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1 Doel agendering:

Beeldvorming

x Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:
De overdracht van kazernes en posten loopt niet conform planning, wat leidt tot financiële 
risico’s. De 2e bestuursrapportage gaat ook in op de problematiek. Hierbij een update van de 
stand van zaken, en een voorstel over het proces om tot goede afronding te komen. 

3 Achtergrondinformatie:
Nadat overname, waartoe het VRK-bestuur in juni 2018 heeft besloten, per 1 januari 2020 niet 
is gelukt, heeft de VRK zich ingezet het beheer en onderhoud van alle posten uiterlijk per 1 
januari 2021 over te nemen. Van colleges is geen bericht ontvangen dat zij niet mee wensten 
te werken aan uitvoering van het bestuursbesluit van juni 2018, maar in de laatste maanden is 
wel gebleken dat niet alle gemeenten de besluitvorming voor 1 januari rond krijgen (zie 
schema hieronder). 
De bestuurlijke opdracht gaat ervan uit dat alle gemeenten het vastgoed aan de VRK 
overdragen. Er kan dan ook pas een AB besluit genomen worden, wanneer van alle gemeenten 
bekend is dat zij daadwerkelijk overdragen. Dat is op dit moment nog niet definitief  het geval.
Het gevolg hiervan is dat VRK de gebouwen en budgetten van gemeenten die al wel besloten 
hebben tot overdracht op dit moment nog niet kan overnemen. Dit leidt bij gemeenten die in 
deze al een begrotingswijziging hebben opgesteld tot complicaties.

Een oplossing kan erin gevonden worden door kazernes en budgetten per 1 mei 2021, met 
terugwerkende kracht naar 1 januari 2021, over te nemen. Dit betekent dat besluitvorming 
plaats moet vinden in de vergadering van het AB op 12 april 2021. Om het bestuurlijk proces 
binnen de VRK goed te kunnen voorbereiden betekent dit dat gemeenten uiterlijk 1 maart 
2021 moeten hebben besloten.

Aangezien de formatie-uitbreiding voor het beheer met 2,5 fte al in 2020 heeft plaatsgevonden 
zullen deze kosten in ieder geval op het resultaat 2020 van de VRK gaan drukken. De kosten 
lopen uiteraard in 2021 gewoon door. 

Het DB heeft er voldoende vertrouwen in dat de gemeenten uiteindelijk conform zullen 
besluiten, en stelt het AB voor in dat vertrouwen bovengenoemde weg in te slaan. 

Mocht echter een gemeente toch ‘afhaken’ dan ontstaat een ingewikkelde situatie.  Want in 
vertrouwen op de uitvoering van het bestuursbesluit van juni 2018 is geanticipeerd op de 
gewenste situatie, om het mogelijk te maken verantwoord het beheer en onderhoud over te 
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nemen, en daarmee een aantal doelen te realiseren, die in de eerdere notities al zijn 
benoemd.
Er is een organisatie opgebouwd om alle kazernes en posten te onderhouden. Dat vraagt 
verschillende specialismen, die met elkaar alle aspecten van beheer en onderhoud omvatten. 
Er is een ‘lean and mean’ team van 2,5 fte opgebouwd dat alleen financieel gedekt kan worden 
met een bekostiging door alle gemeenten. Daarbij is de omvang van het team al kleiner dan 
door vastgoedadviseurs is aanbevolen. Mocht de financiering niet rond komen waardoor er 
gaten in specialismen vallen, dan is verantwoord beheer door de VRK niet realiseerbaar.

Stand van zaken per gemeente

Uitgeest Is besloten, inclusief aanvullend besluit 

Heemskerk Besluitvorming in voorbereiding, onderzoek naar herontwikkeling 
speelt een vertragende rol. 

Velsen Is besloten tot overdracht

Beverwijk Voorstel tot overdracht in de raadsvergadering van 24 januari 2021

Bloemendaal Alleen besluitvorming bijdrage beheer nodig, is door gemeente 
bevestigd

Heemstede Is besloten

Haarlem Is besloten, akte overname gebouw wordt voorbereid

Zandvoort Is in besluitvormingstraject. Collegevoorstel is geschreven. 

Haarlemmermeer Besluit niet voor 1 januari, maar besluitvorming wel in voorbereiding

Zoals de 2e bestuursrapportage al stelt, mochten niet alle gemeenten uiteindelijk bereid zijn 
binnen de gestelde bestuurlijke kaders mee te werken aan de realisatie van de 3e fase 
regionalisering brandweer dan vraagt dit hernieuwde besluitvorming over de wijze waarop het 
beheer en onderhoud van de kazernes wordt ingericht. Terugdraaien van alle besluiten zal dan 
waarschijnlijk noodzakelijk zijn.

4 Voorstel te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren over het voorstel in de vergadering van 12 april te besluiten over 
de overdracht van kazernes en posten, in het vertrouwen dat alle gemeenten dan hebben 
besloten over overdracht van vastgoed en budgetten met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2021.

5 Vervolgtraject:
Zodra de volledige overname mogelijk is, kan de VRK een lening afsluiten  voor de overname 
van de boekwaarde van alle gemeenten zodat iedereen dezelfde rente betaalt.

In de vergadering genomen besluit:
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