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Verslag AB van 13 december 2021 (teams) – concept

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal), voorzitter
Dhr. K.S. Heldoorn (Heemskerk), waarnemer
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)
Dhr. S. Nieuwland (Uitgeest)
Dhr. D. Moolenburgh (Zandvoort) 

Afwezig
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Dhr. J. Wienen (Haarlem)
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mevr. M. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Mevr. S. Langeveld (kabinet Provincie Noord-Holland)

1. Opening en mededelingen
De heer Dales opent de vergadering.

2. Vaststelling agenda
De heer Dales constateert dat de stukken bij het onderwerp ‘Mandaat ter inzage leggen 
RBP’s’ wel zijn verspreid voor de bespreking in het AB, maar dat dit onderwerp per abuis niet 
op de agenda is gezet. Besloten wordt dit punt alsnog te agenderen. 

3. Vaststelling verslag 1 november 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen normen rechtmatigheid

Besluit
- Het normenkader 2021 vast te stellen

5. Vaststelling 3e begrotingswijzigingen 
Mevrouw Kreuk  deelt mee dat de bestuurscommissie PG&MZ positief adviseert over de 
vaststelling van de voorgestelde begrotingswijzigingen.
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Besluit
De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen

a. Toewijzing van het begrotingsaldo aan de diverse programma’s conform bijlage;
b. Verwerking aanvullende bijdrage loon-en prijscompensatie BDUR 2021;
c. Toewijzing nog te verdelen looncompensatie op Financiële middelen aan de 

diverse programma’s conform bijlage;
d. Samenvoeging kredieten 2021 voor een tankautospuit en een 

slangopneemapparaat t.b.v. investering Cobra blusssysteem.
e. Bijstelling programma Covid-19 met een bedrag van € 7.8 miljoen.

6. Vaststellen krediet brandweerkazerne Bennebroek

Besluit
1. Een krediet te voteren voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Bennebroek 

voor een bedrag van € 2.381.000;
2. Een financiering voor deze nieuwbouw aan te gaan bij een nog nader te bepalen bank 

ten bedrage van maximaal € 2.381.000;
3. De kapitaallasten van deze investering te dekken middels een doorbelasting aan de 

gemeente Bloemendaal.

7. Instemming met convenant SCOR

Besluit 
In te stemmen met

 Het convenant inzake de Samenwerking Crisisbeheersing Overstromingen 

Randstad;

 De ondertekening van het convenant door de Voorzitter veiligheidsregio.

8. Mandaat ter inzage leggen RBP’s 

Besluit
 De bevoegdheid het rampbestrijdingsplan voor Tata Steel IJmuiden ter inzage te 

leggen te mandateren aan de directeur Veiligheidsregio, op voorwaarde van 
vaststelling van het conceptplan door de stuurgroep RBP Tata Steel;

 De bevoegdheid het rampbestrijdingsplan Schiphol ter inzage te leggen te 
mandateren aan de directeur Veiligheidsregio, op voorwaarde van vaststelling van 
het conceptplan door de stuurgroep RBP Schiphol

9. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Nienhuis vraagt naar de stand van zaken van de notitie over het bestuur van de 
VRK. De heer Wienen licht toe dat er op dit moment ambtelijk gewerkt wordt aan een notitie. 
De heer Schippers vult aan dat deze notitie ambtelijk getoetst zal worden bij de gemeenten, 
om er zo voor te zorgen dat alle relevante bestuurlijke gesprekspunten worden opgehaald. 
De notitie is niet bedoeld ‘ter vaststelling’, maar juist als startpunt voor de bestuurlijke 
discussie over de vraagstukken die leven. 
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