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Besluitenlijst BCOV van 13 december 2021 (MS-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)
Dhr. K. Radstake (plv. CGS)
Mevr. M. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Mevr. S. Langeveld (kabinet Provincie Noord-Holland)

1. Opening en mededelingen
De heer Roest opent de vergadering, die via teams plaatsvindt. 

1.0 Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.1 Vaststelling besluitenlijst van 1 november 2021
Naar aanleiding van het verslag vraagt mevrouw Nienhuis naar de bevindingen van de heer 
Schippers over de verzendtermijn van stukken aan de CBV. De heer Schippers antwoordt dat 
de afspraak is dat de stukken één week van tevoren worden toegezonden. Als die termijn te 
krap wordt geacht, dan zou naar zijn mening daar het gesprek over gevoerd moeten worden. 

De besluitenlijst wordt vastgesteld conform het concept.

1.2 Termijnagenda BCOV/AB
De termijnagenda levert geen opmerkingen op.
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Ter advisering AB 

2.1 3e begrotingswijzigingen 2021
Mevrouw Nienhuis ziet in het voorstel geen begrotingswijzigingen in verband met verbouwing 
van kazernes voor de waterwagens, terwijl ze geluiden hoort dat dat wel aan de orde zou zijn.
De heer Schippers licht toe dat inderdaad in de exploitatie rond de waterwagens een wijziging 
zal worden voorgesteld. Om de uitvoering meer bedrijfszeker te maken, zal meer worden 
ingezet op de beroepsposten, waarmee er minder nieuwe vrijwilligers nodig zullen zijn. Er 
wordt een nieuwe business case opgesteld voor het bestuur, het bestuur wordt tijdig 
betrokken bij de financiële consequenties. Naar verwachting dalen de personele kosten, daar 
staan dan enige extra kosten voor verbouwingen tegenover. 
De heer Heldoorn wijst erop dat de vervanging van vrijwilligers door beroepskrachten gevoelig 
kan liggen. De heer Schippers geeft aan dat het overleg met de vrijwilligers wordt gevoerd en 
dat het aanvankelijk de bedoeling was de taken te beleggen bij nieuw aan te trekken 
vrijwilligers. 

Besluit:
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de volgende begrotingswijzigingen:
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 cf. 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.

2.2 Kredietaanvraag brandweerpost Bennebroek
De heer Roest geeft aan dat het proces om te komen tot een nieuwe brandweerpost in 
Bennebroek voorspoedig loopt, hij waardeert de samenwerking tussen zijn gemeente en de 
VRK in deze.

Besluit
Het AB positief te adviseren over het voorstel:
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.

2.3 5f391a12-b4f4-4fd1-9e89-3b68155695c8.docx’s

De heer Roest constateert dat het voorstel is voorgelegd om te zorgen voor een effectiever 
besluitvormingstraject over de Rampenbestrijdingsplannen. 
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Mevrouw Nienhuis vraagt het bestuur te informeren over het moment waarop de RBP’s ter 
inzage gelegd worden. 
De heer Heldoorn geeft mee dat hij voor de zorgvuldigheid het onderwerp nog aan de orde zal 
stellen in het college van Heemskerk. 

Besluit
1. Het AB positief te adviseren over het voorstel 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;

2. Het AB positief te adviseren over het voorstel 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

2.4 Convenant SCOR
Mevrouw Nienhuis licht toe het voorleggen van een nieuw convenant mede te maken heeft 
met de naamswijziging van het samenwerkingsverband.

besluit
1. Het AB positief te adviseren over het voorstel om in te stemmen met:

 Het convenant inzake de Samenwerking Crisisbeheersing Overstromingen 
Randstad;

 De ondertekening van het convenant door de Voorzitter veiligheidsregio.
2. Kennis te nemen van het Coördinatieplan en het Plan van Aanpak SCOR 

Ter besluitvorming

3.1 Evaluatie uitbreiding Meldpunt Zorg en Overlast buiten kantoortijd
In verband met dit punt is mevrouw Morssink (GGD) aanwezig. 

Mevrouw Nienhuis complimenteert mevrouw Morssink met de heldere evaluatie, waarin 
kritisch is gekeken naar de effectiviteit van het meldpunt. Ze geeft verder aan dat zij het 
relevant vindt om te onderzoeken of de extramuralisering in de zorg tot effect heeft dat de 
doelgroep voor het meldpunt Zorg en Overlast groter wordt. Wellicht is er door deze 
ontwikkeling een groep mensen in de maatschappij, die niet gehuisvest kan worden op een 
wijze die bij hen past. Uiteraard dienen bij het gesprek hierover ook wethouders in het Sociaal 
Domein te worden betrokken. Wellicht is het ook een thema om aan te kaarten bij de VNG. Te 
constateren valt dat deze groep de gemeenten veel geld en energie kost. 
De heer Roest vult aan dat dit onderwerp ook in de driehoek aan de orde is geweest, en dat dit 
nuttig is geweest. Hij vraagt zich ook af of het rijksbeleid in deze vol te houden is, en of de 
energie die wordt gestoken in bijzondere woonvormen uiteindelijk de juiste weg is. 
Mevrouw Nienhuis zal voor de collega’s een korte tekst maken die kan helpen het onderwerp 
ook in andere driehoeken te agenderen. 
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Besluit
1. Kennis nemen van de inhoudelijke evaluatie meldpunt 
2. In te stemmen met voortzetten van de beschikbaarheid van het Meldpunt Zorg en 

Overlast buiten kantoortijden binnen de daarvoor beschikbare budgettaire kaders. 

4.              Ter kennisneming  

4.1 Informatiememo Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
Mevrouw Nienhuis geeft mee dat de belasting met bevolkingszorgtaken wel behapbaar moet 
blijven voor de gemeenten. 

4.2 Deelplan Bevolkingszorg
Mevrouw Nienhuis vraagt wie bevoegd is dit plan vast te stellen. De heer Radstake licht toe 
dat de vaststelling plaatsvindt door het overleg van gemeentesecretarissen. Mevrouw 
Nienhuis verzoekt bij dit soort stukken de bevoegdheidsverdeling kort toe te lichten. 

4.3 Reactie jaarplan 2022 IFV
De heer Schippers maakt mededeling van het feit dat alleen het bestuur van de VRK een zeer 
kritische zienswijze heeft gestuurd naar het DB IFV. Hij heeft van de heer Wienen nog geen 
terugkoppeling gekregen over de behandeling van die zienswijzen in het AB IFV. Hij constateert 
dat hijzelf, naast Kennemerlandse bestuurders, in de wandelgangen wel degelijk kritische 
geluiden hoort over het IFV, en zal onderzoeken hoe die geluiden zich verhouden tot de weinig 
kritische zienswijzen van andere regio’s op de plannen van het IFV. 

5.              Rondvraag en sluiting  
Mevrouw Nienhuis vraagt of bij de behandeling van de Uitgangspuntennotitie in februari 2022 
ook de resultaten van het project ‘Verhogen rendement VRK’ aan de orde zijn. De heer 
Schippers bevestigt dit. Hij geeft aan dat de projectleider op dit moment de laatste hand legt 
aan het stuk. 

De heer Roest bedankt ten slotte allen voor de inbreng en sluit de vergadering.
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