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2019-03-25 BCOV bestuurlijke kaders herziening convenant reddingsbrigades

1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Naar aanleiding van de instelling van de Nationale Reddingsvloot is in de BCOV van 16 
oktober 2017 is gesproken over de relatie tussen de reddingsbrigades en de VRK. 
Daarbij is als uitgangspunt vastgesteld dat de bekostiging van reddingsbrigades een lokale 
aangelegenheid is. De directie is verzocht  aan het bestuur kaders voor te leggen voor de 
evaluatie en hernieuwde afsluiting van het convenant met de reddingsbrigades en de 
daarmee verband houdende werkafspraken. Dit voorstel ligt nu voor. 
Bij een eerder bespreking van dit voorstel in april 2018 is door het bestuur tevens gevraagd 
om inzicht in financiële consequenties van het invullen van een aantal wensen van de 
reddingsbrigades door de VRK. Dat inzicht wordt ook geboden. 

3  Achtergrondinformatie
Het huidige convenant en de daarbij behorende werkafspraken dateren uit 2011 en zijn 
gedateerd en dient te worden geëvalueerd en herzien. Daarbij dient niet alleen te worden 
gekeken naar de ervaringen over de afgelopen jaren, maar ook naar nieuwe ontwikkelingen, 
zoals bijvoorbeeld afspraken over de Nationale Reddingsvloot. 
Bij het herzien van de werkafspraken zal bekeken worden in hoeverre de VRK met haar 
kennis en ervaring kan bijdragen aan het optreden van en een uitbouw van de samenwerking 
met de reddingsbrigades. 

Bestuurlijke kaders herziening convenant:
Met de bestuurlijke kaders voor het convenant met de reddingsbrigades ontstaat er een 
betere verankering van de afspraken tussen de VRK en de reddingsbrigades. Daarbij wordt 
onderkend dat een deel van de werkafspraken de relatie tussen de brigades en de RAV 
betreffen, waarin andere uitgangspunten kunnen gelden. De volgende bestuurlijke kaders 
zijn van belang:

1. De Veiligheidsregio Kennemerland ziet de reddingsbrigades in de regio als 
samenwerkingspartner in de hulpverlening, ieder met haar eigen taken en 
verantwoordelijkheden met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2. De reddingsbrigades in de regio worden lokaal gefinancierd. De Veiligheidsregio 
Kennemerland draagt in principe niet bij aan de bekostiging van de activiteiten van 
de reddingsbrigades. De veiligheidsregio kan vanuit eigen kennis, expertise of 
bestaande activiteiten bijdragen aan het optreden van de reddingsbrigade, voor 
zover dit naar het oordeel van de directie zonder extra kosten of tegen geringe 
meerkosten gaat (zie bijgevoegd overzicht).
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N.B. De werkafspraken met de RAV kunnen andere financiële uitgangspunten 
hebben.

3. De directie van de Veiligheidsregio Kennemerland en de reddingsbrigades in de regio 
sluiten een convenant dat als basis dient voor de structurele samenwerking, om 
daarmee de relatie tussen beide organisaties te versterken.

De onderliggende werkafspraken beschrijven de wijze van samenwerking op 
uitvoerend niveau tussen de diensten en de reddingsbrigades.

Kosten:
De directie heeft de wensen afgewogen op basis van het hoofdcriterium dat eventueel 
beschikbaar te stellen middelen aan dienen te sluiten op de doelstelling van de VRK en op 
bestaande activiteiten van brandweer, GGD/GHOR, meldkamer en crisisorganisatie, zodat 
bekostiging ervan ook meerwaarde heeft voor de veiligheidsregio. Daarbij moet het gaan om 
wensen die leiden tot meerkosten, niet om geheel nieuwe kosten. De gedachte daarbij is dan 
dat zulke meerkosten bij de VRK veelal toch veel lager zijn dan de kosten, die de 
reddingsbrigades zouden hebben als ze zelfstandig een activiteit zouden dienen te 
bekostigen. Hieruit volgt dat een louter financiële bijdrage in (exploitatie)kosten van 
reddingsbrigades niet in overweging is genomen. 
Het vorenstaande leidt ertoe dat een klein aantal activiteiten in beeld zijn, waar een 
mogelijkheid wordt gezien de reddingsbrigades te ondersteunen. Hieronder worden de 
keuzes nog kort toegelicht (zie verder ook de bijlage). 

Concreet leidt dit ertoe dat een aantal wensen ingevuld kan worden die een personele 
inspanning van de VRK vergen. Een financiële uitwerking daarvan heeft niet plaats gevonden. 
Het gaat om relatief geringe inspanningen.

Het inwilligen van enkele andere wensen heeft direct financiële consequenties, die binnen de 
begroting kunnen worden opgevangen. Het gaat vooralsnog om eenmalig een bedrag van 
€ 1.050 en jaarlijks bedrag van € 1.946. Daarnaast wordt nog gesproken over de 
mogelijkheid om portofoons te vervangen door carkits in voertuigen van de 
reddingsbrigades. Zie verder de notitie. 

Bestuurlijk portefeuillehouder
Een wens van de reddingsbrigades is mede de aanwijzing van een portefeuillehouder 
reddingsbrigades binnen het VRK bestuur als aanspreekpunt en belangenbehartiger. De 
directie ziet hierin geen toegevoegde waarde. Burgemeesters zijn in hun lokale rol goed 
aanspreekbaar voor reddingsbrigades en in staat te beoordelen wanneer er een relatie ligt 
met de veiligheidsregio met bestuurlijke aspecten. Over het algemeen zijn de contacten 
tussen reddingsbrigades en VRK echter tactisch en operationeel van aard. Instandhouding 
van reddingsbrigades is als zodanig geen bestuurlijke verantwoordelijkheid van het VRK-
bestuur. 

4 Voorstel te nemen besluit:
1. De bestuurlijke kaders voor de herijking van het convenant en de 

samenwerkingsafspraken tussen de VRK en de reddingsbrigades vast te stellen;
2 Kennis te nemen van het in kaart gebrachte wensenpakket van de reddingsbrigades en 
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voorgenomen invulling van een aantal van deze wensen door de VRK 
3 Niet over te gaan tot aanwijzing van een bestuurlijk portefeuillehouder reddingsbrigades

5  Consequenties besluit
De financiële consequenties worden binnen de exploitatie van de VRK opgevangen. 
(afgestemd met budgethouders). 

6 Vervolgtraject:
Met de vaststelling van de bestuurlijke kaders kan de herijking van het convenant door de 
directie en van de werkafspraken plaatsvinden, inclusief de voorgenomen invulling van een 
aantal wensen zoals benoemd in de notitie. 

7 Bijlage(n):
 Notitie additionele kosten reddingsbrigades en VRK

In de vergadering genomen besluit:
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