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Besluitenlijst BCOV van 9 december 2019 

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal) - voorzitter
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Dhr. J. Wienen (Haarlem) 
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)
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)
Mw. M. Poelman (provincie Noord-Holland)

Afwezig: 
Mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk)
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Dhr. R. van der Sande (Rijnland)

1.1 Opening, mededelingen en 

1.2 Vaststelling agenda 

1.3 Besluitenlijsten van 14 oktober 2019

besluit
 de besluitenlijst van 14 oktober 2019 vast te stellen.

1.3 Terugkoppeling diverse bestuurlijke overleggen 

 Veiligheidsberaad (mw. Schuurmans): bij de stukken hebben de leden 
informatie ontvangen over het gesprek dat met de minister gevoerd is op 9 
december over de rechtspositie van vrijwilligers. In het gesprek is er nogmaals op 
aangedrongen ook in Europees verband het gesprek te voeren. Verder is besloten 
de notitie die voorligt over taakdifferentiatie nader uit te laten werken. Dit 
gebeurt in iedere veiligheidsregio, het traject met het bestuur in Kennemerland 
wordt nog nader aangegeven. Het onderwerp komt dan in juni terug in het 
Veiligheidsberaad. Complicatie is wel dat de minister aan de Tweede Kamer 
invoering in 2020 heeft toegezegd. Frans Schippers vult aan dat het voorstel 
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consequenties heeft voor vrijwilligers én beroepsbrandweermensen. Deze beide 
groepen worden goed meegenomen in Kennemerland. Ook organisatorisch 
kunnen consequenties verstrekkend zijn. De heer Wienen benadrukt dat een 
goed gesprek in het eigen bestuur mogelijk moet zijn. De heer Schippers geeft 
aan dat hij met betrokken portefeuillehouders zal spreken over het te 
bewandelen traject. 
Over het AB IFV deelt mevrouw Schuurmans nog mee dat er een bestuurlijke 
commissie zal worden gevormd die mee zal praten over de toekomstige 
ontwikkeling van het IFV op een aantal aspecten. Het is ook de bedoeling dat het 
IFV input bij de regio’s op gaat halen. 

2. Besluitvorming

2.1 Reactie Crisisbestrijdingsplan Hollands Noorderkwartier
De heer Schippers geeft aan dat de bestuurlijke complexiteit in het gebied van Rijnland vele 
malen groter is dan in Hollands Noorderkwartier. Wat hem betreft worden in beide gebieden 
de bestuurders goed meegenomen in de impactanalyses, omdat er sprake kan zijn van 
heftige scenario’s. Hij houdt zich op dit moment zelf bezig met de vraag of er meer 
ambtelijke regie gewenst is op het thema waterveiligheid. 

Besluit 
In te stemmen met de conceptreactie op het CPB Hollands Noorderkwartier 

3. Ter advisering AB/DB

3.1. Algemene Klachtenregeling VRK

Besluit
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de Klachtenregeling VRK 2019 

3.2 Mandaatbesluit VRK 2020

Besluit
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel:
 het Algemeen mandaatbesluit VRK 2020 vast te stellen;
 het Algemeen mandaatbesluit VRK 2014 in te trekken.

4. Ter kennisgeving 

Besluit
De BCOV neemt kennis van: 
4.1 Memo uitfasering WAS
4.2 Reactie jaarplan/begroting IFV 2020
4.3 Brief minister aan Tweede Kamer inzake brandweer.
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5. Rondvraag en sluiting
De heer Dales vraagt naar de eerdere besluitvorming over de overdracht van kazernes. Hij 
constateert dat de VRK formatie aan het opbouwen is om dat beheer te realiseren, en dat de 
kosten daarvoor landen bij de gemeenten. In de begroting 2020 van Velsen is daar geen 
rekening mee gehouden. De heer Schippers licht toe dat altijd duidelijk is geweest dat de 
VRK hiervoor per 2020 formatie nodig heeft. Uitgangspunt was dat hiermee feitelijk ook werk 
van gemeenten wordt overgenomen. Aangegeven is steeds dat de financiële consequenties 
per gemeenten kunnen variëren, bijvoorbeeld vanwege het tempo waarmee ze die capaciteit 
ook daadwerkelijk kunnen ontvlechten uit hun organisatie. Er kunnen dus voor gemeenten 
frictiekosten zijn. Verwerking in de VRK-begroting 2020 vindt pas plaats als de benodigde 
besluiten van gemeenten genomen zijn, naar verwachting bij de 1e berap. 
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