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A20.03.3a  
 

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 2/2020 
 

 

Deelnemers:  J. Hamming, D. Bijl,  D. Straat, L. Sievers, R. Meerhof,  K. Heerschop, Rob Berkhout, 

S. Heldoorn, H Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke 

Gezondheid),  M. van Dam (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), G. Blom 

(coördinerend gemeentesecretaris), en R. Wiemerink (strategisch adviseur). 

 

Afwezig:  M. le Clercq (Provincie Noord-Holland) 

 

Agendalid: N. Wamsteker (J&V),T.P. Beaufort (RMC West), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands 

Noorderkwartier) en S. Preenen (plv. Hoofdofficier van Justitie) 

 

Notulist: R. Wiemerink 

 

Datum:  2 juli 2020 

Tijd:   10.00 tot 11.30 uur    

Locatie:  Raadzaal Edam 

 

 

A20.02.1 Opening 

 

a.Stand van zaken 

Corona 

 

 

b. Stand van zaken 

uitvoering 

bezuinigingsmaatregelen 

J. Hamming opent de vergadering, heet een ieder welkom bij de vergadering.   

 

J. Hamming geeft aan dat momenteel wordt gewerkt aan het verkrijgen van 

inzicht in de kosten die gepaard met de inzet rond COVID-19. 

 

 

Portefeuillehouder D. Straat licht e.e.a. toe.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• In te stemmen met het behoud van de forfaitaire vergoeding bij een 
nachtelijke alarmering en accepteert hiermee dat het betrokken 
bedrag binnen de afgesproken taakstelling niet wordt gerealiseerd 
(optie 1). 
 

• Akkoord te gaan met het verplaatsen van de ingangsdatum naar 1 

augustus 2020. 

A20.02.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter 

Kennisname/ingekomen 

stukken 

a.Brief voorzitter 
Strategisch Meldkamer 
Beraad - Continuïteit en 
Covid-19: Toetsingskader 
en uitgangspunten, d.d. 
24 april 2020 
 
b. Zienswijze Begroting 

2021_Beemster, d.d. 12 

mei 2020 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 
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c. Zienswijze Begroting 

2021_Waterland, d.d. 12 

juni 2020 

 

d. Zienswijze Begroting 
2021_Volendam, d.d. 9 
april 2020 (onder 
voorbehoud van 
raadsbehandeling, d.d. 25 
juni 2020) 
 
e. Zienswijze Begroting 
2021_Purmerend, d.d. 28 
mei 2020 
 
f. Brief voorzitter 
Directieteam Meldkamer 
Noord-Holland - Reactie 
op concept strategisch 
beleids- en 
bestedingsplan 
Meldkamers 2021 – 2025, 
d.d. 19 mei 2020 
 

g. Brief bestuur Vekabo 

Nederland -  Noodkreet en 

verzoek tot aanpassing 

maatregelen ten behoud 

van de 

groepsaccommodaties en 

grote vakantiehuizen  d.d. 

27 mei 2020 

 

h. Brief Inspectie Justitie 

en Veiligheid- 

Bluswatervoorziening, 

d.d. 11 juni 2020 

 

i.Brief Ministerie Justitie 

en Veiligheid-

Loonbijstelling BDUR 

2020 en bedragen 2021-

2024, d.d. 17 juni 2020 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Kuntz licht e.e.a. kort toe.  

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen. 

A20.02.3 

 

 

 

a. Concept-verslag 

Algemeen Bestuur 

3 april 2020 

Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 3 april 2020 wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

A20.02.4 Financiën 

 

a.Jaarstukken 2019 

 

 

 

 

 

D. Bijl vermeldt dat een ieder met een positief gevoel kennis kan nemen van 
onderhavig document. Verder geen opmerkingen. 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

• De jaarstukken 2019 versie 4.0 definitief vast te stellen; 

• Het resultaat 2019, ter hoogte van € 596.069 terug te betalen aan de 
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b.Begroting 2021  

 

 

 

 

 

 

c.Bestuursrapportage I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.Ontwikkelingen 

Huisvesting Prins 

Bernhardplein  

aangesloten gemeenten conform de verdeelsleutel 2019; 

• De nog niet afgeronde investeringskredieten 2019 door te schuiven naar 
de periode 2020-2022 (zie overzicht par. 1.51 in onderdeel B van de 
jaarrekening 2019); 

• De in de eindbalans 2019 aanwezige bestemmingsreserve Meldkamer en 
de bestemmingsreserve WNRA mee te nemen naar 2020. 

 

 

L. Sievers merkt op dat de OR een compliment geeft aan het bestuur. J. 
Hamming voegt hieraan toe dat hij blij is met de samenwerking met de OR. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

• de Begroting VrZW 2021 versie 3.0 definitief vast te stellen; 
 

 

 

D.Bijl geeft een korte toelichting. Door COVID-19 blijft het een merkwaardige 
periode, ook financieel gezien, aangezien er nog veel onzekerheden zijn 
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

• Kennis te nemen van de inhoud van de 1e bestuursrapportage (Burap-I) 
over de periode januari tot en met maart 2020; 

• In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende 
programma’s / producten in deze 1e bestuursrapportage; 

• In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht 
investeringen in bijlage I. 

 

 

 

D. Bijl geeft aan dat het gaat om een gecompliceerd vraagstuk. Zaanstad is 

echter bereid een langdurige huurovereenkomst aan te gaan. Dit houdt in dat 

de noodzakelijke investeringen kunnen worden gespreid over een langere 

periode; het blijft hierdoor binnen de normale kaders voor alle gemeenten.  

J. Hamming geeft aan zeer positief te staan t.o.v voorliggend besluit. De 

positie van Zaanstad is daardoor duidelijk; voor 15 jaar ligt vast hoe we met 

elkaar omgaan. Dit geeft zekerheid voor ons allemaal. Vervolgens geeft hij 

een compliment aan de medewerkers die het onderhavige besluit ambtelijk 

hebben voorbereid. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van de rapportages van RPS en Advante over nut  

 en noodzaak van de investeringen in de werkplaats PBP en deze beide 

rapportages vast te stellen.  

 

2. Akkoord te gaan met de verbouwing in 2021 van werkplaats PBP 

voor maximaal € 1,5 miljoen (prijspeil 2021). De daarvoor benodigde extra 

huurlasten van ca. € 112.000 per jaar voor 15 jaar vanuit de acht gemeentes 

ter beschikking te stellen d.m.v. een verhoging van gemeentelijke bijdragen 

van 2022 t/m 2036. De verdeling van de extra lasten vindt plaats conform 

financiële verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen. 

 

3. Akkoord te gaan met het in de Kadernota 2022 opnemen van die 

huuraanpassing onder ad.2 en dientengevolge de aanpassing van de 

gemeentelijke bijdragen. 
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4. Ondersteuning van de investering in de installatie en de 

modernisering van het Oefencentrum door gemeente Zaanstad, zijnde 

eigenaar. De kosten van deze investering worden gedekt vanuit een sluitende 

exploitatie, welke voor rekening en risico van gemeente Zaanstad is. 

5. Akkoord te gaan met het verlengen van de huidige 

huurovereenkomst t/m 2036, waarin afspraken worden opgenomen over een 

kostendekkende huur vanaf 2028 voor kantoor, werkplaats en oefencentrum 

(bovenstaand verwoord onder III.a en III.b). 

 

A20.02.5 Multidisciplinaire 

Samenwerking 

 

a.Zienswijze Oostzaan 

luchtvaartongeval RRP 

 

 

 

 

 

 

 

b.Multidisciplinaire 

Evenementenadvisering   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Meerhof spreekt zijn waardering uit over de aanpak en het zorgvuldige 

proces.   

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

Het risico op een luchtvaartongeval niet toe te voegen aan het Regionaal 
Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2018-2020. 
 

 

L. Sievers geeft een korte toelichting. D. Bijl merkt op moeite te hebben met 

de formulering dat. e.e.a. zal plaatsvinden onder regie van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Z.i. zijn de gemeenten in dit kader 

zelf aan zet; zij hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid (gemeentelijke 

taak). S.Heldoorn merkt hierbij op het van belang te achten dat het geen 

nieuw instituut wordt dat in het proces veel vertraging oplevert.  

De leden van de veiligheidsdirectie hebben in een eerder stadium 

aangegeven positief te staan tegenover integrale multidisciplinaire 

evenementen advisering. Het is een werkwijze die ook wordt gehanteerd door 

onze buurregio’s en is conform de landelijke lijn. Hier wordt veel waarde aan 

gehecht. 

L. Sievers stelt voor dat voorliggende beslispunten 1 en 3 worden aangepast; 

zij zal dit besluit vervolgens inbrengen bij aankomend RBOP. 

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 
1) In de regio Zaanstreek-Waterland direct na besluitvorming een 

multidisciplinair adviesplatform evenementen in te stellen met een 
coördinerende rol vanuit VrZW, met het doel om: 

a) als adviesplatform en vraagbaak te dienen voor gemeenten en 
hulpdiensten/kolommen in de fase totdat regionaal beleid en de 
daarbij behorende procesbeschrijvingen is vastgesteld,  

b) Verbinding voor Zaanstreek-Waterland te vormen met de ambtelijke 
adviesgroep evenementen. 
 

2) VrZW opdracht te geven deel te nemen aan de eenheidsbrede 
ambtelijke adviesgroep evenementen en de verbinding met het 
multidisciplinair adviesplatform evenementen te borgen in structuur 
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en werkafspraken. 
 

3) VrZW een coördinerende rol te laten vervullen bij het instellen van 
een evenementenkalender in Zaanstreek-Waterland, deze bij te 
houden en tot afspraken te komen met gemeenten om de werkdruk 
voor het bijhouden van de evenementenkalender voor alle betrokken 
partijen zoveel mogelijk te beperken.  
 

4) VrZW opdracht te geven in samenspraak met gemeenten en de 
betreffende kolommen beleid en de daarbij behorende 
procesbeschrijvingen op te stellen en deze voor te leggen aan het AB 
van 9 oktober om te komen tot een structureel regionaal 
multidisciplinair adviesplatform evenementen met het doel:  

a) De taken over te nemen die belegd zijn bij het eerder in verband met 
de Corona problematiek ingestelde adviesplatform evenementen; 

b) Gemeenten van integraal en multidisciplinair advies te voorzien voor 
C-evenementen 

c) Handreikingen op te stellen voor categorie A- en B-evenementen 
d) Als vraagbaak/adviesplatform te dienen voor gemeenten en 

hulpdiensten/kolommen. 
 

A20.02.6 Communicatie 

besluitvorming 

Algemeen Bestuur 

- 

A20.02.7 Regietafel Asielopvang 

Noord-Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondvraag en sluiting 

 

J. Hamming licht e.e.a. toe; het Rijk verzoekt Noord-Holland initiatief te 

nemen qua opvang van asielzoekers. Het is de wens om binnen de regio te 

kijken naar geschikte locaties voor asielopvang en hierin gezamenlijk op te 

trekken. D. Bijl geeft aan niets te kunnen besluiten zonder afstemming met de 

gemeenteraad.  

L. Sievers merkt op het een regionale opgave te vinden en stelt voor dit 

onderwerp te agenderen voor de regionale raadsledenbijeenkomst.  

D. Straat voegt hieraan toe dat het belangrijk is te weten wat nu exact de 

vraag is – gaat het om regionale locaties of juist kleine lokale locaties.  

J. Hamming zal voornoemde opmerkingen meenemen in de 

bestuursvergadering van het BOV: 

- de problematiek wordt bij één van de drie regionale 

raadsledenbijeenkomsten die na de zomer plaatsvinden geagendeerd; 

- de vraag dient concreet te worden gemaakt voor Noord-Holland zodat een 

volgende stap kan worden gezet. 

 

 

- 

 

 ----Vertrouwelijk----  

A20.02.8 Bestuurlijke 

aangelegenheden 

 

a.Vacature Raad van 

Commissarissen 

Ambulancedienst 

Amsterdam 

  
 
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

• De voordracht van de twee beoogde kandidaten te bekrachtigen. 
 

 


