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Besluitenlijst BCOV van 14 oktober 2019 

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

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mw. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Mw. M. Somers (plv. DPG)

Afwezig: 
Dhr. J. Scholten (CGS)
Dhr. R. van der Sande (Rijnland)
Mw. M. Poelman (provincie Noord-Holland)

0. Stand van zaken (crisismaatregel) Wvggz
Mevrouw Seure geeft als trekker van de ambtelijke werkgroep van de regiogemeenten een 
korte toelichting op de stand van zaken rond de introductie van de Wvggz. De GGD is gestart 
met de zaken die daar geregeld moeten worden. Daarnaast is een ambtelijke werkgroep van 
de gemeenten bezig met het uitwerken van de verschillende werkprocessen. Dit gebeurt in 
subwerkgroepen per werkproces, waar vanuit alle gemeentes en alle disciplines aan wordt 
bijgedragen. Mevrouw Seure heeft het idee dat de planning binnen Kennemerland gehaald 
zal worden, mede doordat de regio zelf initiatieven neemt en niet wacht op de vaak zeer laat 
geleverde handreikingen en informatie van het Rijk. Mevrouw Nienhuis vraagt of alle 
gemeenten weten wat er van hen verwacht wordt. Mevrouw Seure antwoordt dat alle 
gemeenten goed geïnformeerd zijn. Daarbij worden de kleinere gemeenten geholpen met 
concrete voorzetten. De heer Roest geeft aan dat op prijs te stellen. 

1.1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en doet mededeling van de afwezigheid van de heren 
Van der Sande en Scholten. Hij heet mevrouw Schuurmans en de heer Moolenburgh welkom 
in deze voor hen eerste vergadering van de BCOV. Mevrouw Kreuk wijst op de nagezonden 
stukken (Onderzoek Vuurstapels Scheveningen en Stand van zaken Meldkamer NH) die als 
mededeling zijn op te vatten. 
De heer Schippers meldt dat op 8 oktober het jaarplan 2020 van het IFV is ontvangen voor 
een zienswijze van het bestuur. Deze zienswijze moet op 22 november bij het IFV zijn 
ontvangen, waarna het IFV-bestuur de begroting op 9 december vaststelt. Hij suggereert, 
gezien de planning van de volgende BCOV-vergadering, het DB te mandateren tot het geven 
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van een zienswijze. Mevrouw Nienhuis vraagt zich af of de jaarlijks terugkerende planning 
rond de begroting van het IFV geen aanleiding moet zijn de vergaderingen van het VRK-
bestuur anders te plannen. Ze stelt voor de leden van de BCOV toch in de gelegenheid te 
stellen een bijdrage te leveren. De heer Wienen geeft namens het DB aan dat bouwstenen 
welkom zijn. De heer Roest concludeert dat met deze afspraak het mandaat aan het DB 
verleend kan worden. 

besluit
Het DB te mandateren tot het geven van een zienswijze op het jaarplan en de 
begroting 2020 van het IFV, met dien verstande dat de leden van de BCOV in de 
gelegenheid worden gesteld bouwstenen voor de zienswijze aan te dragen.

Mevrouw Nienhuis vraagt zich af of de tijd al rijp is voor bespreking van de Terugblik proces 
begroten en verantwoorden. Zij tekent aan dat de CBV naar voren heeft gebracht dat de 
notitie beknopter zou kunnen. De heer Schippers merkt op dat de notitie is voorgesproken 
met de portefeuillehouder Financiën en dat het DB de notitie wel bespreekbaar acht. De 
notitie is ook behandeld in de bestuurscommissie PG&MZ. De heer Dales ziet geen aanleiding 
voor uitstel. Andere leden sluiten zich daarbij aan; besloten wordt het punt wel te bespreken 
en op basis daarvan te bezien of dat moet leiden tot aanpassingen van de notitie. 

1.2 Besluitenlijsten van 8 juli 2019
De heer Schippers meldt dat de bestuurscommissie PG&MZ vorige week heeft ingestemd met 
het verslag van de gezamenlijke vergadering. 

besluit
 de besluitenlijst van 8 juli 2019 vast te stellen.

 de besluitenlijst van de gezamenljke vergadering met cie PG&MZ van 8 juli goed 
te keuren.

1.3 Terugkoppeling diverse bestuurlijke overleggen 

 Veiligheidsberaad (dhr. Wienen): Er is overleg geweest met de Minister van 
I&M. Daarin is gesproken over grote calamiteiten met overstromingen. De 
structuur van de bovenregionale en landelijke samenwerking op dat punt vraagt 
om verbetering. Het ministerie is aan zet voor een voorstel. Geconstateerd is dat 
een evacuatie vanuit een groot gebied vaak helemaal geen optie is. Het is van 
belang dat burgers dan weten welke handelingsperspectief er wel is (bijv. bij een 
verticale ontruiming). 
In een volgende vergadering is door het VB gesproken met de minister van J&V, 
met name over crisissituaties met een bovenregionaal karakter. Dit heeft niet 
geleid tot echte conclusies. Ook is met de minister gesproken over de 
rechtspositie van de vrijwilligers, waar onontkoombaar verandering in zal moeten 
komen.

 Brandweerkamer (dhr. Dales): de heer Dales vult aan dat het op eenzelfde 
manier betalen van vrijwilligers en beroeps landelijk gezien tot verhoging van de 
salariskosten met € 50 miljoen zal leiden. De Kamer heeft verder aangegeven te 
hechten aan het behoud van de vrijwilligers. De minister wil graag dit jaar nog 
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komen tot een oplossingsrichting. De heer Schippers licht toe dat een landelijke 
denktank zich buigt over het verschil dat kan worden gemaakt tussen 
verschillende typen brandweermensen. Er is enige tijd ‘gekocht’ doordat de 
veiligheidsregio’s nog een uitzondering vormen op de WNRA, vooralsnog voor 
onbepaalde tijd. De denktank heeft als opdracht zowel recht te doen aan de 
vrijwilligheid als aan het recht op gelijke beloning. De vrijwilligers zelf blijken heel 
verschillende voorkeuren te hebben voor oplossingen. Hij zal het bestuur 
informeren zodra er iets meer concreets te melden valt.
Mevrouw Schuurmans meldt dat zij al de raadsvragen heeft gekregen over dit 
onderwerp. Zij heeft behoefte aan eenduidige bestuurlijke communicatie met de 
raden in de gehele regio op het moment dat de denktank naar buiten komt met 
resultaten. De heer Schippers verzoekt in dit verband raadsvragen die gesteld 
worden met de VRK te delen. Hij zal zorgen voor een voorzet voor een 
bestuurlijke reactie op het resultaat vanuit de denktank. 

1.4 Inventarisatie onderwerpen bestuursconferentie november
Mevrouw Nienhuis zou graag Ira Helsloot uitgenodigd zien als spreker op een van de 
conferenties, hij brengt interessante inzichten mee. De heer Smit zou het graag deze of een 
volgende keer hebben over het thema ‘maatschappelijke weerbaarheid’. Het gaat hem 
daarbij vooral om de vraag wat je als overheid moet regelen en waar een beroep op ‘gezond 
verstand’ van burgers op zijn plaats is. Mevrouw Schuurmans vraagt zich af of een van de 
bestuursconferenties een goede plek kan zijn om het gesprek te voeren over openbare orde- 
en veiligheidsoverwegingen die spelen in het kader van de WVGGZ. Dat soort overwegingen 
zijn vaak aan de orde wanneer de terugkeer van bepaalde mensen naar een wijk tot 
verontwaardiging of angst leidt. Ze heeft behoefte aan het gesprek daarover met andere 
burgemeesters, maar merkt dat daar niet echt een goede podium voor is. 
De heer Roest stelt ten slotte voor om het onderzoeksrapport Vuurstapels Scheveningen te 
agenderen.
Mevrouw Kreuk geeft aan de suggesties mee te nemen en te bezien hoe deze zijn in te 
passen in het programma van november of dat van volgend jaar. 

2. Besluitvorming

2.1 Notitie Terugblik proces begroten en verantwoorden 2019
De heer Dales geeft aan zich te herkennen in de leerpunten uit de notitie. Wat hem betreft is 
het voor raden en bestuur het meest werkbaar om een keer per jaar een zienswijze te 
vragen. En ook hij ziet geen aanleiding om de GR zo te interpreteren dat bij teruggave van 
middelen aan gemeenten een zienswijze moet worden gevraagd aan raden. 
Mevrouw Nienhuis geeft aan dat zij moeite heeft met de verschillende insteken voor 
verschillende soorten besluiten van het bestuur van de VRK over de begroting. Wat haar 
betreft moet voorop staan dat raden in positie moeten zijn. Zij vindt de notitie onvoldoende 
scherp om voor eens en voor altijd een eind aan de discussie te maken. Wel kan ze zich 
vinden in de conclusie dat het teruggeven van geld aan gemeenten, en begrotingswijzigingen 
die rechtstreeks het gevolg zijn van opdrachten van de colleges aan de VRK, niet om een 
zienswijze van de raden vragen. Ze is van mening dat in de notitie onder andere nog eens 
teruggekomen had moeten worden op het verzoek, geuit in de zienswijzen bij de begroting, 
om bij nieuw beleid onderscheid te maken tussen noodzakelijk (wettelijk) en gewenst. Ze ziet 
in het de oplossing om zaken in een eerste jaar incidenteel te dekken met een 
verantwoording via de berap, om daarna bij de volgende begroting een zienswijze van de 
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raad te vragen, toch een aantasting van de positie van de raad, aangezien naar haar idee de 
uitgaven dan al structureel vastliggen. De heer Dales meldt dat dat zeker niet de bedoeling 
is: het is dan nieuw beleid dat op eenzelfde manier ter discussie kan staan als andere 
voorstellen en dat dus ook teruggedraaid kunnen worden. 
Mevrouw Nienhuis wijst op de voorgestane wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr), waarbij meer ruimte kan komen voor raden om een zienswijze te geven. 
De heer Roest constateert dat de wijziging van de Wgr die op stapel staat relevant is voor 
alle gemeenschappelijke regelingen in de regio. Hij verwacht dat zijn raad zeker gebruik zal 
willen maken van extra beïnvloedingsmogelijkheden in dergelijke regelingen. Het gesprek 
hierover moet regionaal worden gevoerd, zodra er meer duidelijkheid is over de 
wetswijziging. Daarnaast kan op dat moment in VRK-verband nog eens goed worden gekeken 
naar aspecten die specifiek bij de VRK spelen. 

Besluit 

 De conclusies uit de notitie te onderschrijven, 

 De ontwikkeling rond de wijziging van de Wgr af te wachten en bij een 
mogelijk daaruit voortvloeiende wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling VRK te bezien welke conclusies vragen om verankering in de tekst 
van de regeling.

2.2. Capaciteit evenementenadvisering
De heer Roest merkt op dat, met uitzondering van de gemeente Bloemendaal, alle 
gemeenten te maken hebben met een groei van evenementen. De heer Schippers vult 
daarop aan dat het wat hem betreft dan ook echt noodzakelijk is de VRK goed uit te rusten 
voor de advisering over veilige en gezonde evenementen. Keer op keer blijkt dat 
evenementen een groot risico kunnen vormen, hij wijst daarbij op het onderzoek over de 
vuurstapels in Scheveningen. Mevrouw Schuurmans geeft aan het voorstel onverkort te 
steunen. Mevrouw Nienhuis geeft dat de notitie niet vermeld dat Heemstede een slag om de 
arm heeft gehouden, hetgeen van Haarlem wel is gemeld. Op haar verzoek licht de heer 
Wienen toe dat Haarlem vooral huiverig is voor onnodige bureaucratie en dubbel werk. Hij 
wijst erop dat de VRK adviserend is, en dat de coördinatie alleen moet gaan over de adviezen 
van de hulpdiensten. De uiteindelijke afweging of de vergunning wordt verleend mag geen 
onderdeel zijn van de coördinerende rol, die afweging is geheel aan de gemeenten. Hij wijst 
daarbij ook nog eens op de verantwoordelijkheid die de VRK heeft bij een afgewogen 
formulering van het advies. Bij een te absolute formulering wordt de positie van de 
gemeenten als eindbeoordelaar ondermijnd. Mevrouw Nienhuis vult aan dat de 
samenwerking met de organisator en ook het volledige inzicht krijgen in het geheel van de 
adviezen een verantwoordelijkheid is van de gemeenten. De regierol van de gemeenten staat 
voorop. Ze merkt op dat Heemstede vooral A-evenementen kent, waarop het voorstel geen 
betrekking heeft.  
De heer Schippers geeft aan dat de VRK zich bewust is van de adviserende rol, en ook op het 
feit dat in afstemming met de gemeenten dubbel werk moet worden voorkomen. De heer 
Wienen stelt voor de werkwijze te evalueren, met de vraag wat de werkwijze nu in concreto 
heeft opgeleverd. De commissie kan zich hierin vinden, en komt uit op een evaluatie na twee 
jaar. De heer Dales vult aan dat die opbrengst niet per se vertaald hoeft te worden in 
financieel voordeel, de meerwaarde kan ook op andere vlakken liggen. 

Besluit
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 De huidige werkwijze rond multidisciplinaire advisering over evenementen-
veiligheid te continueren, waarmee de functie van multidisciplinaire 
evenementencoördinatie bij de VRK in stand blijft

 De formatie voor evenementenadvisering bij de VRK met 1 fte uit te breiden ten 
behoeve van multidisciplinaire advisering

 De kosten ad € 85.000 per jaar voor 2020 incidenteel te dekken uit het 
begrotingssaldo. Het structureel effect te betrekken bij het opmaken van de 
programmabegroting 2021, waarbij de mogelijkheden van oud voor nieuw 
betrokken worden.

 Eind 2021 de formatie-uitbreiding te evalueren op wat deze uitbreiding van 
formatie heeft opgeleverd.

2.3 Wijze afhandelen OMS-meldingen
Mevrouw Nienhuis geeft aan blij te zijn met het feit dat de gemeenten worden betrokken. 
Wat haar betreft zouden gemeenten ook een rol kunnen spelen bij het gesprek over en met 
instellingen die veel loze meldingen kennen. Ze vraagt zich af of een evaluatie bij dit voorstel 
ook zinnig is. De heer Schippers meldt dat de aanpak erop gericht is het aantal loze 
meldingen omlaag te brengen. Hij is goed in staat te laten zien wat de invloed van de 
maatregel is op het aantal uitrukken; het trekken van financiële consequenties zou het 
nodige werk met zich meebrengen. De heer Roest vraagt naar de consequenties voor het 
personeel; de heer Schippers meldt dat het personeel de nieuwe werkwijze al kent vanuit de 
andere twee regio’s die vanuit de meldkamer worden bediend.

Besluit

In te stemmen met het invoeren van de werkwijze ‘verificatie’ voor OMS-objecten in 
Kennemerland volgens de beschreven methodiek.

2.4 Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol
De heer Schippers licht toe dat de vraag in welke mate de brandweer bescherming nodig 
heeft in gevallen van terrorismegevolgbestrijding al langere tijd speelt. De algemene lijn is 
dat brandweermensen zich vooral goed bewust moeten zijn van de risico’s in dergelijke 
situaties. Daarnaast wordt gewerkt met het concept van de ‘commander’s intent’. Schiphol is 
echter een hotspot als het gaat om het risico van terrorisme, net als de grote steden. Een 
hogere beschermingsgraad van het personeel van Brandweer Schiphol, dat op dit terrein 
voorziet in de basisbrandweerzorg, is daarom geboden. In zijn oordeel is dit urgent, een 
reden waarom dit voorstel er nu zo ligt. Mevrouw Schuurmans acht de voorgestelde 
maatregelen onvoorwaardelijk nodig, gezien de omstandigheden die het brandweerpersoneel 
op Schiphol mogelijk tegemoet moet treden. De heer Roest constateert dat dit typisch het 
soort besluit is dat vraagt om regionale solidariteit, waarbij het oogpunt van het personeel 
dat het ‘vuile werk’ moet doen voorop moet staan. Mevrouw Nienhuis merkt op dat in 2021 
de kosten meegewogen gaan worden in de begroting, ze vraagt zich af of dit betekent dat de 
gemeenten extra moeten bijdragen. Mevrouw Verkleij geeft aan dat ze hier grote problemen 
mee zou hebben. De heer Schippers geeft mee dat hij dit niet precies kan zeggen. Maar bij 
de integrale afweging rond de begroting hoort wel de terugkerende afweging van ‘nieuw voor 
oud’ en dat geldt ook voor dit voorstel. 

Besluit
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 In te stemmen met de taakinvulling niveau specialisatie bij het optreden door 
brandweer Kennemerland in geval van extreem geweld op Luchthaven Schiphol

 De kosten voor 2019 (€ 100.000) en 2020 (€ 62.077 + € 133.398) ter realiseren door 
inzet van het flexibel budget voor nieuwe risico’s van die twee jaren

 De dekking van de structurele kosten vanaf 2021 te realiseren door het benodigde 
bedrag als autonome ontwikkeling in te brengen in de integrale afweging van het 
begrotingsproces 2021. 

3. Ter advisering AB/DB

3.1.  Wijziging begroting n.a.v. 2e berap 2019

Besluit
1. Kennis te nemen van de door het DB op 23 september 2019 vastgestelde tweede 

bestuursrapportage 2019 en daarmee er kennis van te nemen dat het verwachte 
jaarresultaat voor bestemming ten opzichte van de 1e berap is toegenomen van 
€ 759.000 naar € 998.000 

2. Ermee in te stemmen de volgende ontwikkelingen te dekken uit het flexibel budget 
voor nieuwe maatschappelijke risico’s:
a. Koppeling GMS Schiphol ad € 100.000;
b. Specialistisch team voor het optreden in risicovolle situaties met extreem geweld 

op de luchthaven ad € 100.000;
c. Kosten voor voorbereiding en oefening situaties met extreem geweld ad 

€ 57.000;
d. Aanschaf van scherfvesten voor GHOR en Ambulancedienst ad € 28.000.

3. Het AB positief te adviseren over de volgende besluiten:
a.  In te stemmen met de onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Achterblijvende 

kosten uitwerkingskader LMO’ voor een bedrag van € 83.000 ter dekking van 
boven formatief personeel op de meldkamer Brandweer;

b. in te stemmen met de begrotingswijzigingen conform bijlage II van de 
bestuursrapportage;

c. Aanpassen van de jaarschijf kredieten 2019 met een bedrag van € 299.000 door 
voteren van kredieten voor:
 NetApp storage ad € 100.000
 Mobiele apparatuur ad € 100.000
 Back-up faciliteiten ad € 45.000
 Regionaal Actie Centrum Maximakazerne ad € 35.000
 Switches ICT ad € 19.000

Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de beschikbare kaders.

4. Ter kennisgeving 
Mevrouw Schuurmans merkt op dat ze bij punt 4.1 in de communicatiematrix Programma 
bluswater mist hoe de betrokkenheid van gemeenten wordt georganiseerd, het staat niet 
beschreven. Dat leidt ertoe dat ruis kan ontstaan. De heer Schippers zal er in overleg met de 
heer Wienen voor zorgen dat de wijze waarop de betrokkenheid van de gemeenten is 
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georganiseerd bekend is bij alle gemeenten. 
Bij punt 4.5 (vergaderschema) stelt mevrouw Nienhuis voor het schema voortaan in het AB 
vast te stellen. Daarbij geeft ze mee dat twee vergaderdata onmiddellijk na een vakantie 
vallen, wat erg ongelukkig is. Besloten wordt dat het AB volgend jaar besluit over de 
vergaderdata van BCOV en AB. Verder verzoekt zij de organisatie om een termijnagenda te 
verbinden aan het vergaderschema, de overige leden van de commissie ondersteunen dit 
verzoek.

Besluit
De BCOV neemt kennis van: 
4.1 Communicatiematrix programma bluswater
4.2 Geactualiseerd CPB-S
4.3 Leerevaluatie OV-staking - Schiphol
4.4 Deelrapport inspectie J&V Vakbekwaamheid Crisisfunctionarissen
4.5 Vergaderschema 2020

5. Rondvraag en sluiting
De heer Roest vraagt de heer Dales of er nog nieuwe zaken zijn te melden over de 
meldkamer. De heer Dales geeft aan dat alles volgens plan verloopt, en dat de 
burgemeesters op korte termijn een uitnodiging mogen verwachten voor de feestelijke 
opening van de meldkamer. 
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