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Besluitenlijst BCOV van 12 april 2021 (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)
Dhr. A. van de Velden (directeur VRK, DPG)
Mevr. M.F. Kreuk (verslag)
Mevr. C. Lenstra

Afwezig: 
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
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 heer Smit door omstandigheden afwezig is; de heer Moolenburgh zal iets later 
aansluiten. 

1.1 Besluitenlijst van 8 en 10 februari 2021

Besluit:
 de besluitenlijsten van 8 en 10 februari 2021 ongewijzigd vast te stellen.

1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Mevrouw Nienhuis verzoekt om ook voor de beleidsplannen die voor 2022 staan gepland een 
plan van aanpak voor te leggen aan het bestuur. De heer Schippers zegt dit toe.
Mevrouw Nienhuis vraagt naar de agendering van het jaarplan en begroting IFV. De heer 
Schippers geeft mee dat de BCOV hiervoor een vast mandaat aan het DB heeft gegeven. 

2. Ter advisering DB

2.1 Jaarverslag 2020
Het heer Wienen constateert dat het plezierig is dat er geld terug kan vloeien naar de 
gemeenten. Echter, de grote vraag is op dit moment wat hierin structurele ruimte is. Verder 
bevestigt hij nog eens dat de gemeente Haarlem geen noodzaak ziet voor een aparte 
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bestemmingsreserve Veilig Thuis om bedrijfsrisico’s op te vangen. Mevrouw Schuursmans-
Wijdeven wijst op de route die is uitgezet om te onderzoeken welke keuzes mogelijk zijn 
binnen de begroting.
Mevrouw Nienhuis is van mening dat een aparte reserve voor VT wel gewenst is. De heer 
Wienen wijst erop dat voor VT ook een reserve voor transitiekosten is ingesteld. Mevrouw 
Nienhuis vraagt waarom het dan wel nodig wordt geacht een bedrag voor de risico’s rond VT 
mee te rekenen in het totaal van de Algemene Reserve. De heer Van de Velden antwoordt 
dat voor de bepaling van de omvang van het risico rekening is gehouden met de adviezen 
van de accountant. Het staat het bestuur vrij daarvan af te wijken. In dat geval zou er een 
iets groter bedrag naar de gemeente terugvloeien. Mevrouw Nienhuis is van mening dat een 
risico in de bedrijfsvoering meegenomen moet worden in de normale bedrijfsvoering. 
De heer Roest vraagt of er ‘laaghangend fruit’ is qua bezuinigingen. De heer Van de Velden 
geeft mee dat de VRK al jaren heeft omgebogen door het principe nieuw voor oud consistent 
te handhaven en terughoudend te zijn bij het doen van uitgaven, Hij verwijst naar de 
toelichting in de notitie over het meerjarenperspectief. Het overschot dat de jaarrekening dit 
jaar laat zien is incidenteel, hetgeen ook is terug te lezen in de meegestuurde financiële 
analyse.
Mevrouw Nienhuis constateert dat een aantal investeringen naar achteren is geschoven. 
Daaruit zou kunnen volgen dat andere in die jaren geplande investeringen ook verschoven 
kunnen worden, waardoor kapitaalslasten vrijvallen. Ze constateert dat het doorschuiven van 
investeringen jaarlijks voorkomt en wijst op de noodzaak realistisch te plannen. Verder 
constateert ze dat het dictum van het voorliggende besluit een andere formulering vergt; ze 
wil zichzelf nu niet hoeven committeren aan AB-besluiten. De heer Wienen geeft mee dat ook 
hij dat niet doet. De besluitvorming nu is alleen gericht op het voorleggen van de jaarstukken 
aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Ook hij zal die zienswijze eerst beoordelen 
voordat hij zich in het AB uitspreek. 
De heer Roest concludeert dat met een kritische blik op de formulering van het dictum, het 
jaarverslag voor een zienswijze aan de gemeenteraden kan worden voorgelegd. 

Besluit:
1. Het DB positief te adviseren over het voorstel de volgende besteding van het 

jaarresultaat voor te leggen voor een zienswijze:
a. De algemene reserve aan te vullen met € 2.004.100 tot het benodigde niveau 

van 0.7 van de gekwantificeerde risico’s;
b. Een bedrag van € 2.154.895 terug te betalen aan de gemeenten;
c. Een bedrag van € 1.110.894 terug te betalen aan de gemeenten (excl. Uitgeest) 

in het kader van Veilig Thuis;
2. Kennis te nemen van het voorgenomen voorstel aan het AB om een bedrag van 

€7.847.069 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 
2021 conform specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;

3. Kennis te nemen van het voorgenomen voorstel aan het AB om in verband met de 
rechtmatigheid de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen, waaronder 
de overschrijding op kredieten ad. € 49.100, alsnog goed te keuren;

4. In te stemmen met het voorstel het ontwerp-jaarverslag 2020, inclusief de hierboven 
benoemde voorstellen, aan te bieden aan de regiogemeenten met het verzoek om 
binnen de termijn van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze kenbaar te 
maken.

2.2  Programmabegroting 2022
Mevrouw Nienhuis wijst erop dat ook op het geleideformulier van de programmabegroting 
het dictum niet passend is gezien de rol van de bestuurscommissie. De heer Wienen merkt 
op dat de intentie eerst en vooral is dat de stukken voor een zienswijze naar de raden gaan. 
Mevrouw Kreuk zal ook naar dit dictum kijken.
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Mevrouw Nienhuis zegt te hebben gehoord dat de Commissie Bedrijfsvoering de stukken laat 
heeft ontvangen, waardoor de commissie niet over alle stukken als gremium zou hebben 
kunnen spreken. De notitie over het meerjarenperspectief is pas woensdag verzonden, daar 
heeft het CBV zich geen oordeel over kunnen vormen. Ze zou deze notitie graag inhoudelijk 
bespreken op een iets latere termijn. 
De heer Van de Velden merkt op dat er inderdaad sprake was van krappe termijnen maar dat 
de CBV de directie toch van advies heeft kunnen voorzien. De CBV heeft begrip getoond voor 
de omstandigheden. Het idee voor een notitie over bezuinigingen kwam voort uit een DB-
vergadering op maandagmiddag. Eerdere verzending dan de woensdag was daarmee niet 
mogelijk. 
Mevrouw Schuurmans wil graag dat de notitie meegaat naar de gemeenten, dit is nodig 
gezien de geluiden in Haarlemmermeer over bezuinigingen. Ze herkent de grote efficiency 
die de VRK kenmerkt, en heeft de notitie nodig in verband met de streefbedragen die binnen 
Haarlemmermeer al voor de VRK worden genoemd. De heer Dales geeft mee dat zijn raad 
overweegt op gemeenschappelijke regelingen hetzelfde indexcijfer toe te passen als geldt 
voor de gemeente. 
Mevrouw Nienhuis begrijpt de urgentie rond de notitie Voorbereiding meerjarenbegroting, wel 
spreekt ze uit het niet zonder meer eens te zijn met alle uitgangspunten. Ze is van mening 
dat overheadpercentage en het omgaan met transitie- en ontvlechtingskosten nog steeds 
open moeten staan voor discussie. Ook ziet ze graag dat het bestuur straks iets te kiezen 
heeft, in plaats van één voorstel voorgelegd te krijgen. 
De heer Van de Velden zegt dat erop wordt ingezet dat met een open mind een breed 
onderzoek wordt gedaan, waarbij risico’s en consequenties van het verlagen van 
uitgavenniveaus wordt geschetst. Aan de hand daarvan kan het bestuurlijke gesprek dat 
mevrouw Nienhuis graag ziet, in volle omvang gevoerd worden. 
De heer Roest geeft vanuit Bloemendaal nog mee dat het goed lijkt de verschillende 
gemeenschappelijke regelingen op eenzelfde manier te behandelen. Verder concludeert hij 
dat de stukken voor een zienswijze naar de raden kunnen. Hij wenst de werkgroep veel 
wijsheid bij de voorbereiding van de begroting 2023.

Besluit 
1. Het DB positief te adviseren over het aanbieden van voorliggende 

ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraden van de regiogemeenten met het 
verzoek om binnen de termijn die de gemeenschappelijke regeling daarvoor stelt  
hun zienswijze kenbaar te maken.

2. Daarbij kennis te nemen van de in deze conceptbegroting vervatte voorstellen aan 
het AB van 5 juli 

a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2022 
van het meerjareninvesteringsplan 2021-2025 en daarvoor de 
bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting).

b. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2021 en daarvoor de 
bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting)

c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de 
jaarschijven 2023-2025 van het MJIP 2022-2025 bij de aanbestedingen om 
zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te 
bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over 
meerdere jaren.
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d. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van 
langlopende leningen in 2022 tot maximaal € 6 miljoen.

e. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met 
€ 659.000 met ingang van 2022 als gevolg van:
 Nominale ontwikkeling € 1.788.000
 Nominale ontwikkeling versterkingsgelden € 167.000
 Toename aantal inwoners € 90.000
 Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater € 281.000
 Verlaging bijdrage Veilig Thuis € 662.500
 Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK € 443.000

f. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 
ten behoeve van de voortzetting van het meldpunt Zorg & Overlast met € 
127.000.

3. In te stemmen met de notitie Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.

2.3 Overdracht beheer en onderhoud brandweerposten en kazernes
De heer Roest vraagt er aandacht voor dat met dit besluit een proces wordt afgerond dat al 
in 2008 gestart is, en dat veel inzet heeft gevraagd van gemeenten en VRK. 
De heer Schippers wil graag zijn dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit 
eindresultaat, zeker ook de bestuurders. 
Mevrouw Nienhuis complimenteert de directie met het resultaat. Ze vraagt wel om de vraag 
mee te nemen welke extra efficiency geboekt kan worden doordat het brandweervastgoed 
nu in één hand is. Ze vraagt of de 1e bestuursrapportage nu voor een zienswijze naar de 
raden gaat, nu de begroting verandert. En zij wijst op het belang dat blijft bestaan bij 
multifunctioneel gebruik van overheidsgebouwen. 
De heer Moolenburgh wijst erop dat Zandvoort qua besluitvorming de hekkensluiter is. 
Mevrouw Schuurmans vraagt ook de uitgangspunten op te nemen in de formulering van het 
besluit, om iedere vorm van misverstand te voorkomen. 
De heer Schippers antwoordt op de gestelde vragen dat de directie een 1e 
bestuursrapportage voorbereidt, uitgaande van de reguliere bestuurlijke weg. Het 
aandachtspunt efficiency en multi-gebruik van het gebouw zal worden meegenomen, onder 
andere bij de onderzoeksopdracht over kostenbesparingen. 

Besluit
Het algemeen bestuur positief te adviseren over de volgende voorstellen: 

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.
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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 meerjarenonderhoudsplan, 
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 
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;
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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

2.4 Aansluiting werkgeversvereniging veiligheidsregio’s
De voorzitter, de heer Roest, geeft aan dat voorliggend besluit aansluit bij de eerder 
genomen stappen door het bestuur. In de gemeente Bloemendaal moet het raadsbesluit nog 
genomen worden, maar het is in de raad een hamerstuk. 

Besluit
Het AB positief te adviseren over het voorstel om, gehoord de zienswijzen van de 

gemeenten, als VRK aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s, conform bijgevoegd concept-besluit 

3.  Bespreking / besluitvorming

3.1 Proces voorbereiding risicoprofiel

De heer Schippers meldt ter inleiding dat het proces van het maken van het risicoprofiel 
betekent dat alle relevante deskundigen wordt gevraagd naar relevante ontwikkelingen. De 
VRK is daarbij ook bezig te onderzoeken hoe het risicoprofiel meer dynamisch gemaakt kan 
worden. De zoektocht is daarbij mede of dit kan binnen de bestaande kaders. Mochten er op 
dit aspect relevante ontwikkelingen zijn, dan zal hij dit in het bestuur melden. 
Naast het raadplegen van deskundigen is het voornemen om ook gemeenteraden te 
betrekken. De heer Roest is hier voorstander van, hij denkt dat het goed is als raadsleden 
aan de voorkant al kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. De heer Dales stelt een 
regionale digitale raadsbijeenkomst voor; deze bevallen goed en zijn ook efficiënt. Mevrouw 
Nienhuis is blij met de rol die aan de raden wordt gegeven, ook zij is voorstander van een 
digitale regionale bijeenkomst. Zij is zelf portefeuillehouder als het gaat om 
raadsledenavonden in Zuid-Kennemerland en kan contacten leggen indien gewenst. Ze 
vraagt verder of er nog een tussenstap naar gemeenten mogelijk is voordat het risicoprofiel 
wordt vastgesteld. Ze ziet de mogelijkheid dat gemeenten besluiten nemen die ertoe leiden 
dat bepaalde risico’s minder groot worden. De regionale omgevingsvisie en regionale agenda 
zijn in haar ogen instrumenten die in beeld moeten zijn.
De heer Schippers dankt voor deze laatste suggestie en zal nadenken hoe dit in te passen is 
in het proces.  

Besluit
In te stemmen met het voorstel Actualisatie RRP Kennemerland 2022 

4. Ter informatie

4.1. Jaarverslag 2020 Bevolkingszorg
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Mevrouw Lenstra geeft aan dat het haar tevreden heeft gestemd dat de gemeentelijke 
organisatie in 2020 in staat is geweest alle reguliere piketten in te blijven vullen, naast de 
grote inspanningen die zijn geleverd rond de coronacrisis.
Mevrouw Schuurmans geeft aan zich ervan bewust te zijn dat ze soms kritisch is, en ze heeft 
er daarom nu extra behoefte aan de organisatie van Bevolkingszorg te complimenteren met 
de recente ontwikkelingen. Mevrouw Lenstra dankt voor de complimenten, maar is ook van 
mening dat het nooit verkeerd is de organisatie uit te dagen het beste uit zich te halen. 

Besluit
De BCOV neemt kennis van het Jaarverslag 2020 Bevolkingszorg

4.2 Sociaal Jaarverslag
De commissieleden geven aan met interesse kennis te hebben genomen van hetgeen er 
speelt bij het personeel van de VRK. 
Mevrouw Nienhuis is wel van mening dat de lay-out in tijden van bezuinigingen simpeler zou 
kunnen. De heer Dales geeft aan dat enige extra aandacht voor lay-out juist een goede zaak 
is bij een dergelijk verslag.

Besluit
De BCOV neemt kennis van het Sociaal Jaarverslag 2020.

4.3 memo stand van zaken brandweerkazerne Bennebroek
De heer Roest meldt dat tot nu toe de ontwikkeling van de post voorspoedig en binnen de 
budgetten verloopt. 

5. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Nienhuis verzoekt de jaarstukken digitaal te versturen aan de raden, de overige 
leden ondersteunen dit verzoek. 
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