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Besluitenlijst BCOV van 29 juni 2020 (MS-teams) - concept

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

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mw. E. Henstra (i.v.m agendapunt 3.1)

Afwezig: 
Dhr. J. Wienen (Haarlem) 
Mevr. M. Somers (plv. DPG)

1.0 Opening, mededelingen en 
De heer Roest opent de vergadering - die via een conference-call plaatsvindt - .
Mevrouw Kreuk deelt mede dat de heer Wienen en mevrouw Somers zich voor de 
vergadering hebben afgemeld. 
De heer Roest stelt voor eerst agendapunt 3.1 te behandelen (in verslag na 2.3). 

1.1 Besluitenlijst van 29 juni 2020

Besluit:
 de besluitenlijst van 29 juni ongewijzigd vast te stellen.

1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Voor wat betreft de jaarlijks vast te stellen uitgangspuntennotitie merkt mevrouw Nienhuis op 
dat zij in de nota Begroting- en budgetbeheer niet terugvindt dat het AB dit heeft 
gemandateerd aan het DB. De heer Schippers zal dit nagaan. 
Verder hoopt mevrouw Nienhuis in de toekomst meer onderwerpen op de termijnagenda 
terug te zien die niet zijn gerelateerd aan de P&C-cyclus.

1.3 Vooruitblik bestuursconferentie 25 november

Mevrouw Schuurmans-Wijdeven meldt dat voor de conferentie, voor zover deze doorgang 
kan vinden, in ieder geval CvdK Van Dijk is uitgenodigd. De heer Roest verzoekt leden die 
nog andere suggesties hebben voor de conferentie deze door te geven aan mevrouw Kreuk 
of de heer Schippers. 
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2. Ter advisering AB

2.1 Advies AB over begrotingswijzigingen  n.a.v. 2e Bestuursrapportage
De heer Roest merkt op dat het prettig is te constateren dat er in de huidige lastige tijd toch 
een gunstig financieel beeld ligt. 
Mevrouw Nienhuis wijst erop dat de commissie PG&MZ ook het AB dient de adviseren, maar 
dat deze commissie op hetzelfde moment vergadert als het AB. Ze geeft mee dat er bij de 
portefeuillehouders vragen blijken te leven over de financiën van VT, waarvoor het de 
bedoeling is dat de stuurgroep eerst een voorzet doet. En dat er een vraag is over de inzet 
van middelen voor JGZ. De heer Schippers meldt dat de directie met de vragen bekend is, en 
dat deze met de commissie PG&MZ zullen worden opgepakt. 

Besluit:
Het AB positief te adviseren over de volgende voorstellen:
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 
het verwachte positief jaarresultaat in ieder geval terug te betalen aan 
gemeenten;

2.2 Advies AB over besteding reserve duurzaamheid
Mevrouw Nienhuis constateert dat het ingehuurde adviesbureau vooral opereert op het 
terrein van gebouwen, en niet op het bredere terrein van duurzaamheid. Ze mist bijvoorbeeld 
een aanpak op het gebied van het wagenpark. Verder heeft ze informatie ingewonnen over 
de wijze waarop daken het best warmtewerend gemaakt kunnen worden. Het 
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Ingenieursbureau van Amsterdam adviseert te kiezen voor groene daken. Zij kan de VRK-
organisatie helpen aan een contact. Ook vraagt ze zich af of bij de vervanging van installaties 
rekening wordt gehouden met de doelstellingen hierbij toe te werken naar ‘los van het gas’. 
De heer Schippers geeft aan dat in andere trajecten binnen de VRK er wel degelijk aandacht 
is voor het verduurzamen van het wagenpark. Op de inhoudelijke suggesties van mevrouw 
Nienhuis kan hij niet ter plekke reageren. Hij hoopt op toestemming van het bestuur om aan 
de slag te gaan met duurzaamheidsmaatregelen. De heer Roest concludeert dat de 
commissie positief adviseert, met het verzoek de suggesties van mevrouw Nienhuis nog te 
onderzoeken op inpasbaarheid in het plan van aanpak. 

Besluit:
 Het AB positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de 

duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in bijgaand plan van aanpak, met 
dien verstande dat de suggesties van mw. Nienhuis nog worden onderzocht op 
inpasbaarheid 

 Het AB positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de financiering 
hiervan uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid ad € 500.000 

2.3 Advies AB over vragen zienswijze raden werkgeversvereniging

Besluit
 Het AB positief te adviseren over het voorstel om in te stemmen met het 

voornemen tot aansluiting van Veiligheidsregio Kennemerland bij de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 

 Het AB positief te adviseren over het voorstel om instemmen met het vragen van 
een zienswijze van de raden over de aansluiting van de VRK bij een 
werkgeversvereniging

3. Beeldvorming en besluitvorming

3.1 Stand van zaken taakdifferentiatie brandweer
Mevrouw Henstra houdt een presentatie over de stand van zaken (zie bijlage).
De presentatie en de conclusies over mogelijke financiële consequenties geven de heer Dales 
het idee dat het verkeerde pad wordt bewandeld. Hij vraagt zich af of een parttime 
benoeming voor alle vrijwilligers niet een betere oplossing zou zijn. Hij constateert dat de 
minister geen enkele uitspraak doet over de financiering. Mevrouw Nienhuis vindt het 
bezwaarlijk dat in het model de taak van voorlichting geven kennelijk niet meer bij 
vrijwilligers kan komen te liggen, terwijl dat vanwege de lokale binding juist een goede taak 
is voor vrijwilligers. Mevrouw Schuurmans-Wijdeven geeft mee dat Paul Depla als 
portefeuillehouder veel tijd heeft besteed aan dit dossier. Het genoemde financiële effect van 
€ 4.800.000 komt in de richting van bedragen die zo ook hoort in andere regio’s. Bezwaar 
van de aanstelling als parttimer schijnt te zijn dat vrijwilligers het brandweerwerk dan niet 
meer kunnen combineren met hun vaste baan. 
De heer Schippers betwijfelt of dit laatste bezwaar ook gezien wordt door vrijwilligers in 
Kennemerland.
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3.2 Stand van zaken in de organisatie (nav vraag BT)
In verband met krappe vergadertijd niet besproken

3.3 Mandaat DB zienswijze jaarplan en begroting IFV
Mevrouw Nienhuis is van mening dat veranderingen van het vergaderritme van het VRK-
bestuur of een verlenging van de reactietermijn door het IFV tot acht weken, zoals 
gebruikelijk bij gemeenschappelijke regelingen, het probleem op zou lossen waardoor een 
mandaat niet nodig is. De heer Schippers geeft aan de het bestuur kan kiezen voor een extra 
vergadering in de jaarkalender. Mevrouw Nienhuis verzoekt er in ieder geval bij het IFV op 
aan te dringen de reactietermijn te verlengen. De heer Roest concludeert dat de andere 
leden van de commissie geen kanttekeningen hebben bij het voorstel, dat de reactie van 
mevrouw Nienhuis wel als een belangrijke wens moet worden gezien.

Besluit
Het DB te mandateren namens het bestuur VRK een zienswijze te geven op het 
jaarplannen en begrotingen IFV, met dien verstande dat de leden van de BCOV in de 
gelegenheid zijn bouwstenen voor de zienswijze aan te dragen.

4. Voor kennisgeving
Naar aanleiding van punt 4.1 wijst mevrouw Nienhuis op het belang om via de Maatschappij 
tot Redding van Drenkelingen ook burgers te betrekken bij grijpreddingen. De heer Schippers 
wijst erop dat de brandweer over speciale materialen beschikt voor een dergelijke redding.

Besluit
De BCOV neemt kennis van de volgende informatie
4.1 Grijpredding door basisbrandweereenheid
4.2 Rapportage Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing
4.3 Mededeling Rampenbestrijdingsplan Tata Steel
4.4 Afhandeling rapport Onbereikbaarheid 112

5. Rondvraag en sluiting 
De heer Roest verzoekt de volgende keer meer tijd in te plannen voor de vergadering. 

Niets mee aan de orde zijnde sluit de heer Roest onder dankzegging voor een ieders inbreng 
de bijeenkomst.
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