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Besluitenlijst BCOV van 14 februari 2022 (MS-teams) – concept

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal), voorzitter
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)
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)

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (directeur VRK, secretaris)
Mevr. C. Lenstra (CGS)
Mevr. M. Kreuk (bestuurlijk adviseur, verslag)
Mevr. S. van Os (kabinet Provincie Noord-Holland)
Dhr. H. Balk (hoofd staf brandweer)
Mevr. M. Somers (hoofd GHOR)

1. Opening en mededelingen
De heer Roest opent de vergadering, die via teams plaatsvindt. 
De heer Schippers deelt mee dat de heer Balk voortaan de vergaderingen bij zal wonen. Hij is 
sinds 1 januari formeel in dienst van de VRK, als hoofd staf Brandweer.
De heer Schippers deelt verder mee dat de teams Rietkapbrandbestrijding op dit moment 
niet meer ingezet worden, op 11 april zal een voorstel aan het bestuur worden gedaan over 
het vervolg. De heer Roest geeft aan dat hierover ook met hem is gesproken.
Mevrouw Somers meldt dat er in het kader van de Dutch GP een film is gemaakt over de 
adviesrol van de GHOR. De link zal worden verspreid samen met het verslag.

1.0 Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.1 Vaststelling besluitenlijst van 1 november 2021
Naar aanleiding van punt 4.2 licht mevrouw Schuurmans nader toe dat de 
gemeentesecretarissen ambtelijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het deelplan 
Bevolkingszorg, maar dat de formele bevoegdheid tot vaststelling bij de colleges ligt. Majeure 
wijzigingen in het plan moeten dus de colleges passeren. 
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Mevrouw Nienhuis constateert naar aanleiding van het verslag dat Waterschap, OM en politie 
stelselmatig niet aansluiten bij BCOV en AB. Ze vraagt de vergadering of aanleiding bestaat de 
agenda zo in te richten dat deelname voor hen wel relevant is. Ze wijst erop dat de Wet 
veiligheidsregio’s het Waterschap, OM en de politie een rol geeft bij vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. 
Mevrouw Nienhuis geeft verder aan de door haar aangekondigde notitie, genoemd bij punt 
3.1, spoedig gereed zal zijn en zal worden aangeboden aan de driehoeksvoorzitters. 
De besluitenlijst wordt vastgesteld conform het concept.

1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Mevrouw Nienhuis mist aan aantal zaken op de termijnagenda. Ze vraagt wanneer de 
evaluatie van de Wvr aan de orde komt. Mevrouw Schuurmans merkt op dat de bespreking 
alleen zinvol is als de veiligheidsregio’s of het VB ook een formele rol hebben. De heer 
Schippers meldt dat er landelijk wordt gewerkt aan een contourennota, hij zal onderzoeken 
wat hierin de rol van de regiobesturen is. 
Mevrouw Nienhuis ziet ook de wijziging van de gemeenschappelijke regeling nog niet in het 
schema staan, een wijziging is aan de orde in het kader van de discussie over de 
samenstelling / stemverhoudingen in het dagelijks bestuur. 
Verder ziet mevrouw Nienhuis dat het beleidsplan gepland staat. Zij stelt dat rol van de 
individuele bestuurders in het voortraject wenselijk is. Mevrouw Schuurmans neemt deze 
vraag mee. Mevrouw Nienhuis doet verder het voorstel ook de bestuursconferenties in de 
planning op te nemen, aangezien ze zich kan voorstellen dat bepaalde onderwerpen in dat 
kader geagendeerd worden. 

Ter advisering AB 

2.1 Uitgangspuntennotitie begroting 2023
De heer Roest dankt de organisatie voor de gedegen stukken die voorliggen. Mevrouw 
Schuurmans memoreert dat de benchmark er mede op initiatief van de gemeente 
Haarlemmermeer is gekomen. Ze is daar ook blij mee, omdat het goed is van tijd tot tijd de 
efficiency van de organisatie te onderzoeken. Het doet haar goed dat blijkt dat de organisatie 
efficiënt en zuinig is ingericht. Ze kan ermee instemmen dat de € 500.000 die toch nog 
gevonden is in de bedrijfsvoering wordt ingezet voor de geconstateerde autonome 
ontwikkelingen.
De heer Dales vult aan dat er inderdaad een positief beeld uit de benchmarkt komt. Hij hoort 
vanuit andere regio’s wel eens andere geluiden over hun veiligheidsregio. Hij constateert ook 
bij zijn raad een positieve houding ten opzichte van de VRK. Mevrouw Nienhuis vindt ook dat 
er goede stukken voorliggen, wel memoreert ze dat vergelijken van organisaties toch vaak 
moeilijk is. Ze zet vraagtekens bij het Spoor 3 dat is uitgewerkt. Zij constateert dat opschaling 
niet per se betekent dat zaken efficiënter worden, zeker niet voor een kleinere gemeenten. Ze 
constateert overigens dat de genoemde onderwerpen vooral het domein van de wethouders 
behelzen. Mocht dit spoor tot besluiten leiden, dan wijst ze op de noodzaak wettelijke 
procedures te respecteren, onder andere waar de gemeenteraden een formele rol hebben. 
Verder geeft ze aan dat de vrijgekomen middelen lijken te worden besteed aan ontwikkelingen 
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in het kader van bedrijfsvoering. Ze wil zich hier echter niet op vastleggen, omdat er een 
onvoldoende integrale afweging heeft kunnen plaatsvinden van mogelijke andere prioriteiten, 
bijvoorbeeld zaken die voortvloeien uit beleidsplan of risicoprofiel. De programmabegroting is 
de plek waarin die integrale afweging wel kan worden gemaakt, al zal dat gezien de planning 
van de genoemde stukken nog wel wat lastig kunnen worden. 
De heer Schippers memoreert dat spoor 3 is uitgevoerd op basis van een plan van aanpak dat 
door het DB is vastgesteld. De suggesties erin zijn aangereikt door de externe projectleider, die 
hierover ook het gesprek heeft gevoerd met de gemeenten. In zijn ogen zijn de genoemde 
autonome ontwikkelingen niet beperkt tot bedrijfsvoeringszaken. Mevrouw Schuurmans heeft 
van haar afdeling Financiën verder meegekregen dat de genoemde financiële ontwikkelingen 
inderdaad als onvermijdelijk zijn te karakteriseren. Voorts bevestigt zij dat wettelijke 
procedures natuurlijk zullen worden gevolgd. 
Burgemeester Heldoorn adviseert goed te beargumenteren waarom de middelen niet terug 
kunnen vloeien naar de gemeenten. Hij herinnert eraan dat het bij gemeentelijke 
brandweerkorpsen niet ongebruikelijk was dat overgebleven middelen werden ingezet voor 
extra materieel. De heer Schippers ziet in de benchmark terug dat de VRK laag scoort op 
materiële kosten, en concludeert dat een dergelijk gebruik zich bij brandweer Kennemerland 
niet heeft voorgedaan. De heren Nieuwland en Moolenburgh en Roest kunnen positief 
adviseren. De heer Roest vult dit nog aan met de suggestie de gemeenteraden goed mee te 
nemen met de benchmarks, waaruit blijkt dat de VRK een efficiënte organisatie is. Dit ook in 
verband met de nieuwe raden die spoedig zullen aantreden. Hij vraagt nog naar een uitleg 
voor de benchmark op het gebied van OGGZ. De heer Schippers verwijst hiervoor naar de 
toelichting in het document zelf, en geeft aan dat dit verder op het terrein van de wethouders 
ligt. 
De heer Roest concludeert dat de commissie positief adviseert, met een voorbehoud van 
mevrouw Nienhuis op het punt van de bestemming van de € 500.000. Zij bevestigt dat ze vindt 
onvoldoende inzicht te hebben in alternatieve prioriteiten nu nog geen nieuw beleidsplan of 
risicoprofiel beschikbaar is. De heer Dales merkt daarover op dat met het vaststellen van de 
Uitgangspuntennotitie de begroting nog niet in beton gegoten is. De heer Schippers 
concludeert dat nadrukkelijk nog eens geformuleerd kan worden dat de inzet van de € 500.000 
bij de vaststelling van de programmabegroting gewogen wordt tegen andere prioriteiten die 
zich mogelijk de komende maanden nog aandienen. 

Besluit:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage Verhogen maatschappelijk rendement VRK en 

de verwerking van de uitkomsten in de Uitgangspuntennotitie 
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de vaststelling van de 

Uitgangspuntennotitie 2023, met de kanttekening dat finale besluitvorming over de 
inzet van de vrijgemaakte € 500.000, conform het reguliere proces in deze, plaatsvindt 
bij de vaststelling van de programmabegroting, 

3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het activeren van de disagio, zoals 
gesuggereerd in spoor 1.
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Ter besluitvorming

3.1 Vaststellen evaluatieverslag systeemtest 2021
De voorzitter constateert dat aandacht nodig is voor de afspraken over crisiscommunicatie en 
het functioneren van de regionale pool daarbij. Mevrouw Lenstra geeft mee dat zij nog het 
gesprek zal voeren met de voorzitter over de wensen en knelpunten op het gebied van 
crisiscommunicatie. De heer Dales geeft aan graag een presentatie te krijgen in de BCOV, dit is 
een terugkerend aandachtspunt voor het bestuur. Mevrouw Lenstra bespreekt dit punt in 
maart met de gemeentesecretarissen, en zegt toe hierop in april in de commissie terug te 
zullen komen. 
De heer Nieuwland constateert dat in de evaluatie enkele zaken ontbreken die hem wel zijn 
opgevallen bij de oefening die in Uitgeest werd gehouden. Zo gingen er enkele zaken mis bij 
het oproepen van functionarissen van de gemeente Uitgeest. Ook de opkomst van het OM 
verliep niet conform de afspraken. De heer Schippers geeft aan dat bij de evaluatie slechts 
wordt gekeken of de opkomst uiteindelijk binnen de normtijd was. Hij is van mening dat de 
genoemde punten wel nog aandacht vragen, en zal dit in overleg met de heer Nieuwland 
oppakken.

Besluit
Het evaluatieverslag van de systeemtest 2021 vast te stellen en besluiten tot aanbieding 
ervan aan de Inspectie JenV als input voor het periodieke beeld.

4.              Ter kennisneming  

4.1 Incidenten jaarwisseling 2021/2022
Mevrouw Nienhuis vraagt om een nadere analyse van het soort incidenten tijdens de 
jaarwisseling, om zo te onderzoeken of de gemeenten op het gebied van preventie nog meer 
kunnen doen. Ze suggereert dat het RBOP het platform is om breed over de jaarwisseling te 
spreken.
De heer Schippers zal deze vraag in ieder geval bespreken in het reguliere overleg met de 
AOV’ers van Kennemerland.

5.              Rondvraag en sluiting  
Mevrouw Nienhuis vraagt of er al data zijn voor de training van nieuwe loco’s voor het 
zomerreces. De heer Schippers meent dat deze trainingen al gepland zijn, de heer Roest 
bevestigt een overzicht ook gezien te hebben. 
De heer Dales vraagt hoe het staat met de paraatheid van brandweer en crisisbeheersing in 
verband met het grote aantal coronabesmettingen. De heer Schippers antwoordt dat het nog 
lukt de paraatheid op peil te houden, alleen bij de duikteams zou het kunnen zijn dat tijdelijk 
maar met twee teams kan worden gewerkt in plaats van drie. De heer Roest spreekt zijn dank 
uit voor allen die ervoor zorgen dat de roosters blijven sluiten.
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