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Verslag AB van 7 december 2020 (conference call) - concept

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

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mevr. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Mevr. T. Krijger (adviseur, toehoorder)

Afwezig: 
Dhr. F.C. Dales (Velsen)

1 Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Verslag van 19 oktober 2020

Besluit:
Het verslag van 19 oktober 2020 ongewijzigd vast te stellen.

4 Vaststellen proces keuze accountant + keuze lid uit AB
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven constateert dat het AB een lid uit zijn midden moet kiezen. 
De heer Schippers licht toe dat hij al een korte inventarisatieronde heeft gehouden en dat de 
heer Nieuwland heeft aangegeven bereid te zijn deze taak op zich te nemen. De overige 
leden kunnen zich hier goed in vinden. 

Besluit:
 In te stemmen met Projectplan aanbesteding accountant 
 De heer  Nieuwland  aan  te  wijzen  uit  het  midden  van  het  Algemeen Bestuur  als 

deelnemer aan de projectgroep
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5. Verlenen krediet ambulancekleding

Besluit:
1. Een krediet te voteren voor de nieuwe kleding voor de ambulancedienst tot een 

bedrag van € 107.000 
2. De kapitaallasten van deze investering te dekken uit het door de zorgverzekeraars 

gestelde budget. 

6. Procesbesluit nav stand van zaken overdracht kazernes

Besluit:
In te stemmen met het voorstel om 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.

7. Besluit uitstel Crisisplan

Besluit:
Het huidig Crisisplan te verlengen en het nieuwe RCP NW3 op te laten stellen in 2021. 

8. Vaststellen leerevaluatie Covid-19
Verwezen wordt naar de discussie in de BCOV waarin de heer Wienen twee kanttekeningen 
heeft geplaatst, bij de aspecten bevoegdheden bij demonstraties en scenariodenken, en 
waarin mevrouw Schuurmans-Wijdeven heeft aangegeven graag nog eens een meer 
diepgaand gesprek te voeren over de evaluatie.

Besluit:
De leerevaluatie Covid-19 vast te stellen

9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Nienhuis vraagt aandacht voor de discussie over de samenstelling van het DB VRK, 
die naar haar mening in strijd is met de wet. Ze wijst op een brief van BZK waar zij over 
beschikt. De voorzitter geeft aan dit speelt in veel regio’s. Het vraagstuk verdient een goede 
bespreking op een ander moment, het onderwerp zal op een geschikter moment worden 
geagendeerd. 

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