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Beemster Instemming met de begroting 2019 - 

Edam-Volendam Instemming met de begroting 2019 - 

Landsmeer Instemming met de begroting 2019, onder vermelding 
van de genoemde zienswijzen: 

• De ontwikkeling die de VrZW doormaakt tot 
netwerkorganisatie wordt door de raad van 
Landsmeer ondersteund. Wel verwachten wij dat 
de modernisering van de VrZW organisatie zich in 
een vlot tempo voltrekt en daar daarbij ook 
efficiency besparingen worden doorgevoerd, bijv. 
in de overhead. 

 

• De raad van Landsmeer hecht er aan nogmaals te 
benadrukken dat de VrZW zich focust op de 
wettelijke taken. De raad van Landsmeer vindt het 
belangrijk dat de basis-brandweerzorg en de 
relatie met de witte kolom uitgangspunt zijn en 
blijven bij de ontwikkeling tot netwerkorganisatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Landsmeer verwacht daarbij een pro-actieve 
communicatie met de gemeenten, inclusief het 

 
 

• Fijn dat de ontwikkeling wordt ondersteund. 
 
 
 
 
 
 
 

• De visie op de koers van de organisatie is verwerkt in 
het vastgestelde beleidsplan. Dat is richtinggevend voor 
de begroting en taakuitvoering van VrZW. Hierin is 
opgenomen dat ‘veiligheid’ geen exclusieve 
overheidstaak is. De maatschappelijke ontwikkeling 
naar zelf(samen)redzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid vraagt om een stevige 
samenwerking tussen en met het brede palet van 
partners in veiligheid. Van overheid tot burger, van 
bedrijf tot instelling en van fysieke tot sociale veiligheid. 
Deze samenwerking kan alleen effectief en efficiënt 
worden als partijen, en dus ook VrZW, over de eigen 
grenzen heen samenwerken. Alleen het werken in 
gezamenlijkheid aan veiligheidsvraagstukken als 
bijvoorbeeld maatschappelijke continuïteit en 
zelfredzaamheid maakt dat deze tot optimaal effectief 
en efficiënt resultaat leiden. 

 

• Het informeren van raden is een belangrijk 
aandachtspunt. In het bestuur van 29 juni a.s. wordt 



tijdig en planmatig informeren van het bestuur in 
het besluitvormingsproces. 

 

• Bredere/hogere ambities achten wij onwenselijk. 
De gemeente is en blijft immers regievoerder op 
diverse onderwerpen integrale veiligheid. Het 
initiëren en opzetten van een, in de begroting 
opgenomen, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
is een voorbeeld van een integraal 
veiligheidsonderwerp waar gemeenten de regie 
voeren. Een VrZW-budget hiervoor dient in onze 
optiek geschrapt te worden. 

 

• De kostenontwikkeling van de VrZW en de 
verhoging in de bijdragen van de gemeenten die 
de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, 
vinden wij zorgelijk. De raad van Landsmeer gaat 
uit van een sluitende begroting en wij wensen 
tijdig (in 2018) geïnformeerd te worden over de te 
maken keuzes om dit te realiseren, inclusief 
mogelijke consequenties voor de gemeente 
Landsmeer. 

 

• Tot slot vraagt Landsmeer aandacht voor de 
toekomstige schaalgrootte van de VrZW. Wij 
achten intensivering van de samenwerking met 
omliggende veiligheidsregio’s van belang, 
vanwege de mogelijke effectiviteits- en efficiency 
voordelen. Ook willen wij het onderwerp 
opschaling graag in verkennende zin 
geagendeerd zien op de bestuursagenda. 

daar nader over gesproken. 
 
 

• Met deze tekst wordt niet bedoeld ‘investeren in geld’ 
maar in de samenwerking met gemeentelijke regie op 
het gebied van Keurmerk Veilig Ondernemen. Bij 
diverse gemeentelijke KVO-trajecten is de 
Veiligheidsregio al jarenlang betrokken. Dit kan 
bijvoorbeeld goed aansluiten op de 
beheersmaatregelen uit het Brandrisicoprofiel voor die 
objecten waar de opkomsttijden voor de brandweer niet 
worden gehaald. 

 

• Wij begrijpen niet waar op wordt gedoeld. VrZW is er de 
afgelopen jaren in geslaagd bovenop de opgedragen 
taakstelling besparingen te realiseren door scherp te 
sturen op de uitgaven en het invullen van vacatures. 
Structureel is de afgelopen jaren 4 miljoen Euro 
bespaard . Ook voor 2018 en 2019 staan besparingen 
gepland voor een bedrag van circa 1 miljoen Euro. 
VrZW blijft continu op zoek naar efficiencyvoordelen. 

 
 

• Het onderwerp schaalgrootte is in verkennende zin 
besproken op de bestuurseendaagse van 30 mei jl. 

Oostzaan Instemming met de begroting 2019 - 

  



Purmerend 
 

Instemming met de begroting 2019 - 

Waterland Instemming met de begroting 2019, onder vermelding 
van de genoemde zienswijzen: 

• De begroting van VrZW dient in beginsel sluitend 
te zijn; 

 

• VrZW dient zich te beperken tot haar wettelijke 
kerntaken; 

• De regie op integrale veiligheid ligt bij de lokale 
gemeente; 

• Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland is een 
van de partners op het gebied van integrale 
veiligheid, waar dit het thema fysieke veiligheid 
betreft; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Financiële risico’s, voortkomend uit de 
overschrijding van het plafond kapitaallasten 
dienen te worden vermeden; 

 

• Er dient tijdig aan de raad van de gemeente 
Waterland te worden gerapporteerd over de 
aanpak van het risico op de kapitaallasten; 

 
 
 

 
 

• De begroting van VrZW is sluitend. Er is voor 2019 
zelfs sprake van een beperkt geraamd overschot. 

 

• De visie op de koers van de organisatie is verwerkt in 
het vastgestelde beleidsplan. Dat is richtinggevend voor 
de begroting en taakuitvoering van VrZW. Hierin is 
opgenomen dat ‘veiligheid’ geen exclusieve 
overheidstaak is. De maatschappelijke ontwikkeling 
naar zelf(samen)redzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid vraagt om een stevige 
samenwerking tussen en met het brede palet van 
partners in veiligheid. Van overheid tot burger, van 
bedrijf tot instelling en van fysieke tot sociale veiligheid. 
Deze samenwerking kan alleen effectief en efficiënt 
worden als partijen, en dus ook VrZW, over de eigen 
grenzen heen samenwerken. Alleen het werken in 
gezamenlijkheid aan veiligheidsvraagstukken als 
bijvoorbeeld maatschappelijke continuïteit en 
zelfredzaamheid maakt dat deze tot optimaal effectief 
en efficiënt resultaat leiden. 

 

• Dat is ook de bedoeling van het gehanteerde plafond. 
Uiteraard worden risico’s zoveel mogelijk vermeden.  
 
 

• Via de burap wordt gerapporteerd over de financiële 
voortgang, de consequenties eventuele gevolgen voor 
kapitaallasten en de eventuele actualisaties van 
risico’s.  

 
 



• De raad van de gemeente Waterland dient tijdig te 
worden geïnformeerd indien aanpassing van de 
investeringen die in de loop van 2019 zullen 
plaatsvinden, consequenties heeft voor de 
gemeente Waterland. 

• Het informeren van raden is een belangrijk 
aandachtspunt. In het bestuur van 29 juni a.s. wordt 
daar nader over gesproken. 

 
 

Wormerland Instemming met de begroting 2019 - 
Zaanstad Positieve zienswijze op de begroting 2019 met de 

volgende opmerking: 

• De gemeente Zaanstad verzoekt de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om zoals 
afgelopen jaren te zoeken naar manieren om te 
besparen, waarbij het zoeken naar nieuwe 
innovatieve manieren van werken wordt 
aangemoedigd; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De gemeente Zaanstad vindt de inzet van 
vrijwilligers zeer belangrijk. Het vinden en binden 
van vrijwilligers is een steeds grotere opgave, 
maar wel een opgave van ons allemaal. Indien de 
gemeente hierin kan ondersteunen, zijn wij hiertoe 
bereid. 

 
 

• VrZW is continu op zoek naar efficiencyvoordelen. De 
afgelopen jaren is de organisatie er in geslaagd 
bovenop de opgedragen taakstelling besparingen te 
realiseren door scherp te sturen op de uitgaven en het 
invullen van vacatures. Structureel is de afgelopen 
jaren 4 miljoen Euro bespaard .Ook voor 2018 en 2019 
staan besparingen gepland voor een bedrag van circa 1 
miljoen Euro. 
 
VrZW is er de afgelopen jaren in geslaagd een positief 
jaarsaldo te realiseren. Dat is mede het gevolg van een 
solide financieel beleid. Op basis van de financiële 
kaders worden budgethouders aangesproken op de 
wijze waarop zij de budgetten beheren. De meeste 
budgethouders houden 1-2% van hun jaarbudget over. 
Een voordelig jaarresultaat van 1-2 % op het totaal van 
de begroting is voor een organisatie als VrZW dan ook 
vrij normaal. 

 

• Het vinden en binden van vrijwilligers is inderdaad een 
belangrijk aandachtspunt. Wij waarderen het zeer dat 
de gemeente Zaanstad hier een actieve rol in wil 
spelen. en maken graag gebruik van het aanbod om 
ons hierin te ondersteunen. 

 


