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Verslag Algemeen Bestuur 5 juli 2018

1 Opening

Aanwezig: J.A.H. Lonink, voorzitter (Terneuzen), H.M. Bergmann (Middelburg), A.R.B. van 

den Tillaar (Vlissingen), J.S. Van Egmond (Reimerswaal), M.M.D. Vermue (Sluis), G.M. 

Dijksterhuis (Borsele), H.B. Hieltjes (Kapelle), J.F. Mulder (Hulst), G.J. van de Velde – de Wilde 

(Tholen), G.C.G.M. Rabelink (Schouwen-Duiveland), H.W.M. Klitsie (Goes), M.J.A. Delhez 

(Noord-Beveland) en R. de Meij (Directeur Publieke Gezondheid).

H.W.M. Blaauw (wnd. manager Brandweer), S. Cracau (directeur Gemeenschappelijke 

Meldkamer), Luitenant-Kolonel J. Harinck (Defensie), G. Bouziani (Provincie Zeeland), J.A. 

Zonnevijlle (Bestuursondersteuning), C.P. Dieleman (business controller VRZ), E.J. van Peet 

(Bestuursondersteuning) en R. Prins (Bestuursondersteuning, verslag).

Afwezig: R.J. van der Zwaag (Veere), E. van der Reijden (Commandant brandweer/ 

bestuurssecretaris VRZ), J. van Hoorn (Politie Zeeland-West-Brabant), D. Sinke (coördinerend 

gemeentesecretaris), E. Visser (Rijkswaterstaat), E.J. van den Broek (Defensie), T. Poppelaars 

(Waterschap Scheldestromen) en J. de Groot (Openbaar Ministerie).

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 9 mei 2018

- Dhr. Mulder vraagt, naar aanleiding van het verslag, naar de stand van zaken met 

betrekking tot de gesprekken die zouden plaatsvinden rondom het laatste incident 

dat in Doel heeft plaatsgevonden. Dhr. Dijksterhuis antwoordt hierop dat op 4 juli 

2018 gesprekken hebben plaatsgevonden waarbij is besproken hoe er de komende 

maanden afspraken worden gemaakt met verschillende partners. Het streven is om 

dit in september 2018 af te ronden.

- In aanvulling op dhr. Dijksterhuis vult dhr. Lonink aan dat de commissaris van de 

Koning (cvdk) van Zeeland en de cvdK van Noord-Brabant initiatief hebben getoond 

om in gesprek te gaan met betrokken partijen.

- Mevrouw Van de Velde – de Wilde voegt hieraan toe dat vanuit de gemeenteraad 

van Bergen op Zoom initiatief is genomen tot het oprichten van een comité om te 

pleiten voor het sluiten van de kerncentrale te Doel.

Het verslag van 9 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3b Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4 Overzicht ingekomen stukken

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het overzicht met ingekomen stukken.
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5 Bespreekstukken

5a Tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg

- De voorzitter, dhr. Lonink, licht toe dat het voorliggende bestuursvoorstel in concept 

is vastgesteld door het AB op 1 maart 2018, waarna het aan de gemeenteraden is 

voorgelegd voor zienswijze.

- Dhr. Mulder geeft aan blij te zijn met de positieve zienswijzen. Er is aandacht voor de 

zorgpunten rondom vrijwilligheid. Dit wordt gezien als een belangrijke pijlers voor de 

brandweerzorg in Zeeland. Er zal op termijn worden gekeken naar een vervolg op 

Maatwerk in Brandweerzorg.

- Dhr. Van den Tillaar geeft vanuit zijn raad een positieve zienswijze op het 

voorliggende gevraagde besluit. Hij vraagt aandacht voor het gevraagde besluit 

onder punt vier. Dit betreft het onderzoek naar de dagbezetting in Vlissingen. Het 

verzoek is om voortgang op dit dossier te blijven houden.

- Dhr. Rabelink geeft vanuit zijn raad waardering voor de tussenevaluatie. Verder sluit 

dhr. Rabelink aan bij de zorgpunten rondom de vrijwilligers. Dhr. Rabelink vraagt ook 

aandacht voor de opleidingscapaciteit- en het budget. Naar verwachting komen deze 

onder druk te staan. Ook vraagt dhr. Rabelink aandacht voor het investeren in 

preventieve aandacht voor de gezondheid en conditie van vrijwilligers. Tot slot geeft 

dhr. Rabelink aan graag op de hoogte te willen blijven van de voortgang binnen 

Maatwerk in Brandweerzorg.

- Dhr. Delhez geeft vanuit zijn raad een positieve zienswijze op het voorliggende 

gevraagde besluit. De eerdergenoemde aandachtspunten wil dhr. Delhez ook 

benoemen als kanttekeningen.

- Dhr. Hieltjes vraagt aandacht voor het blijven boeien en binden van vrijwilligers. Het 

vaststellen van het procedure alarmering en uitruk, in het kader van ‘nakomen’, 

heeft de motivatie bij de vrijwilligers binnen de gemeente Kapelle geen goed gedaan. 

Mede daarom is het belang aanwezig om aandacht te hebben voor het blijven 

boeien en binden van vrijwilligers.

- Mevr. Van Egmond geeft vanuit haar raad een positieve zienswijze op het 

voorliggende gevraagde besluit. Mevr. Van Egmond vraagt ook aandacht voor de 

vrijwilligers. Verder spreekt mevr. Van Egmond het belang uit van het concretiseren 

van de financiën. 

- Dhr. Mulder geeft aan dat het boeien en binden van vrijwilligers een samenwerking 

dient te zijn tussen gemeenten en VRZ. Verder bevestigt dhr. Mulder dat het 

belangrijk is om de opleidingscapaciteit op orde te hebben. Ook geeft dhr. Mulder 

aan dat het onderzoek naar de dagbezetting in Vlissingen de aandacht heeft. Tot slot 

benoemt dhr. Mulder dat de zienswijzen worden meegenomen in een eventueel 

vervolgtraject in het kader van Maatwerk in Brandweerzorg.

- Mevr. Blaauw vult aan dat het onderzoek m.b.t. Vlissingen is gestart. Hiervoor ligt 

een opdrachtvoorstel gereed wat op korte termijn met dhr. Van den Tillaar wordt 

besproken. Verder staan het werven en opleiden van vrijwilligers op gespannen voet. 

Er wordt intern gekeken naar oplossingen. Dit zorgpunt is overigens een landelijke 
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trend. Verder bevestigt mevr. Blaauw dat het boeien en binden van vrijwilligers van 

belang is. Bij het vaststellen van de uitrukprocedure hebben extra gesprekken 

plaatsgevonden met de ploegleiders vanuit de Bevelanden om de overeenstemming 

te vinden. Deze gesprekken zijn als positief ervaren, gezien de vooruitgaande 

beweging die hierin zichtbaar is. Mevr. Blaauw spreekt het belang uit om deze 

beweging te blijven faciliteren. Tot slot geeft mevr. Blaauw aan dat gezondheid en 

conditie essentieel zijn voor de vrijwilliger en beroepsmensen. Er wordt gewerkt aan 

een herziening van PPMO. Landelijk heeft dit onderwerp ook de aandacht.

- De voorzitter, dhr. Lonink, meldt dat het onderwerp vrijwilligheid ook landelijk de 

aandacht heeft in het Veiligheidsberaad. Verder benoemt de voorzitter dat het 

belangrijk is om de risico- en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio voldoenden 

onder de aandacht van de raden te brengen en te houden.

- Dhr. Hieltjes dankt voor de heldere toelichting. Verder benoemt dhr. Hieltjes dat de 

bijdrage van VRZ bij het werven van vrijwilligers hetgeen moet zijn dat wat lokaal 

niet mogelijk is. Dit laat de kracht van de collectiviteit van VRZ zien.

- Dhr. Rabelink dankt voor de heldere toelichting. Hij verzoekt om in de volgende 

informatiebrief aan de gemeenteraden aandacht te hebben het aanpakken van de 

knelpunten binnen de opleidingen van vrijwilligers. Dit wordt aan dhr. Rabelink 

toegezegd.

Besluit: het Algemeen Bestuur stemt in met de gevraagde besluiten uit het bestuursvoorstel.

5b Programmabegroting 2019

- De voorzitter licht toe dat het voorliggende gevraagde besluit in concept is 

vastgesteld door het AB op 12 april 2018, waarna het aan de gemeenteraden is 

voorgelegd voor zienswijze. De zienswijzen van de gemeenteraden worden 

meegenomen bij de behandeling van de begroting.

Besluit: het Algemeen Bestuur stemt in met de gevraagde besluiten uit het bestuursvoorstel

5c 1e begrotingswijziging 2019

- Het voorliggende gevraagde besluit is gezamenlijk behandeld met de agendapunt 5b 

de programmabegroting 2019.

- Mevr. Dieleman heeft een inhoudelijke aanvulling op het voorliggende gevraagde 

besluit. Ze geeft aan dat VRZ in gesprek is gegaan met het ministerie van Justitie en 

Veiligheid over de verlaging van de BDUR-gelden. VRZ was het hiermee oneens. Men 

heeft nogmaals gekeken naar de verlaging en geconstateerd dat een wijziging hierop 

nodig is. Dit komt voort uit een verkeerde interpretatie rondom het aantal BRZO-

bedrijven in de regio. De wijziging in de bijdrage van de BDUR-gelden heeft een 

positief effect voor VRZ in 2019. Dit is tot op heden een voorwaarschuwing. 

Definitieve toekenning zal in december 2018 duidelijk worden. VRZ blijft in contact 

met het ministerie van Justitie en Veiligheid om enkele onduidelijkheden verder te 

bespreken en vooruit te kijken voor de toekomst. 
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- Dhr. Dijksterhuis geeft aan dat dit positief nieuws is. Alsnog is het goed om te kijken 

naar de systematiek die gehanteerd is bij het voorliggende gevraagde besluit, 

namelijk een rechtstreekse doorberekening van een verlaagde uitkering naar de 

gemeenten. Dit mag geen automatisme zijn.

- De voorzitter, dhr. Lonink, noemt dat deze systematiek geen vanzelfsprekendheid 

mag zijn.

- Mevr. Dieleman vult aan dat deze wijziging verder uitgewerkt zal worden in de 2e 

begrotingswijziging 2019.

Besluit: het Algemeen Bestuur stemt in met de gevraagde besluiten uit het bestuursvoorstel

5d Financiële verordening

De voorzitter licht toe dat de financiële verordening ter besluitvorming wordt voorgelegd om 

te voorkomen dat de begroting 2019 onrechtmatig wordt vastgesteld vanwege het 

ontbreken van consistentie tussen de begroting 2019 en de financiële verordening met 

betrekking tot het hanteren van afschrijvingstermijnen.

Besluit: het Algemeen Bestuur stemt in met de gevraagde besluiten uit het bestuursvoorstel

5e 1e begrotingswijziging 2018

- Dhr. Rabelink vraagt aandacht voor het besluitvormingsproces, met name het 

consulteren van de gemeenteraden, met betrekking tot het voorliggende gevraagde 

besluit. Deze is niet aan de gemeenteraden gezonden.

- Mevr. Dieleman licht toe dat het voorliggende voorstel een budgettair neutrale 

begrotingswijziging betreft. Volgens de huidige Gemeenschappelijke Regeling VRZ 

worden de gemeenteraden om een zienswijze gevraagd bij de verhoging van de 

gemeentelijke bijdrage. Dit is in het voorliggende gevraagde besluit niet het geval. 

Verder komt het voorliggende gevraagde besluit voort uit de jaarrekening 2017. Deze 

is nog niet definitief ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. In de huidige 

vergadering wordt de 2e begrotingswijziging 2018 voorgelegd ter besluitvorming. 

Deze is gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2018, daarom is het nodig om deze 

eerst definitief vast te stellen. De Adviescommissie Financiën is schriftelijke 

geconsulteerd met een positief advies als resultaat. 

- Dhr. Rabelink dankt voor de heldere toelichting en stemt in met het voorliggende 

gevraagde besluit. Dhr. Rabelink pleit om, in het kader van transparantie, hierop in te 

gaan in de informatiebrief aan de gemeenteraden.

- Dhr. Van den Tillaar sluit aan bij de opmerking van dhr. Rabelink. Verder vraagt dhr. 

Van den Tillaar ook aandacht voor het besluitvormingsproces in relatie tot het BAO 

en de ACF.

- De voorzitter, dhr. Lonink, zegt toe dat hier in de informatiebrief aan de 

gemeenteraden aandacht aan wordt besteed.

Besluit: het Algemeen Bestuur stemt in met de gevraagde besluiten uit het bestuursvoorstel
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5f 1e Bestuursrapportage 2018 & 2e begrotingswijziging 2018

Besluit: het Algemeen Bestuur stemt in met de gevraagde besluiten uit het bestuursvoorstel

6 Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk)

6a Veiligheidsberaad 9 juni 2018

De voorzitter geeft een terugkoppeling van het Veiligheidsberaad die op 9 juni 2018 heeft 

plaatsgevonden. Er is gesproken over het IFV, dat een nieuwe structuur kent. Het is een 

eigenstandige organisatie geworden met een apart bestuur, los van het Veiligheidsberaad. 

Verder is er gesproken over het onderzoek inrichting repressieve brandweerzorg en over 

vrijwilligheid. Verder is de compensatie van de 24 andere veiligheidsregio’s voor Zeeland, in 

het kader van de overgang van het beheer van de meldkamers naar de politie, vastgesteld. 

7 Rondvraag en sluiting

- Mevr. Van de Velde – de Wilde vraagt naar de stand van zaken inzake de pilot met 

AED-apparatuur op brandweerauto’s. In het verleden is hier een pilot voor opgestart. 

Mevrouw Van de Velde – de Wilde vraagt of het goed is om dit opnieuw te 

agenderen.

- Dhr. De Meij bevestigt dat de pilot heeft plaatsgevonden en is geëvalueerd. Uitkomst 

was dat er, met name in de witte sector, geen draagvlak was om de pilot te 

verbreden. Het is goed om dit onderwerp opnieuw te agenderen.

- Dhr. Delhez geeft aan dat binnen zijn gemeente de brandweerauto’s uitrukken met 

AED.

- Mevr. Blaauw geeft aan dat de pilot op een aantal plaatsen, zoals Noord-Beveland, 

nog loopt. Op termijn zal opnieuw naar dit onderwerp worden gekeken.

- Dhr. Rabelink spreekt waardering uit voor de werkzaamheden die worden verricht 

vanuit VRZ rondom de verhoogde risico’s door droogte. 

- De voorzitter, dhr. Lonink, vult aan dat code rood geldt tot 9 juli 2018. Gezien het 

weer zal dit naar alle waarschijnlijkheid worden verlengd.


