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Besluitenlijst BCOV van 11 april 2022 (MS-teams) – concept
Met verzoeken tot wijziging concept van bm. Nienhuis

Aanwezig:
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal), voorzitter
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
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. J. Wienen (Haarlem)
Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer)
Mevr. M. Somers (hoofd GHOR)

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

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

1.0 Vaststelling agenda
De heer Roest meldt dat het gesprek met de heer Stelstra van het NIPV (agendapunt 0) zal 
worden uitgesteld, omdat de voorzitter en plv. voorzitter vandaag niet aanwezig kunnen zijn.

1.1 Vaststelling besluitenlijst van 1 november 2021
Mevrouw Nienhuis verzoekt om de volgende aanvullingen in het verslag bij 2.1. (gearceerde 
tekst) omdat ze dit heeft ingebracht in de vergadering:.
“…..wel memoreert ze dat vergelijken van organisaties toch vaak moeilijk is vanwege de 
diversiteit en dus niet maatgevend is.”
“… onder andere waar de gemeenteraden een formele rol hebben. Dat geldt ook nog voor VH 
en VT.”
De voorzitter concludeert na raadplegen van leden en secretaris dat het verslag op dit punt 
aangevuld dient te worden. 

Besluit
Met de aanvullingen het verslag vast te stellen
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1.2 Termijnagenda BCOV/AB
Mevrouw Nienhuis constateert dat de termijnagenda zal wijzigen na besluitvorming over 
agendapunt 3.2. Ze vraagt snel duidelijkheid te geven over de planning, mede in verband met 
de planning van de raden.
De heer Roest vraagt de heer Schippers naar de invulling van de bestuursconferentie op 18 en 
19 mei. De heer Schippers antwoordt dat op verzoek van het DB vooral wordt gezorgd voor 
een aantal meer inhoudelijke onderwerpen, naast de gebruikelijke MOTO-oefening. 

1.3. Terugkoppeling landelijke en bovenregionale overleggen
De heer Dales meldt dat hij als lid van de ALV van Brandweerschool Noord-Holland een aantal 
stukken heeft ontvangen, die helaas net te laat kwamen om te delen met de BCOV. Deze 
stukken worden daarom met de stukken van juli 2022 verspreid. Hij meldt verder dat de 
Brandweer Amsterdam-Amstelland interesse toont voor aansluiting bij de brandweerschool.
Mevrouw Nienhuis vraagt de verschillende leden die lid zijn van een Bestuurlijke 
adviescommissie (BAC) van het Veiligheidsberaad, om in ieder van deze gremia een voorkeur 
uit te spreken voor een digitale vergadering. De vergaderingen leiden anders tot veel 
vervoersbewegingen vanuit het hele land. De heer Moolenburgh geeft aan zijn collega’s van 
tijd tot tijd ook graag fysiek te ontmoeten. Geconcludeerd wordt dat een mix van fysieke en 
digitale vergaderingen dan het beste is. De heer Schippers zegt toe dat de betrokken 
bestuurders in de annotatie aan dit punt herinnerd zullen worden, zodat dit ingebracht kan 
worden in de verschillende vergaderingen. 

Ter advisering AB /DB

2.1 Ontwerpjaarverslag 2021
Op verzoek van de voorzitter geeft de heer Schippers een korte toelichting. De heer 
Moolenburgh geeft aan zich vooral zorgen te maken over de moeite die het kost vacatures in 
te vullen. Hij vraagt zich af wat hiervan de effecten zijn, hoe hierop wordt geacteerd en of dit 
een kostenopdrijvend effect kan hebben. Mevrouw Nienhuis en de heer Roest sluiten zich 
daarbij aan. Verder vraagt mevrouw Nienhuis naar de financiering van alle kosten rond de 
coronapandemie, of die kosten die nu vernoemd staan in het verslag niet gedekt worden 
vanuit het Rijk en verzoekt ze om een inrichting van het jaarverslag waarbij de stand van zaken 
in een oogopslag duidelijk wordt, bijvoorbeeld met het stoplichtmodel. De heer Schippers 
antwoordt dat de GGD talenten kan werven in de grote groep  ̶ vaak jonge  ̶  mensen die 
binnen is gekomen in het kader van corona. Voor de brandweer wordt het wel steeds 
moeilijker beroepspersoneel en vrijwilligers te werven. Het kost moeite om op sterkte te 
blijven, maar de essentiële taken kunnen nog steeds worden uitgevoerd. De kosten rond 
corona worden inderdaad alle vergoed, en door taken met eigen personeel uit te voeren heeft 
dat zelfs tot een surplus geleid waar de gemeenten nu een voordeel aan hebben. Hij zal laten 
onderzoeken of een andere opbouw van het jaarverslag inclusief stoplichtmodel mogelijk is en 
welke voor- en nadelen daaraan kleven. 
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De heer Roest wijst erop dat het advies over het jaarverslag aan het DB is gericht, maar dat het
besluit ook nog een klein advies aan het AB bevat, over het plaatsen van zonnepanelen. 
Mevrouw Nienhuis zegt blij te zijn met dit voorstel. 

Besluit:
I  Het DB positief te adviseren over de volgende voorstellen:
1. Het ontwerpjaarverslag 2021 aan te bieden aan de besturen van de regiogemeenten 

met het verzoek om voor 10 juni hun zienswijze kenbaar te maken.
2. Het jaarverslag 2021 op 4 juli 2022 te agenderen voor finale besluitvorming door het 

AB, waarbij de volgende besluitpunten door het DB zijn voorzien.
a. De algemene reserve aan te vullen met € 66.600 tot het benodigde niveau van 0.7 

van de gekwantificeerde risico’s;
b. Een bedrag van € 1.726.184 terug te betalen aan de gemeenten;
c. Een bedrag van € 27.216 aandeel saldo Veilig Thuis, terug te betalen aan de 

gemeenten (exclusief Uitgeest).
d. Het AB voor te stellen een bedrag van € 10.811.300 aan restantkredieten voor 

vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2022, conform specificatie bijlage 2
van het Jaarverslag;

e. In verband met de rechtmatigheid het AB voorstellen de in deze jaarrekening 
verantwoorde overschrijdingen alsnog goed te keuren.

II Advies ivm agendapunt AB 11 april 
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel om, teneinde de 
doelstellingen op gebied van duurzaamheid en doelmatigheid te realiseren, in 2022  
een krediet te voteren voor de aanschaf van zonnepanelen op de kazernes van 
Hoofddorp en Haarlem-Oost voor een bedrag van € 356.000, te dekken uit het 
verwachte voordeel op de energielasten.

3.2 Programmabegroting 2023-2026
Mevrouw Nienhuis brengt naar voren dat zij zich zorgen maakt over het langetermijnbeeld. Ze 
stelt dat er bij de uitgangspuntennotitie geen integrale afweging is geweest, omdat er geen 
integraal beeld was. Ze constateert dat structureel een verhoging van de bijdragen van 
gemeenten nodig iswordt gevraagd van 2,5 miljoen; dus in totaal 3 miljoen extra, terwijl de 
gevolgen van een nieuw risicoprofiel of beleidsplan nog niet zijn meegenomen, en dat in een 
tijd dat gemeenten moeten bezuinigen. Ze vraagt bovendien hoe realistisch het is dat de naar 
2023 doorgeschoven investeringen plus het investeringsprogramma 2023 wordt uitgevoerd. 
Daarbij geeft ze aan dat het meerdere voordelen heeft als investeringen meer gelijkmatig over 
de jaren worden verdeeld omdat in de huidige situatie structurele bijdragen van gemeenten 
worden gevraagd en incidenteel geld wordt teruggegeven. Ze constateert dat er rond de 
financiën verschillende grote vraagstukken spelen, op het gebied van personeelskosten en 
verhoging van andere kosten. Ze vraagt zich af welke ontwikkelingen worden afgedekt door 
het Rijk en constateert dat andere gemeenschappelijke regelingen al bezig zijn op dit vlak 
scenario’s uit te werken, bijv. over bezuinigingen. Ze verzoekt het DB daarom in de zomer om 
een doorkijk naar het meerjarenperspectief, inclusief scenario’s voor de wijze van financiering 
en de hoogte van bijdragen van gemeenten. Daarnaast merkt zij op dat de begroting ruim 100 
pagina’s is en verzoekt ze om een presentatie van de begroting die voor gemeenteraden beter 
te behappen is. Ten slotte verzoekt ze enerzijds het DB, anderzijds de collega’s, om na te 
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denken over algemene financiële uitgangspunten voor alle gemeenschappelijke regelingen en 
verbonden partijen van de gemeenten. Ze nodigt uit algemene uitgangspunten over 
indexeringen, weerstandsvermogen, trap-op-trap-af etc. te formuleren die aansluiten bij de 
kaders van de gemeenten. De heer Nieuwland is ook van mening dat er risico’s zijn te 
onderkennen in de financiering van de begroting. Verder wijst hij erop dat besluitpunt 2h en 2i 
geen betrekking hebben op Uitgeest. De heer Smit geeft aan het eens te zijn met mevrouw 
Nienhuis. Hij verwacht dat de programmabegroting in zijn gemeenteraad een zware discussie 
zal opleveren. Hij geeft verder aan ook gewend te zijn geweest aan een gezamenlijke visie 
binnen een regio over indexering etc. Hij constateert wel dat dit een punt is voor de 
wethouders Financiën. De heer Heldoorn ziet een grote verandering in de wereld na 24 
februari. Hij ziet dat de gemeenten sinds die tijd veel onverwachte kosten hebben, die kunnen 
leiden tot gaten in de begroting. De heer Roest merkt op dat er nieuwe gemeenteraden zijn, 
die de 100 pagina’s van de begroting in perspectief moeten zien te plaatsen. Hij zou een meer 
beknopte presentatie plezierig vinden. Hij merkt verder op dat de aprilcirculaire in ieder geval 
voor zijn gemeente niet negatief uit lijkt te vallen. Wel vraagt hij zich af of ook de VRK niet 
eerder anticyclisch met investeren zou moeten omgaan. In deze tijden van kostenstijgingen 
zou men terughoudend moeten zijn, om weer extra vaart te zetten in tijden van terugval. Wat 
betreft de suggestie om voor verbonden partijen een meer regionaal financieel beleid te 
voeren, is hij van mening dat portefeuillehouders Financiën elkaar op dit punt moeten zien te 
vinden. Hij ziet wel als risico dat deze wethouders vervolgens te veel op de stoel van het 
veiligheidsbestuur gaan zitten. De heer Dales geeft aan dat hij kan instemmen met de 
voorliggende ontwerpbegroting, wat hem betreft zijn nut en noodzaak van de uitgaven en de 
verhoging van de inwonerbijdrage duidelijk. Mevrouw Pippel geeft aan dat zij een meer 
gezamenlijk financieel beleid rond verbonden partijen kan inbrengen in het overleg van 
gemeentesecretarissen. 
Op verzoek van de voorzitter reageert de heer Schippers op de vragen en opmerkingen. Hij 
wijst erop dat na de behandeling van de uitgangspuntennotitie nu de stap aan de orde is van 
het vragen van zienswijzen van gemeenteraden op de ontwerpbegroting. Hij ziet de grote 
financiële onrust door de recente ontwikkelingen, maar meent dat het begrotingsproces wel 
ordelijk doorlopen moet worden. Hij heeft een aantal zaken gehoord die niet aan de orde zijn 
geweest in de Commissie Bedrijfsvoering, waardoor hij niet op alle vragen goed is voorbereid. 
De verhoging van de inwonerbijdrage voor de compensatie van lonen en prijzen verloopt 
conform de financiële uitgangspunten die ook zijn benoemd in de uitgangspuntennotitie. Daar 
bovenop komen € 500.000 die binnen de organisatie zijn gevonden en die nodig zijn voor een 
aantal ontwikkelingen. Wat hem betreft is het als positief te zien dat gemeenten daarvoor nu 
niet hoeven te worden aangesproken, maar dat de organisatie daar zelf een oplossing voor 
creëert. Hij constateert dat investeringen met regelmaat niet worden gehaald, maar dat de 
redenen daarvoor steeds andere zijn. Wat betreft 2023 merkt hij op dat het 
investeringsvolume niet uitzonderlijk is, en dat het doorschuiven veelal te maken heeft met 
een latere levering van goederen. Of anticyclisch investeren een goed idee zou zijn, zal hij laten
bespreken met de CBV. De opmerkingen van de heer Nieuwland over de besluitpunten 2h en i 
laat hij uitzoeken. Wat betreft de opbouw van de programmabegroting constateert hij dat 
deze is gekozen op basis van wensen van gemeenteraden. Hij zal onderzoeken of een andere 
vorm volgend jaar mogelijk is. Als het risicoprofiel en beleidsplan crisisbeheersing al tot extra 
kosten zouden leiden, dan is dat ook pas in de begroting 2024 aan de orde. Hij eindigt met het 
advies het proces rond de ontwerpprogrammabegroting nu conform de gemeenschappelijke 
regeling uit te lopen, en in juli te bezien wat dit heeft opgeleverd. Dan is er gelijk ook meer 
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realistische informatie beschikbaar over de financiële situatie van zowel de VRK als de 
gemeenten.
De heer Smit dankt de heer Schippers voor het heldere verhaal. Hij stelt daartegenover dat een
kritische zienswijze van de raden te verwachten zijn in het licht van de financiële situatie van 
gemeenten. Hij kan zich wel vinden in het voorstel dat proces wel te doorlopen. Hij wijst er wel
op dat de zienswijze van de raden worden voorbereid door colleges die al veel eerder dan juli 
daarmee aan de slag moeten. Er zal dus ook discussie in de colleges te voeren zijn. De heer 
Nieuwland begrijpt de uitgangspunten die hebben geleid tot de huidige ontwerpbegroting, 
maar constateert dat er nu een grote onzekerheid bovenop komt. In zijn gemeente wordt nu 
zelfs gepraat over prijsstijgingen van 12%. Dit terwijl Uitgeest ook al voor bezuinigingen staat. 
Dit zal zeker leiden tot opmerkingen in zijn raad. De heer Dales constateert dat de 
prijsstijgingen die nu in de begroting staan aanvaardbaar zijn. En dat de wijze waarop nu 
dekking is gevonden voor de nieuwe ontwikkelingen getuigt van goed beleid. Hij ziet wel dat 
het voor gemeenteraden teleurstellend zal zijn dat gemeenten zo veel autonome uitgaven 
hebben, waardoor gemeenteraden maar weinig vrije ruimte hebben. Wat hem betreft wordt 
het proces wel doorgezet, maar hij vraagt zich af hoe om te gaan met het feit dat binnen de 
gemeenten de eigen begrotingen vaak in juli al redelijk afgerond zijn. Hij vraagt zich daarom af 
of een eerdere bijeenkomst wenselijk is. Mevrouw Nienhuis doet te suggestie aan het DB om 
te kijken of er nog een verkenning van scenario’s mogelijk is, kijkend naar de recente 
ontwikkelingen, waarbij onder andere gekeken kan worden of werkzaamheden uitgesteld 
kunnen worden.
De heer Roest geeft aan dat wat hem betreft de ontwerpbegroting verdedigbaar is, maar dat 
een andere reactie van de raad erop voorstelbaar is. 
De heer Schippers geeft aan de reacties te begrijpen. Hij wijst erop dat in juni ook de 1e berap 
beschikbaar is, die meer zicht geeft op de financiële situatie van de VRK. Het bestuur mag er 
ook op rekenen dat de directie maatregelen neemt om binnen de begrotingskaders te blijven. 
Hij wijst erop dat het proces dat in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgenomen 
erop gericht is dat gemeenten in hun begroting rekening kunnen houden met de kosten van de
gemeenschappelijke regelingen. 
De heer Roest concludeert dat het DB deze ontwerpbegroting aan de gemeenteraden kan 
zenden voor een zienswijze. 

Besluit
Het DB positief te adviseren over het voorstel
1. De ontwerpbegroting 2023 op 11 april 2022 aan te bieden aan de besturen van de 

regiogemeenten met het verzoek om voor 10 juni hun zienswijze kenbaar te 
maken.

2. De programmabegroting op 4 juli 2022 te agenderen voor finale besluitvorming 
door het AB, waarbij de volgende besluitpunten door het DB zijn voorzien:

a. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
b. In te stemmen met het voorstel de gerealiseerde besparing uit het project 

Verhogen Maatschappelijk Rendement van € 500.000 niet te verwerken in 
een verlaging van de inwonerbijdrage maar in te zetten als dekking van de 
ontwikkelingen in deze begroting;

c. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2023 
van het meerjareninvesteringsplan 2022-2026 en daarvoor de 
bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.5 programmabegroting);
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d. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2022 en daarvoor de 
bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.5 programmabegroting);

e. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de 
jaarschijven 2022-2023 van het MJIP 2022-2026 bij de aanbestedingen om 
zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te 
bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over 
meerdere jaren;

f. De directie van de VRK-mandaat te verlenen voor het aantrekken van 
langlopende leningen in 2023 tot maximaal € 2 miljoen;

g. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met   
€ 2.535.000 met ingang van 2023;

h. Kennis te nemen van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022
met € 41.000 als gevolg van de vaststelling van het prestatieplan 2022 van 
het Centrum Seksueel Geweld;

i. In te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage per 2023 met 
€ 182.000 voor het programma Nu niet Zwanger, onder voorbehoud van 
gelijke compensatie vanuit het gemeentefonds.

2.3  Definitief besluit oprichting stichting Risicobeheer
De heer Roest constateert dat twee gemeenteraden zich inhoudelijk met het onderwerp 
hebben bezig gehouden. Hij complimenteert de gemeente Heemstede met de gedegen 
uitwerking van de zienswijze. Mevrouw Nienhuis geeft aan dat haar raad van haar een 
uitgewerkt voorstel verwacht over dergelijke voorstellen. Ze vervolgt met de vraag wie de VRK 
is die in het dictum van het besluit genoemd wordt, is dat alleen de veiligheidsregio, is dat ook 
de GGD of zelfs de bedrijfsvoeringsonderdelen die door de VRK worden uitgevoerd, zoals VT 
en VH. de VRK met de taken uit de gemeenschappelijke regeling, of de VRK die ook extra taken
uitvoert voor de gemeenten. Verder vraagt ze zich af voor wie er verzekeringen worden 
afgesloten; als dit ook voor medewerkers Veilig Thuis en het Veiligheidshuis is, wat betekent 
dat dan voor een eventuele ontvlechting gelet op de eerdere afspraak daarover? De heer 
Schippers geeft aan dat de stichting mede wordt opgericht door de rechtspersoon VRK. De 
stichting zal zelf besluiten wie er verzekerd zullen worden. Mevrouw Nienhuis is van mening 
dat het bestuur als opdrachtgever hierover dient te gaatn. De heer Schippers concludeert dat 
de VRK bij een eventuele ambitie van de stichting tot het meeverzekeren van medewerkers 
Veilig Thuis Kennemerland, zal meegeven dat eenvoudige ontvlechting daarvoor een 
voorwaarde is. 

besluit
Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel:
a. Kennis te nemen van de zienswijzen van gemeenteraden op het voornemen met 

betrekking tot de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s 
b. Te besluiten tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio’s, die namens de veiligheidsregio Kennemerland in ieder geval 
ondersteuning biedt bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop 
van een ongevallenverzekering 
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Ter besluitvorming

3.1  Beëindigen specialisme rietenkapbrandbestrijding
De heer Roest geeft aan dat dit voor de gemeente Bloemendaal wel een zwaar punt is; hij 
onderkent echter dat het speciale team nooit een beslissende factor is geweest bij het 
bestrijden van een brand in een pand met een rieten kap. Hij vindt het besluit daarom 
verantwoord. Hij hoopt dat de teams vanuit andere regio’s zo nodig toch nog helpend kunnen
zijn bij de bestrijding van dergelijke branden. Mevrouw Nienhuis en de heer Mooienburgh 
geven aan dat ook hun gemeenten panden met rieten daken kennen, maar dat het 
voorgestelde besluit verdedigbaar is in het licht van de gepresenteerde cijfers.

Besluit
1. De specialistische inzet door Brandweer Kennemerland op 

rietkapbrandbestrijding te beëindigen 
2. In te zetten op voorlichting van de betrokken doelgroep 
3. Brandweer Kennemerland te verzoeken in overleg te treden met de omliggende 

veiligheidsregio’s t.b.v. de definitieve inzet van hun specialistische teams in onze 
regio.

3.2  Uitstel actualisatie Risicoprofiel en beleidsplan ivm actualiteit Oekraïne
Mevrouw Pippel geeft een korte toelichting, ze constateert dat het al veel langer moeilijk is 
om capaciteit vrij te maken voor de ‘koude’ taken van Bevolkingszorg. De crisis die is 
veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne is daarbij nu de nekslag. Er is overleg tussen de 
gemeentesecretarissen, ze gaat ervan uit dat met het uitstel het wel mogelijk zal zijn een 
goede inbreng als gemeenten te hebben in het risicoprofiel en het beleidsplan.
De heer Roest constateert dat het voorstel onontkoombaar is, het is voor hem daarbij 
belangrijk te lezen dat de inspectie Justitie en Veiligheid ook begrip heeft voor de situatie.
Mevrouw Nienhuis suggereert dat het uitstel wellicht gebruikt kan worden voor een nieuw 
proces en een andere toekomstprofiel van de organisatie, mede ook in het licht van de 
ontwikkelingen in de directie: eerste het risicoprofiel en het beleidsplan opstellen met 
inspiratie van buiten, daarna het profiel van een nieuwe directie. Ze ziet kansen voor 
vernieuwing. De heer Schippers merkt hierbij op dat het DB dan zou moeten besluiten tot een
andere aanpak van het beleidsplan en het risicoprofiel. 

Besluit
In te stemmen met het advies van de notitie “Impact situatie Oekraïne op voortgang 
RRP en Beleidsplan Risico-en Crisisbeheersing” en daarmee te besluiten tot het uitstel 
van een half jaar voor beide stukken.

4.              Ter kennisneming  
Het bestuur neemt kennis van : 

 4.1 Realisatie businesscase bluswater
 4.2 Jaarverslag Bevolkingszorg

5.              Rondvraag en sluiting  
Er zijn geen vragen.
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