
Geleideformulier voor: BCOV

Sector/afdeling: staf bestuur en directie

Leidinggevende: directie

Auteur: Marja Kreuk 

5efa303c-2de6-4105-aebc-3890e84c77c0.docx 

Besluitenlijst BCOV van 10 februari 2020 (MS-teams) – concept

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

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mevr. E. Henstra (brandweer Kennemerland)
Mevr. M.F. Kreuk (verslag)
Mevr. H. Eldering (VRK, P&O)
Dhr. M. Leclerc (provincie Noord-Holland)

Afwezig: 
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Mevr. M. Somers (plv. DPG)

1. Opening en mededelingen 
De heer Roest opent de vergadering, die via een conference-call plaatsvindt. Mevrouw Kreuk 
deelt mee dat de heer Smit verhinderd is. 

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Taakdifferentie brandweer
De heer Schippers vermeldt dat de stukken pas op een zeer laat moment zijn ontvangen. Dit 
bemoeilijkt zowel voor de brandweer als voor het bestuur de voorbereiding, en noopte tot 
deze extra vergadering. Wel heeft de Raad van Commandanten en Directeuren 
Veiligheidsregio’s op het laatste moment een gezamenlijk advies opgesteld voor hun 
besturen. Die advisering is echter ook gecompliceerd geworden, doordat in het advies van de 
denktank op het laatste moment nog een wezenlijke wijziging is aangebracht. Hij geeft 
verder aan dat het belangrijkste uitgangspunt in dit dossier de bestuurlijke uitspraak is dat 
het principe van de vrijwillige brandweer in stand moet blijven. 

Gevraagd wordt naar de reden van de tijdsdruk. Mevrouw Schuurmans-Wijdeven geeft aan 
dat dit te maken heeft met de afspraak die de portefeuillehouder in het VB met de minister 
heeft gemaakt. De minister wilde het onderwerp afronden in de huidige kabinetsperiode. 
Geconstateerd moet worden dat dat door het demissionair worden van het Kabinet niet meer 
mogelijk is. Nog onbekend is wat dit betekent voor het proces. 
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Mevrouw Nienhuis vraagt zich af of de brandweer beter zou gaan functioneren na doorvoeren 
van de voorstellen. De heer Schippers antwoordt dat dat niet het geval is. De achtergrond ligt 
in het toepassen van de Deeltijdrichtlijn, die uitgaat van gelijke beloning voor gelijk werk. De 
voorstellen worden ook gedaan om maximaal een negatieve uitspraak van een rechter te 
voorkomen bij een mogelijk proces. 

Mevrouw Nienhuis vraagt zich verder af waarom vrijwilligers geen preventietaken meer 
zouden mogen verrichten. De heer Schippers antwoordt dat dit wat hem betreft geen enkel 
probleem zou zijn, maar dan wordt het verschil tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers 
weer kleiner en de visie van de denktank is er juist op gericht dit verschil zo groot mogelijk te 
maken, vandaar deze formulering in hun stuk. 

De heer Dales merkt op dat hij vreest voor het draagvlak bij de raden als de brandweer veel 
duurder gaat worden zonder dat het er beter op wordt. Hij is dan ook van mening dat er een 
behoudende koers moet worden gevaren. De heer Wienen, de heer Dales en mevrouw 
Schuurmans-Wijdeven constateren allen dat in de landelijke overleggen tot nu toe er door 
hen weinig steun is ervaren voor de behoudende koers die door Kennemerland steeds al is 
gepropageerd. De koers is door de bestuurders van de denktank als onvermijdbaar 
gepresenteerd en door veel bestuurders in het land als ‘fait accompli’ ervaren. 

De heer Dales vraagt zich af of bij het ministerie van BZK voldoende druk is uitgeoefend om 
ook de brandweer, net als de politie en defensie, uit te zonderen van de WNRA. Want 
daarmee zou het probleem ook oplosbaar zijn. De heer Schippers merkt op dat hij niet zeker 
weet of het juridische vraagstuk dan in het geheel niet meer speelt. 

Mevrouw Schuurmans-Wijdeven constateert dat de RCDV adviseert om alleen in te zetten op 
het maken van verschil in vrijwilligheid, dus een eind te maken aan iedere vorm van 
kazernering of consignatie. Ze vraagt zich af of dit dan voldoende zou zijn. De heer Schippers 
antwoordt dat dat niet bekend is. Wel vermoedt hij dat de juridisch adviseur van de denktank 
naar de meest zekere oplossing heeft gezocht. Hij constateert verder dat als Nederland meer 
in zou zetten op echte vrijwilligheid bij de opkomst, Nederland meer vergelijkbaar zal zijn met 
andere landen. 

Mevrouw Nienhuis maakt zich zorgen over de zin in het stuk waarin de veiligheidsregio wordt 
gezien als een organisatie die doorgroeit naar een ‘veiligheidsorganisatie’. Wat haar betreft 
blijft de veiligheidsregio een crisisorganisatie. De heer Schippers geeft aan de achtergrond 
van deze zin niet te kennen en dat hij het zo ook niet zou formuleren. 

De leden van de bestuurscommissie constateren dat meer geld investeren niet zou moeten 
gebeuren om een probleem op de lossen dat alleen maar is ontstaan door formele regels. 
Investeren in de brandweer moet extra kwaliteit opleveren, de voorstellen die nu gedaan 
worden leveren eerder verlies aan kwaliteit op. De heer Dales en de heer Wienen stellen voor 
in te zetten op de 0-lijn, dus ook de mogelijkheid van kazernering en consignatie van 
vrijwilligers gewoon open te houden in situaties waarin dat voor de veiligheid in een gebied 
gewenst is. 
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De heer Roest vraagt de heer Schippers of dit voor hem geen probleem oproept in de zijn 
landelijke netwerken. De heer Schippers antwoordt dat wat hem betreft het bestuur van 
Kennemerland dit standpunt in kan brengen in de Bac Brandweer en het Veiligheidsberaad 
zonder hem in een lastige positie te brengen. 

Besluit:
- kennis te nemen van de landelijke documenten en de presentatie van de 

commandant;  
- aan de portefeuillehouder Brandweerzorg en de voorzitter als standpunt mee te 

geven voor landelijke overleggen dat niet wordt ingestemd met de nu voorliggende 
denkrichting rond taakdifferentiatie brandweer, omdat de voorstellen leiden tot sterk 
stijgende kosten voor de brandweer, en tevens voor een grote organisatorische 
belasting van de brandweer, zonder dat dit enige kwaliteitsverbetering oplevert. 

4. Rondvraag en sluiting 

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