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Verslag AB van 12 april 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)
Dhr. A. van de Velden (directeur VRK, DPG)
Mevr. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Mevr. C. Lenstra (CGS)

Afwezig: 
Dhr. M. Smit (Beverwijk)

1 Opening en mededelingen
Mevrouw Schuurmans-Wijdeven opent de vergadering. De heer Smit is verhinderd. Er zijn 
geen mededelingen

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Verslag van 10 februari 2021

Besluit:
Het verslag van 10 februari ongewijzigd vast te stellen.

4 Overdracht beheer en onderhoud brandweerposten
Mevrouw Nienhuis vraagt aandacht voor hetgeen ze ook in de commissie BCOV naar voren 
heeft gebracht, namelijk de vraag of extra efficiency verwacht mag worden doordat het 
brandweervastgoed nu in één hand is. Ook wijst ze nog op het belang dat blijft bestaan bij 
multifunctioneel gebruik van overheidsgebouwen. 
De heer Moolenburgh wijst erop dat Zandvoort qua besluitvorming de hekkensluiter is. 
De heer Schippers antwoordt dat het aandachtspunt efficiency en multi-gebruik van het 
gebouw zal worden meegenomen
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Besluit
1. Te besluiten de geactualiseerde uitgangspunten voor de overname van vastgoed van 

de gemeenten, te bekrachtigen, zijnde:
a. De gemeenten blijven financieel verantwoordelijk is voor de kosten van 

adequate huisvesting van de brandweer in hun gemeente, tenzij er 
nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt;

b. De gemeenten behouden hun zeggenschap over de grond.
c. De gemeenten zijn verplicht bij vervanging van brandweerposten bij te 

dragen in de alsdan ontstane hogere kapitaallasten.
d. De overdracht van brandweerposten tegen boekwaarde op 1 januari 2021 en 

resterende levensduur; deze gegevens dienen als startwaarden in de 
administratie van de VRK.

e. De kapitaallasten worden bepaald op basis van het rentepercentage van de 
werkelijke financiering en deze kapitaallasten op basis van de onder 4 
genoemde boekwaarde en resterende levensduur met ingang van 2021 te 
verwerken in de bekostiging van de lokale bestuursafspraken. 

f. De VRK neemt per 1 januari 2021 het beheer en onderhoud op zich van alle 
brandweerposten in de regio.

g. De VRK richt haar begroting in op basis van een meerjaren onderhoudsplan, 
gebaseerd op de rapporten van KWK, uitgaande van NEN 2767, conditie 3

h. Jaarlijks specifieert de VRK de MJOP’s in haar begroting en jaarrekening.
i. Per gemeente maakt de VRK afspraken over achterstallig onderhoud, zodat 

alle brandweerposten onder verantwoordelijkheid van de betreffende 
gemeente voldoen aan de startkwaliteit op basis van NEN 2767.

j. De VRK verhoogt haar formatie met 2,5 fte vanaf 1 januari 2021 en daarmee 
haar begroting met € 232.000. Dit wordt verwerkt in de eerste 
bestuursrapportage 2021.

k. De jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten verwerkt de VRK in de 
bekostiging van de lokale bestuursafspraken.

l. De VRK en de gemeente leggen alle gegevens en afspraken vast in een 
overdrachtsdocument per post, inclusief gedeeld gebruik en eventuele 
verrekeningen. 

m. De VRK streeft bij het beheer en onderhoud naar duurzame oplossingen.
2. Te besluiten tot verwerving van de in bijlage 1 genoemde objecten tegen de daarin 

vermelde boekwaarden ad € 3.278.617;
3. Te besluiten dat de post Zandvoort-Centrum wordt overgenomen zodra een nieuwe 

brandweerpost is gerealiseerd
4. Te besluiten voor de toekomstige afschrijvingen uit te gaan van de in bijlage 1 

opgesomde afschrijvingstermijnen; op het moment dat de technische levensduur van 
een object is geëindigd zal in overleg met de betreffende gemeente worden bepaald 
welke consequenties hieraan worden verbonden (nieuw- of vernieuwbouw). 

5. Te besluiten ter financiering van de in bijlage 1 genoemde objecten tot het aangaan 
van een financieringsarrangement bij een nog nader te bepalen bank ten bedrage 
van maximaal € 3.3 miljoen.

6. Te besluiten dat ten aanzien van de ondergrond voor de kazernes gelegen in de 
gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Heemskerk een 
opstalrecht zal worden gevestigd. 

7. Te besluiten de bijbehorende budgetten voor beheer en onderhoud conform bijlage 1 
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over te dragen van gemeente naar de Veiligheidsregio en deze bij de 1e 
bestuursrapportage 2021 te verwerken in de begroting;

8. Te besluiten tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 232.000 als gevolg 
van bijdrage in 2,5 fte voor personele inzet beheer en onderhoud brandweerposten 
en deze bijdrage te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2021 en structureel in de 
programmabegroting 2022;

9. Te besluiten de rentelasten voor de gemeenten te baseren op de werkelijke kosten 
van de bovengenoemde wijze van financiering;

10. Te besluiten dat, nadat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, de vertaling van 
voorgaande besluiten in begrotingswijzigingen ingaande 1 januari 2021 aan het 
Algemeen Bestuur zullen worden voorgelegd.

11. Te besluiten de directie van de Veiligheidsregio te machtigen bovengenoemde 
besluiten tot verwerving uit te voeren, de benodigde leningen aan te gaan en daartoe 
namens de VRK alle benodigde formele handelingen te verrichten

5. Oprichting werkgeversorganisatie veiligheidsregio’s

Besluit
Deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s 
onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd 
medewerkers in de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao).

6. Gunning accountant VRK
Mevrouw Nienhuis merkt op dat het feit dat de VRK zelf een oordeel moet vormen over de 
rechtmatigheid van uitgaven wat haar betreft aanleiding is om de rol van de CBV nog eens te 
bespreken. Er zijn wellicht ook andere ontwikkelingen die daar aanleiding toe geven.
De heer Schippers antwoordt dat de advisering van de directie is vormgegeven op basis van 
besluitvorming door het bestuur. Hij zal de achtergrond hiervan nog naar boven halen en dit 
met het AB delen.
Naar aanleiding van dit punt vraagt de heer Roest of het mogelijk is de managementletter te 
ontvangen. De heer Van de Velden antwoordt dat er geen bezwaar is deze te delen.

Besluit
Over te gaan tot voorlopige gunning van de opdracht accountancydiensten VRK aan 
Publieke Sector Accountants ingaande het boekjaar 2021 voor de duur van twee (2) 
jaar met de optie tot twee (2) maal één (1) jaar verlenging op basis van dezelfde 
voorwaarden; na verloop van de bezwaartermijn wordt de voorlopige gunning 
definitief en wordt overgegaan tot contractondertekening.

7. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen, de voorzitter sluit de vergadering.
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