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Verslag AB van 10 februari 2021 (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. 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)
Mevr. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)

Afwezig: 
Dhr. M. Smit (Beverwijk)

1 Opening en mededelingen
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven opent de vergadering, die is verschoven van 8 februari naar 
10 februari. De heer Smit is verhinderd. Er zijn geen mededelingen

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Verslag van 7 december 2020

Besluit:
Het verslag van 7 december 2020 ongewijzigd vast te stellen.

4 Vaststellen Nota Financieel Beleid
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven stelt vast dat het voorstel voorligt om de nota Financieel 
Beleid, gehoord de twee commissies die op 8 februari hebben vergaderd. De adviezen van de 
commissies hebben nog tot een wijziging van de notitie geleid en een extra besluitpunt. 
Mevrouw Nienhuis merkt op dat ze blij is dat de stuurgroep VT nu genoemd wordt in de nota, 
maar dat ze zich in de beschrijving van de rol niet kan vinden.
Verder heeft ze kritiek op hetgeen in de nota staat over de Uitgangspuntennotitie. Daarin 
staan ontwikkelingen opgenomen die wat haar betreft alleen in de programmabegroting 
thuishoren, omdat het AB, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, hier in vrijheid 
over moet kunnen beslissen. Dit klemt voor haar te meer gezien de stemverhouding in het 
Dagelijks Bestuur die in de verhouding ten opzichte van het Algemeen Bestuur niet voldoet 
aan de wet, waar ze al vaker aandacht voor heeft gevraagd. Dit is voor haar aanleiding om 
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tegen de vaststelling van de nota Financieel Beleid te stemmen.
De heer Nieuwland geeft aan dat hij het eens is met de kritiek van mevrouw Nienhuis, hij 
vindt de punten in het geheel van de nota echter onvoldoende zwaar om tegen te stemmen. 
De heer Dales verzoekt mevrouw Nienhuis te overwegen voor de nota te stemmen met een 
aantekening op de punten waarop ze tegen is. Mevrouw Nienhuis geeft aan dat voor haar 
klemt dat de raden onvoldoende in positie worden gebracht hun zienswijze te geven, er 
wordt te veel inhoud al door het DB vastgelegd in de uitgangspuntennotitie. 
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven geeft aan dat ze graag zo spoedig mogelijk de discussie 
aangaat waar mevrouw Nienhuis om vraagt, mede vanwege het belang de verhoudingen in 
het bestuur goed te houden. Daarvoor is het wel nodig dat het bestuur elkaar ook echt kan 
zien ‘op de hei’. Wat haar betreft zijn afspraken uit het verleden niet in beton gegoten. De 
heer Wienen vult aan dat de taakverdeling op het punt van de uitgangspuntennotitie van 
oudsher bestaat, maar dat hij het gesprek graag aangaat. 
Mevrouw Nienhuis geeft aan blij te zijn met de toezegging dat het gesprek over de door haar 
aangedragen onderwerpen wordt gevoerd. Met die toezegging is ze bereid in te stemmen 
met de nota Financieel Beleid, zodat deze met algemene stemmen kan worden aangenomen.

Besluit
 Gehoord de adviezen van de bestuurscommissies de nota Financieel Beleid VRK vast 

te stellen 
 Daarmee, in lijn met de bestaande praktijk, de bevoegdheid tot het vaststellen van 

de Uitgangspuntennotitie bij het Dagelijks Bestuur te leggen.

5. Bespreken Uitgangspuntennotitie
Mevrouw Nienhuis geeft aan geen behoefte te hebben zich nu uit te spreken over de 
uitgangspuntennotitie. Ze neemt een standpunt in het AB in over de programmabegroting als 
de zienswijzen van de raden bekend zijn. Wel geeft ze voor de programmabegroting nog mee 
dat ze graag ziet dat nieuw beleid wordt geprioriteerd langs de lijnen van wat wettelijk moet, 
wat anderszins onvermijdelijk is en ten slotte wat wenselijk is. De heer Dales en de heer 
Roest geven aan een dergelijke prioritering te herkennen in de gebruikelijke gang van zaken.  
De heer Wienen geeft mee dat voor alle leden van het AB geldt dat zij rekening dienen te 
houden met de zienswijzen van de raden. De programmabegroting is altijd, ook voor DB-
leden, een voorstel, het uiteindelijke standpunt van ieder lid vraagt dat de zienswijzen van de 
raden op inhoud beoordeeld zijn. 
De heer Schippers vraagt mevrouw Nienhuis hem nog nader te willen informeren over wat er 
in haar ogen bij de laatste programmabegroting niet goed zou zijn gelopen. 
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven constateert dat het DB de uitgangspuntennotitie kan 
vaststellen. 

6. Rondvraag en sluiting
De heer Dales spreekt zijn waardering en erkentelijkheid uit voor de inzet van de GGD-
medewerkers. Zij worden geconfronteerd met veel tegenslagen, die leiden tot 
maatschappelijke kritiek, zonder dat zij hier invloed op hebben. Toch gaan zij onverdroten 
voort en werken keihard om te doen wat er nodig is.
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven geeft aan dat ze graag namens het Algemeen Bestuur de 
waardering overbrengt. Ze zal dat ook doen aan brandweer Kennemerland, die te pas en te 
onpas inspringt om te ondersteunen in deze crisis. 
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