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Besluitenlijst BCOV van 8 februari 2020 (MS-teams) – concept

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

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mevr. M.F. Kreuk (verslag)

Afwezig: 
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)
Dhr. S. Nieuwland (Uitgeest)
Mevr. M. Somers (plv. DPG)

1.0 Opening, mededelingen en 
De heer Roest opent de vergadering, die via een conference-call plaatsvindt. Hij deelt mee 
dat de heren Nieuwland en Smit en mevrouw Schuurmans-Wijdeven door omstandigheden 
afwezig zijn. Mevrouw Schuurmans-Wijdeven heeft enkele opmerkingen aan de voorzitter 
meegegeven, die hij bij de betreffende punten zal inbrengen.
De heer Roest wijst op enkele stukken die zijn nagezonden, en die als mededelingen kunnen 
worden opgevat:

 Memo stand van zaken overdracht kazernes
 Memo vakbekwaamheid brandweer
 Brief kabinetsstandpunt Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

1.1 Besluitenlijst van 19 oktober 2020

Besluit:
 de besluitenlijst van 7 december 2020 ongewijzigd vast te stellen.

1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Mevrouw Nienhuis verzoekt P.M. de bespreking Evaluatie Wet veiligheidsregio’s op te nemen, 
en de bespreking begroting IFV een plek te geven. Ze vraagt wanneer een discussie over de 
gemeentelijke bijdrage van de VRK geagendeerd kan worden. Hierop antwoordt mevrouw 
Baltus dat zij samen met de heer Roest op dit punt bestuurlijk trekker is. Een eerste gesprek 
tussen hen beiden heeft plaatsgevonden. Andere prioriteiten zijn daarna de aandacht gaan 
vragen. Zij zal hiermee samen met de heer Roest weer aan de slag gaan.

(6fbc6e10-4d8d-4391-a6d2-93452a8c6985.docx) Pagina: 1 van 4



6fbc6e10-4d8d-4391-a6d2-93452a8c6985.docx

2. Ter advisering AB

2.1 Nota Financieel Beleid
Mevrouw Nienhuis verzoekt een extra besluitpunt op te nemen voor het AB, en het dictum 
aan te vullen met een besluit dat de uitgangspuntennotitie wordt vastgesteld door het DB. 
Verder geeft ze aan dat de gemeenteraden in staat moeten zijn zienswijzen te geven, mede 
aan de hand waarvan het Algemeen Bestuur haar besluiten neemt. Het bepalen van koers in 
de uitgangspuntennotitie door het DB moet daarom beperkt blijven. Dat is duidelijk als het 
gaat om nieuwe ontwikkelingen, dat is des AB’s, maar dat geldt ook als dit wettelijke of 
autonome ontwikkelingen zijn, want ook daarin zit vaak enige keuzevrijheid. Ze is verder van 
mening dat in de nota scherper moet staan dat onontkoombare ontwikkelingen in ieder geval 
uit een eventueel structureel overschot bij de VRK betaald worden, voordat gekeken wordt 
naar verhoging van bijdragen van gemeenten.
Mevrouw Nienhuis geeft aan dat onvoldoende uit de nota spreekt dat de financiële kaders 
voor Veilig Thuis worden bepaald door de stuurgroep. Begrotingsprincipes die voor andere 
sectoren van de VRK gelden, kunnen niet onverkort op Veilig Thuis worden toegepast, 
althans moeten dan passen binnen de kaders die de stuurgroep stelt. Veilig Thuis is alleen 
voor de bedrijfsvoering bij de VRK onder gebracht. Ze ziet de rol van de stuurgroep daarom 
graag duidelijk benoemd in de nota.
Verder ziet ze graag als uitgangspunt vastgelegd dat middelen uit een reserve alleen kunnen 
worden besteed als daar een door het AB goedgekeurd plan van aanpak onder ligt, zoals dat 
ook bij de reserve Duurzaamheid is gebeurd. 
Ten slotte verwijst zij naar pagina 13 van de nota. Voorheen bestond onduidelijkheid over 
welk bedrag wordt teruggestort als de marge wordt bereikt. Laten we dat nu verhelderen: als 
de marge gehaald wordt, wordt het gehele bedrag teruggestort, niet alleen het bedrag boven 
de marge. 
De heer Schippers reageert op verzoek van de voorzitter. Hij geeft aan dat de nota geen 
nieuw beleid bevat, maar een herbevestiging is van eerder vastgesteld AB-beleid. Wat betreft 
de financiële uitgangpunten, die ook de basis vormen voor de jaarlijkse 
uitgangspuntennotitie, geeft hij aan dat voor een gezonde bedrijfsvoering wel nodig is dat er 
een duidelijke financiële koers gevaren wordt en er gelijk ook enige koersruimte nodig is. 
Daarbij is het niet wenselijk als uitgangspunten steeds weer ter discussie staan. Hij wijst erop 
dat de Commissie Bedrijfsvoering steeds wordt meegenomen, en dat de 
Programmabegroting uiteindelijk integraal voorligt bij de gemeenteraden voor een 
zienswijze. Hij waarschuwt voor een complexere procedure rond de uitgangspuntennotitie. 
Wat betreft Veilig Thuis is hij van mening dat, nu Veilig Thuis een sector is binnen de VRK, 
daar in principe ook een integrale verantwoordelijkheid voor aanwezig is bij de directie en het 
VRK-bestuur. De stuurgroep is geen vast gegeven, er wordt nog gesproken over de 
governance rond VT. De stuurgroep is een belangrijke gremium, maar ook andere gremia, 
zoals de bestuurscommissies, worden niet genoemd. Wat betreft het weerstandsvermogen 
geeft hij aan dat hier een praktische spelregel is afgesproken. Maar het AB heeft altijd de 
mogelijkheid anders te besluiten. 
De heer Roest vermeldt dat mevrouw Schuurmans-Wijdeven heeft meegegeven in te kunnen 
stemmen met de nota, maar dat zij aandacht vraagt voor de moeilijke financieel 
economische positie van Haarlemmermeer de komende jaren.
De heer Schippers reageert dat de moeilijke positie bij alle gemeenten bekend is, en dat daar 
zeker rekening mee gehouden wordt. De nota Financieel Beleid betreft spelregels die gelden 
in voor- en tegenspoed, maar over de hoogte van gemeentelijke bijdragen als zodanig gaat 
deze nota niet. 
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Wat betreft de wijze van prioritering van nieuwe wensen herkent hij niet onmiddellijk de 
schets van mevrouw Nienhuis. Hij constateert aan dat de wijze van financiering van oude en 
nieuwe elementen in de begroting altijd een besluit is dat het AB neemt. 
Op verzoek van de heer Roest licht mevrouw Nienhuis nog eens haar eerste punt toe. In haar 
ogen dient het AB een expliciete uitspraak te doen over het neerleggen van de bevoegdheid 
tot het vaststellen van de uitgangspuntennotitie bij het DB. Daarom vraagt ze om een apart 
dictum. Verder zou ze graag zien dat er een integrale raadsledenbijeenkomst georganiseerd 
wordt om te komen zodat raden met elkaar kunnen overleggen  over de begroting. 
Mevrouw Kreuk meent dat met het vaststellen van de nota Financieel Beleid het Algemeen 
Bestuur een uitspraak doet over alles wat in de nota ligt vastgelegd, inclusief de toedeling 
van bevoegdheden. Naar haar mening is het echter niet bezwaarlijk een specifiek punt als 
apart besluitpunt te benoemen. 
De heer Wienen geeft aan een conferentie voor raadsleden alleen zinvol te vinden als dat zou 
gaan om het informeren van raadsleden. Een besluitvormende vergadering vindt hij om een 
aantal redenen niet passend. Hij wijst erop dat de opkomst als het gaat om informatie over 
de VRK vaak erg klein is. 
Wat betreft VT is de heer Wienen het eens met de opvatting van heer Schippers. Het 
Algemeen Bestuur is eindverantwoordelijk voor alles binnen de VRK-organisatie. Wat betreft 
de bestuurlijke structuur binnen dat kader bevinden we ons nu in een overgangsfase. Maar 
de stuurgroep kan zeker wel genoemd worden in de nota.
De heer Dales ondersteunt dit standpunt, hij hoopt op een spoedige afronding van de 
discussie over de governance. Hij stelt voor het DB te raadplegen over de aanvulling van het 
dictum en de nota. Hij geeft aan dat de nieuwe regels over reserves die de provincie heeft 
opgesteld niet moeten betekenen dat er meer ‘dood’ geld op de plank komt te liggen. 
De heer Roest concludeert dat de commissie positief adviseert over de nota Financieel 
Beleid, met als aanvulling dat de stuurgroep VT een plek krijgt in de nota en dat er een extra 
dictum wordt opgenomen in het geleideformulier. 

Besluit:
1. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de vaststelling van de nota 

Financieel Beleid VRK , mits de positie van de stuurgroep VT wordt benoemd.
2. Het Algemeen Bestuur te adviseren een expliciet besluit te nemen over de 

bevoegdheid van het DB tot het vaststellen van de uitgangspuntennotitie.

3.  Bespreking / besluitvorming

3.1 Besluitvorming waterongevallen

De heer Roest memoreert dat de besluitvorming volgt op een eerdere presentatie over dit 
onderwerp. Er is geen behoefte aan verdere discussie. 

Besluit
In te stemmen met: 
- het behouden van het huidige aantal posten met een WO-taak; 
- het behouden van de WO-taak op post Nieuw Vennep 

3.2. Stand van zaken taakdifferentie brandweer
Dit onderwerp wordt besproken in de extra BCOV vergadering van 10 februari.
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4. Ter informatie

4.1. Uitgangspuntennotitie
Mevrouw Nienhuis geeft desgevraagd aan haar opmerkingen bij de Nota Financieel Beleid 
ook gelden voor deze Uitgangspuntennotitie. Ze constateert dat in 2023 de begroting nog 
sluitend gemaakt moet worden. Ze stelt voor dat het DB in de tweede berap aangeeft hoe dit 
verloopt. Ze suggereert te bekijken of er oplossingen liggen in de verschillen tussen de BTW-
regimes van gemeenten en VRK. Ze constateert dat de notitie alleen ter informatie voorligt. 
Wat haar betreft komt de inhoud pas aan de orde als deze is verwerkt in de 
programmabegroting en aan de gemeenteraden is voorgelegd voor een zienswijze.
De heer Wienen constateert dat zeker tijdig gestuurd moet worden, omdat ‘bijplussen’ door 
gemeenten vanaf 2023 geen optie is, sluitend maken van de begroting vraagt om andere 
oplossingen. 
De heer Roest geeft de volgende input van mevrouw Schuurmans-Wijdeven mee met 
betrekking tot Veilig Thuis:

- Indien blijkt dat er gedurende drie jaar (2020/2021/2022) minder onttrokken wordt aan de 
bestemmingsreserve transitie-kosten, dan heeft Haarlemmermeer geen bezwaar om de
resterende middelen in te zetten voor de taakstelling vanaf 2023.
- Toevoegen extra middelen aan de reserve of anderszins bijdragen aan het
structureel tekort als gevolg van overheveling VT naar VRK is geen optie.
- Als een andere fasering van de afbouw van de reserve wordt gewenst, dan kan dit
worden uitgewerkt en meegenomen in de programmabegroting 2022. De VRK dient hiervoor 
dan met een plan te komen waarin staat op welke wijze de efficiencyslag gerealiseerd wordt.
- Het bedrag van € 662.500,- niet vrij te geven, conform Uitgangpuntennotitie.
De heer Wienen constateert dat dit al op deze manier is afgesproken, mede op basis van het 
standpunt van de gemeente Haarlem. 

Besluit
De BCOV neemt kennis van de Uitgangspuntennotitie

4.2 Terugblik bestuursvergadering SCOR 10 december
Mevrouw Nienhuis meldt dat vermoedelijk door een misverstand deze vorm van 
terugkoppeling is gekozen. Wat haar betreft koppelt ze mondeling terug op dezelfde manier 
waarop portefeuillehouders terugkoppelen uit de BAC’s en andere bestuurlijke gremia.

4.3 Convenant VRK c.s. – reddingsbrigades 2020
De heer Roest is blij dat het convenant er ligt. Gevraagd wordt of hierover ook mededeling 
gedaan kan worden bij gemeenteraden. De heer Schippers geeft mee dat het een openbaar 
document is, en dat het zeker ook gedeeld kan worden. 

5. 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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