Smit 
merkt op dat hij onderkent dat Beverwijk onvoldoende in staat is bij te dragen aan de 
regionale pool, maar dat hij het belang ervan wel groot vindt. Hij kan zich voorstellen dat 
gemeenten die geen personeel leveren eventueel andere gemeente financieel ondersteunen. 
De heer Scholten concludeert na verschillende vragen en opmerkingen vanuit de commissie 
te hebben gehoord, dat de burgemeesters nog steeds hechten aan een kwalitatief ingevulde 
crisiscommunicatie, zeker ook op BT-niveau. Hij geeft mee dat dit niet te realiseren is zonder 
feitelijke invulling hiervan door de gemeenten, die dit dan ook moeten borgen in de juiste 
uitvoering van hun personeelsbeleid. Hij kan zich wel een model voorstellen waarbij de drie 
grote gemeenten zich gezamenlijk garant stellen voor invulling van de drie zwaardere 
functies, en dat de andere zes gemeenten zich gezamenlijk garant stellen voor de invulling 
van de andere functies. 
De heer Van der Sande vraagt of voldoende de mogelijkheden van samenwerking met de 
communicatiemedewerkers van andere crisispartners is onderzocht. Mevrouw Van Pel geeft 
aan dat die nauwe samenwerking er al is, maar dat deze medewerkers vaak een piketfunctie 
hebben in de eigen organisatie, zodat hierin meestal geen oplossing is te vinden voor de 
kwestie van tijdige opkomst. Ze meldt dat de samenwerking ook aanwezig is met de andere 
veiligheidsregio’s, maar ook die samenwerking brengt meestal geen oplossing voor het 
vraagstuk van gegarandeerde opkomst. 
Mevrouw Nienhuis brengt in dat een aantrekkelijk opleidingsaanbod helpend is, een aanbod 
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waarin goed gekeken wordt naar de behoeften van de betrokken medewerkers. Mevrouw Van 
Pel geeft aan dat dit punt aandacht krijgt. 
De heer Scholten dankt de aanwezigen voor de opmerkingen. Hij zal hiervan gebruik maken 
bij het opstellen van een meer concreet voorstel aan het bestuur voor de zomer. 

2. Besluitvorming

2.1 Instemming met aanbesteding twee waterwagens

De heer Roest verbaast zich erover dat in het kader van deze waterwagens gesproken wordt 
over urgentie, omdat de slechte staat van de wagens te voorspellen was. De heer Schippers 
geeft aan dat het besluitvormingsproces rond bluswater er toe heeft geleid dat de 
besluitvorming over de aanbesteding van deze wagens niet de reguliere weg heeft gevolgd. 
Er zal wel een normale Europese aanbesteding plaatsvinden, de situatie is niet zo urgent dat 
er sprake moet zijn van een uitzondering op aanbestedingsregels. Door nu om toestemming 
te vragen voor de start van de aanbesteding worden wel enkele maanden winst geboekt. 
Anders zou de organisatie moeten wachten tot juli, wanneer de begroting wordt vastgesteld 
door het Algemeen Bestuur.
Mevrouw Nienhuis merkt op dat in een overleg over bluswater op 13 februari is gesproken 
over de mogelijkheid dat natuurbeheerders zelf voorzien in bluswater. Toch worden de 
waterwagens nog in verband gebracht met de bestrijding van natuurbrand. De heer 
Schippers merkt op dat het overleg met de natuurbeheerders nog niet gestart is. 
De heer Meijer constateert dat de commissie op het gebied van de begroting geen 
bevoegdheid heeft. De leden geven echter mee dat het DB zich door hen gesteund mag 
voelen in het starten van de aanbesteding voor de waterwagens. 

Besluit
 In te stemmen met het starten van het aanbestedingstraject tot aanschaf van twee 

waterwagens

3. Ter advisering AB/DB

-

4. Ter kennisgeving 

4.1 Stand van zaken bevolkingszorg

Besproken als 1.4

4.2 Uitgangspuntennotitie begroting 2020-2023
De heer Wienen geeft mee dat er bij de gemeenten heel weinig ruimte is om voorstellen voor 
extra bijdragen in het kader van nieuw beleid te honoreren. Hij geeft mee dat het accent dus 
zal moeten leggen op ‘oud voor nieuw’. Mevrouw Nienhuis ondersteunt deze opmerking, ze 
geeft mee dat bijvoorbeeld overwogen kan worden de duikploeg kleiner te maken ter 
compensatie van stijgende kosten. Ook anderszins kijkt ze met belangstelling uit naar de 
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maatregelen die de VRK zelf treft om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. 
Mevrouw Nienhuis merkt verder op dat in de driehoek op basis van het IMV de verbinding 
tussen zorg en veiligheid versterkt wordt. Dat dit mede valt onder de verantwoordelijkheid 
van de driehoek en hierover de komende periode besluiten worden verwacht. Het 
Zorg&Veiligheidshuis valt hier ook onder. Vandaar de vraag waarom het financiële 
investering in het Veiligheidshuis meerjarig is opgenomen bij de uitgangspunten. 
De heer Schippers merkt op dat de Uitgangspuntennotitie is gebaseerd op de bestuurlijke 
kaders die nu gelden. Verder geeft hij aan dat de organisatie bekend is met de geringe 
financiële ruimte die gemeenten hebben voor nieuw beleid, hiermee zal in de voorbereiding 
van de programmabegroting zeker rekening worden gehouden. 

Besluit
 Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2020-2023, 

vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 28 januari 2019

4.3 Benoeming voorzitter klachtencommissie 

Besluit
 Kennis te nemen van de benoeming van mevrouw E. Jacquemijns tot voorzitter van 

de Klachtencommissie VRK voor de periode van vier jaar (conform artikel 4 van de 
regeling).

5 Rondvraag en sluiting

De heer Dales merkt op dat op de agenda van de commissie overwegend onderwerpen met 
betrekking tot de brandweer en multi-zaken staan. Hij vraagt zich af of andere onderwerpen 
niet onderbelicht zijn in de commissie. Het onderwerp Veilig Thuis is bijvoorbeeld nu actueel 
De heer Schippers zal mevrouw Somers als plv. DPG vragen of er aanleiding is actualiteiten 
vanuit de GGD/GHOR te agenderen. De wethouders in de regio zijn op dit moment bezig met 
een voorstel rond Veilig Thuis, dit kan eventueel leiden tot een voorstel in de commissie.

Na de vergadering volgt een rondleiding door de meldkamer, waarbij de heer Van Herpen 
(kwartiermaker) de stand van zaken kort toelicht (zie bijlage). Ook introduceert mevrouw 
Kortenray zich als het nieuwe hoofd van de meldkamer. De burgemeesters geven mee veel 
belang te hechten aan de periodieke raadsinformatiebrieven die worden toegezonden, ze 
verzoeken die lijn vast te houden bij de officiële opening van de meldkamer. Daarnaast 
stellen zij het op prijs als raadsleden de gelegenheid krijgen de meldkamer te bekijken, 
bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse raadsledeninformatieavond. 
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