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Verslag AB van 19 oktober 2020 (conference call)

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

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Dhr. M. Leclerc (provincie Noord-Holland)

Afwezig: 
Dhr. J. Wienen (Haarlem)

1 Opening en mededelingen
Mevrouw Schuurmans opent de vergadering.
Ze feliciteert de heer Schippers met zijn 40-jarig ambtsjubileum op 1 november aanstaande. 
Dan is hij ook 12,5 jaar in dienst van de VRK. Ze dankt hem voor de rol die hij, samen met de 
heer Van de Velden, speelt in het in stand houden van een robuuste VRK-organisatie. Ze 
spreekt haar waardering uit voor zijn inzet als bouwer, verbinder en professioneel adviseur 
voor alle leden van het bestuur. De heer Schippers toont zich verrast met deze onverwachte 
woorden en bedankt de voorzitter er hartelijk voor. 

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Verslag van 29 juni 2020
De heer Schippers merkt op dat hij nog een memo zou maken over de ontwikkelingen bij het 
IFV. Hij constateert dat er op dit moment nog weinig nieuws te melden is. Het bestuur houdt 
deze notitie tegoed als er voortgang is te melden. 

Besluit:
 Het verslag van 29 juni 2020 ongewijzigd vast te stellen.
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4 Benoeming DB-lid Van Haeften

Besluit:
De heer Van Haeften, wethouder in Zandvoort, op voordracht van de 
bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg, te benoemen als 
lid van het DB 

5. Aanwijzing coördinerend gemeentesecretaris

Besluit:
Op voordracht van het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) 
mevrouw Catrien Lenstra, gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem, aan te 
wijzen als coördinerend functionaris conform § 7, artikel 36 van de Wet 
veiligheidsregio’s. 

6. Vaststelling begrotingswijzigingen 2e berap 2020
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven wijst erop de commissie PG&MZ nog niet in staat is geweest 
een advies te formuleren.

Besluit:
Onder voorbehoud van een positief advies van de commissie PG&MZ:
1. Kennis te nemen van de door het DB op 5 oktober 2020 vastgestelde tweede 

bestuursrapportage 2020. 
2. In te stemmen met de verhoging aan de onttrekking aan de bestemmingsreserve 

‘Achterblijvende kosten uitwerkingskader LMO’ voor een bedrag van € 8.000 ter 
dekking van bovenformatief personeel op de meldkamer Brandweer;

3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve ‘Eigenaarslasten 
onderhoud meldkamergebouw’ voor een bedrag van € 150.000;

4. In te stemmen bij de jaarrekening 2020 het restantsaldo cf. voorgaande jaren van 
het budget Generatiepact toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
Generatiepact. Daarnaast in te stemmen met een onttrekking in 2020 van € 
33.000 uit deze bestemmingsreserve t.b.v. tijdelijke formatie-uitbreiding bij de 
brandweer;

5. In te stemmen met de begrotingswijzigingen conform bijlage II van de 
bestuursrapportage;

6. Aanpassen van de jaarschijf kredieten 2020 met een bedrag van € 140.000 in 
verband met:

a. Het verschuiven van het krediet voor Toughbooks in de ambulances ad 
€ 40.000 van 2021 naar 2020;

b. Voteren van een krediet voor Mobiele apparatuur Veilig Thuis ad 
€ 100.000; dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de 
beschikbare kaders.

7. In te stemmen met het voornemen tot terugbetaling bij de jaarrekening 2020 aan 
de gemeenten van het begrotingsaldo ad € 475.000 en het te hoog berekende 
indexeringsbedrag ad € 460.000;

8. In te stemmen met het voornemen aanvullend een bedrag van € 1.000.000 uit 
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het verwachte positief jaarresultaat in ieder geval terug te betalen aan 
gemeenten;

(N.B. de secretaris van de cie PG&MZ heeft op 19 oktober 2020 bericht dat de commissie 
PG&MZ positief heeft geadviseerd)

7. Besteding middelen reserve duurzaamheid
De commissie BCOV heeft verzocht nog een aantal suggesties van mevrouw Nienhuis te 
onderzoeken op inpasbaarheid. 

Besluit:
Onder voorbehoud van positief advies van de commissie PG&MZ
 in te stemmen met de duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in bijgaand 

plan van aanpak, met het verzoek aan de directie de suggesties van mw. Nienhuis 

nog te onderzoeken op inpasbaarheid 
 in te stemmen met de financiering hiervan uit de bestemmingsreserve 

Duurzaamheid ad € 500.000 

(N.B. de secretaris van de commissie PG&MZ heeft op 19 oktober 2020 bericht dat de 
commissie PG&MZ positief heeft geadviseerd)

8. Voornemen oprichten werkgeversvereniging veiligheidsregio’s
Mevrouw Nienhuis stelt voor bij het vragen van een zienswijze van de raden over de 
oprichting van een werkgeversvereniging, tevens iets mee te geven over de ontwikkelingen 
rond de arbeidsvoorwaarden van vrijwilligers, zoals in de BCOV van 19 oktober besproken. 
De andere leden stemmen met dit voorstel in. 

Besluit:
 Het voornemen uit te spreken over te gaan tot aansluiting van Veiligheidsregio 

Kennemerland bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 
 Middels een brief van de voorzitter een zienswijze van de raden te vragen over de 

aansluiting van de VRK bij de werkgeversvereniging

9. Vaststellen vergaderschema 2021
Mevrouw Nienhuis constateert dat een bestuursconferentie in de eerste week van november 
waarschijnlijk in de weg zal worden gezeten door de drukte die vaak ontstaat door de 
begrotingsbehandelingen in de gemeenten. De heer Schippers zal kijken naar mogelijkheden 
van een andere datum.

Besluit
Het vergaderschema 2021 vast te stellen, met uitzondering van het voorstel voor de 
bestuursconferentie in november 2021.

(N.B bestuursconferentie nu gepland op woensdag 1 december 2021)
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10. Ter informatie: stukken archiefinspectie VRK

Besluit
Kennis te nemen van het rapport van de archiefinspecteur van 29 juni 2020 en de 
brief van het DB van 7 oktober 2020 aan Gedeputeerde Staten in reactie daarop. 

Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit mevrouw Schuurmans onder dankzegging voor een ieders 
inbreng de vergadering.
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