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Besluitenlijst BCOV van 24 februari 2020 

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

Mede aanwezig:
Dhr. R. van der Sande (Rijnland)
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mw. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Mw. M. Poelman (provincie Noord-Holland)

Afwezig: 
Dhr. M. Smit (Beverwijk)

1.1 Opening, mededelingen en 
De heer Roest heet de heer Goedhart welkom in de commissie. Hij maakt melding van de 
afwezigheid van de heer Smit. 
Mevrouw Schuurmans maakt gebruik van de gelegenheid om de heer Schippers in het 
zonnetje te zetten. Hij heeft landelijk een belangrijke rol gespeeld bij vernieuwing van C2000 
in de meldkamer, en een grote bijdrage geleverd aan de soepele manier waarop de overgang 
naar het nieuwe C2000 is verlopen. 

1.2 Vaststelling agenda 
De heer Roest herinnert aan de mail dat de agendavolgorde in de middag iets wordt 
gewijzigd. De presentatie over het waterongevallenrisico (agendapunt 0) wordt gehouden na 
de AB-vergadering 
Mevrouw Nienhuis merkt op dat de Uitgangspuntennotitie in de cie. PG&MZ staat 
geagendeerd ‘ter bespreking’, terwijl de notitie in deze commissie bij de stukken ter 
kennisgeving staat. Op het formulier staat weer ‘ter besluitvorming’. Wat haar betreft zou de 
uitgangspuntennotitie vastgesteld moeten worden door het Algemeen Bestuur.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

1.3 Besluitenlijsten van 9 december 2019

besluit
 de besluitenlijst van 9 december 2019 vast te stellen.
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1.4 Termijnagenda BCOV/AB
Mevrouw Nienhuis meldt blij te zijn dat de termijnagenda gemaakt is. Zij merkt op dat zij uit 
de agenda opmaakt dat het DB in maart 2020 de conceptbegroting 2021 vaststelt. Naar haar 
mening spoort dit niet met de formulering in de Gemeenschappelijke Regeling. Zij meent dat 
DB-leden de voorstellen in de conceptbegroting niet inhoudelijk zouden moeten verdedigen, 
in het licht van de samenstelling van het DB. Toelichtingen zouden de taak van de directie 
moeten zijn. De heer Wienen merkt op dat het DB de conceptbegroting voorlopig vaststelt, 
waarna de commissies het DB van advies kunnen dienen. Hij vindt dit een logische lijn. 
Mevrouw Schuurmans merkt op dat toezending van de conceptbegroting aan de 
gemeenteraden voor een zienswijze in haar ogen niet mogelijk is zonder inhoudelijk oordeel. 
De vaststelling van de begroting is en blijft een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur, de 
volgordelijkheid is wat haar betreft correct. De heer Dales vult aan dat het DB niet per se 
unaniem hoeft in te stemmen met de conceptbegroting. In het AB heeft een DB-lid ruimte om 
een eigen standpunt in te nemen. De heer Wienen wijst erop dat DB-leden de zienswijzen 
zullen moeten wegen, wat kan leiden tot nieuwe standpunten over de begroting. 

1.5 Terugkoppeling diverse bestuurlijke overleggen 

BAC GHOR: de heer Moolenburgh deelt mee dat hij aanwezig is geweest bij een bezoek van 
de adviescommissie aan het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. 
De voorzitter stelt voor de heer Moolenburgh formeel aan te wijzen als de vertegenwoordiger 
van Kennemerland in de BAC GHOR, aangezien hierin nu een vacature is na het vertrek van 
de heer Meijer. Hiermee is de commissie unaniem akkoord.

Besluit:
De heer Moolenburgh aan te wijzen als de vertegenwoordiger van de VRK in de BAC 
GHOR

Brandweerkamer: de heer Dales deelt mee dat er een brief aan de voorzitters 
veiligheidsregio is gestuurd over de te kiezen vorm van een werkgeversorganisatie voor de 
veiligheidsregio’s. Het is de bedoeling dat het Veiligheidsberaad gezamenlijk daarin een keus 
maakt. De heer Schippers meldt dat het onderwerp op 6 april zal worden geagendeerd in de 
BCOV. 

Waterveiligheid/SCOR (voorheen dijkringen 14, 15, 45):  in de stuurgroep is 
vooruitgekeken naar de rol van de stuurgroep in de toekomst, en naar een geplande 
grootschalige oefening in 2022. Ambtelijk heeft al terugkoppeling plaatsgevonden. Mevrouw 
Nienhuis verzoekt de verslagen van de stuurgroep voortaan ter informatie met de BCOV-
stukken mee te sturen. Ze wijst erop dat dat gemeenten een rol hebben bij het tegengaan 
van verstening, omdat daarin mede een oorzaak ligt van wateroverlast. Hierin ligt dus ook 
een belang bij burgemeesters. Zij is samen met de heer Van der Sande bereid wethouders 
mee te nemen in de vraagstukken die spelen, mits daar ook vraag naar is. 
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2. Besluitvorming

2.1 Toezending evaluatie systeemoefening naar inspectie
De heer Schippers meldt dat de aanbevelingen, waar van toepassing, worden verwerkt in de 
volgende oefening. En dat uiteraard ook processen onder de loep worden genomen, als de 
aanbevelingen daartoe aanleiding geven. Voor mevrouw Schuurmans is de evaluatie een 
bevestiging van haar mening dat de processen informatie en communicatie nader moeten 
worden bezien. Deze zijn essentieel voor het bestuur. Verder praat ze graag door over de 
aanbeveling om de pauzes in de BT-sessies te benutten voor het gesprek over scenario’s. Ze 
ziet nog onvoldoende voor zich hoe dat effectief opgepakt kan worden, en wil dit graag 
beoefenen. De heer Wienen haakt hierop aan met zijn waarneming dat hij de samenwerking 
tussen BT en OT niet optimaal vindt, hetgeen wat hem betreft veel te maken heeft met de 
dubbelrol van de leider OT. Scenariodenken in het BT kan niet worden ondersteund door de 
leider OT, omdat deze in de pauzes van het BT juist aanwezig moet zijn bij het OT. Daarnaast 
zou hij nog eens willen doorpraten over de omvang c.q. samenstelling van het BT. De heer 
Schippers ziet hierin goede thema’s voor het gesprek in een bestuursconferentie, waarbij 
voorop moet staan de vraag wie en wat de burgemeester nodig heeft om zijn/haar rol goed 
te kunnen vervullen.
De heer Dales merkt op dat een gesprek over genoemde thema’s inderdaad nuttig is. Hij wil 
wel opmerken dat er even zo goed ook complimenten op zijn plaats zijn, uiteindelijk ligt er 
een positieve evaluatie. Hij heeft daar in zijn eigen gemeente een raadsbericht van gemaakt, 
hij is er voorstander van successen te vieren.

Besluit 
Het rapport vast te stellen en aan te laten bieden aan de Inspectie JenV.

2.2 Schenking twee tankautospuiten aan Tirana, Albanië
De heer Roest constateert dat met dit besluit een uitzondering wordt gemaakt op de 
reguliere lijn als het gaat om schenkingen. Hij stelt dan ook voor bij uitzondering in te 
stemmen met deze schenking.

Besluit
Bij wijze van uitzondering twee afgeschreven tankautospuiten te schenken aan de stad 

Tirana in Albanië, indien aan de meegegeven randvoorwaarden kan worden voldaan.

2.3 Aanpak m.b.t. rechtspositie vrijwilligers (mondeling)
De heer Schippers meldt dat het bestuurlijk gesprek over dit onderwerp voorbereid wordt, 
ook landelijk. De besluitvorming in juni 2020 in het Veiligheidsberaad is ermee gediend dat 
alle regio’s met dezelfde maten meten als het gaat om de takenmatrix. Onder de vrijwilligers 
in Kennemerland is het rustig, er wordt gewacht op de uitkomsten van het Veiligheidsberaad. 
Verder is het zaak de kwestie van de aansluiting op de WNRA en het vraagstuk van de 
rechtspositie van de vrijwilligers los te koppelen, uiteindelijk staan die dingen los van elkaar. 
Mevrouw Nienhuis vraagt naar de mogelijke effecten op de begroting. De heer Schippers 
geeft aan dat zeker in 2021 nog geen effecten te verwachten zijn. Ambtelijk wordt in het land 
de lijn aangehouden dat mogelijke extra kosten van een wijziging van de rechtspositie voor 
het Rijk zijn. De leden van de commissie zijn ook de mening toegedaan dat het Rijk de kosten 
behoort te dragen. 
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3. Ter advisering AB/DB

3.1. Verlenging dekkingsplan brandweer tot 2022
De heer Schippers licht toe dat het voorstel gedaan wordt op pragmatische gronden, 
ingegeven door het feit dat de handleiding voor een dekkingsplan in een verbeterde vorm 
langer op zich laat wachten dan eerder verwacht. 
De heer Goedhart vraagt zich af hoe wordt omgegaan met zienswijze van de raad. De heer 
Wienen geeft aan dat hier in het DB het gesprek wel over gevoerd is, en dat in de brief aan 
de colleges hieraan aandacht is besteed. Mevrouw Schuurmans merkt op dat dit wat haar 
betreft wat explicieter benoemd zou kunnen worden in de brief. Mevrouw Schuurmans stelt 
voor te benoemen dat wordt voortgeborduurd op een dekkingsplan waarover de raad al eens 
een zienswijze heeft gegeven. De heer Wienen zal de brief versturen met een extra zin in 
deze richting. 

Besluit
Het AB positief te adviseren over het voorstel het huidige dekkingsplan 2019-2020 vast 
te stellen als dekkingsplan voor de periode 2021 – 2022.

4. Ter kennisgeving 
Met betrekking tot de Uitgangspuntennotitie spreekt mevrouw Nienhuis nog eens de wens uit 
dit stuk voortaan aan het AB voor te leggen. De heer Roest geeft mee in zijn vorige regio 
goede ervaringen te hebben gehad met een gezamenlijke uitgangpuntennotitie van alle 
gemeenschappelijke regelingen. De heer Radstake merkt op dat de situatie in de regio 
Kennemerland op dit gebied niet erg overzichtelijk is. 
Met betrekking tot de regionale evenementenkalender merkt mevrouw Nienhuis op dat deze 
al verspreid is in het RBOP. 

Besluit
De BCOV neemt kennis van: 
4.1 Uitgangspuntennotitie begroting 2021
4.2 Wijziging rond verplichting RBP Air Products Halfweg
4.3 Reactie inspectierapport De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische 

aanslag
4.4. Regionale evenementenkalender 2020
4.5 Kwaliteitsbeleid 2020 – 2022
4.6 Memo effecten FLO-overgangsrecht

5. Rondvraag en sluiting
De heer Moolenburgh attendeert de aanwezigen op de netwerkbijeenkomst van de VRK op 12 
maart over de F!. Mevrouw Schuursmans geeft hierbij mee dat ze graag nader wordt 
geïnformeerd over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden rond dit evenement. 
De heer Radstake memoreert de regietafel huisvesting asielzoekers waarvoor de voorzitter 
op 6 maart is uitgenodigd. Ambtelijk wordt in gezamenlijkheid door de gemeenten een en 
ander voorbereid. De heer Wienen geeft aan dat de heer Weterings hem in ‘de vorige ronde’ 
had gevraagd een rol te nemen in het gesprek over huisvesting. Hij geeft mee dat er op dat 
moment echter geen bijeenkomsten meer zijn geweest. Hij constateert dat de rol weer terug 
ligt bij de voorzitter. Mevrouw Schuurmans benadrukt dat er een dringende vraag ligt bij alle 
gemeenten om te werken aan oplossingen. Ze verwacht dat er weinig ruimte zal zijn voor 
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vrijblijvendheid. De heer Van der Sande merkt op dat Rijnland hier en daar beschikt over 
vastgoed dat niet in gebruik is, hij nodigt de heer Radstake uit om te onderzoeken of Rijnland 
bij kan dragen aan een oplossing.
De heer Roest vraagt de heer Schippers naar de stand van zaken in de meldkamer, waar veel 
grote veranderingen zijn geweest de laatste tijd. De heer Schippers antwoordt dat er reden is 
voor tevredenheid. Het personeel lijkt meer en meer op zijn plek, de financiën blijven binnen 
de kaders en de techniek functioneert naar behoren. Dit met een uitzondering voor enkele 
aspecten van C2000. Recent is verder opgevallen dat de samenwerking tussen de diverse 
meldkamers anders loopt dan verwacht, dat vraagt nog aandacht. Ook de functiewaardering 
voor centralisten in de witte meldkamer levert een aantal vraagpunten op. 

0. Presentatie risico waterongevallen
Er is een presentatie gehouden door mevrouw Ouwehand-Ram, mevrouw Ten Brinke en de 
heer Ruwald Wevers (zie bijlage).

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal inhoudelijke conclusies, en daarnaast tot het 
besluit enkele actiepunten op te pakken. Dit betreft ten eerste ernaar toe te werken dat de 
grijpredding vanaf alle tankautospuiten kan worden uitgevoerd. Mevrouw Schuurmans merkt 
op dat dit behoort tot de basistaken van de brandweer.
Brandweer Kennemerland bekijkt verder wat overall de effecten zouden zijn van een 
verplaatsing van de duiktaak van de post Nieuw-Vennep naar de post Hoofddorp.

De bestuurscommissie dankt de medewerkers van Brandweer Kennemerland voor de 
informatie, diverse leden geven aan wel te hechten aan een bestuurlijk voorstel inzake het al 
dan niet inkrimpen van de duiktaak. 
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