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1 Opening

Aanwezig: J.A.H. Lonink (Terneuzen), voorzitter, H.M. Bergmann (Middelburg), M.M.D. 

Vermue (Sluis), H.B. Hieltjes (Kapelle), G.J. van de Velde – de Wilde (Tholen), G.C.G.M. 

Rabelink (Schouwen-Duiveland), R.J. van der Zwaag (Veere), H.W.M. Klitsie (Goes), M.J.A. 

Delhez (Noord-Beveland), C. Weststrate (wethouder Borsele) en R. de Meij, waarnemend 

secretaris van het bestuur (Directeur Publieke Gezondheid).

H.W.M. Blaauw (wnd. manager Brandweer), J.A. Zonnevijlle (Bestuursondersteuning), C.P. 

Dieleman (business controller) en R. Prins (Bestuursondersteuning, verslag).

Afwezig: A.R.B. van den Tillaar (Vlissingen), J.S. van Egmond (Reimerswaal), G.M. Dijksterhuis 

(Borsele), J.F. Mulder (Hulst), E. van der Reijden (VRZ), J. van Hoorn (Politie Zeeland-West-

Brabant), D. Sinke (coördinerend gemeentesecretaris), D. Willemse (wnd. manager 

Risicobeheersing), S. Cracau (directeur Gemeenschappelijke Meldkamer), G. Bouziani 

(Provincie Zeeland), 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 Geen vast te stellen verslagen

3b Mededelingen

Geen mededelingen.

4 Overzicht ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

5 Bespreekstukken

5a Jaarstukken 2017 VRZ

- De voorzitter, dhr. Lonink, licht toe dat de jaarstukken 2017 ter definitieve 

besluitvorming voorliggen in deze extra ingelaste openbare vergadering. De 

jaarrekening 2017 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De 

vastgestelde jaarrekening 2017 zal ter informatie naar gemeenteraden en de 

Gedeputeerde Staten worden verzonden. De ACF en het BAO zijn via de mail 

geconsulteerd. De reacties vanuit de ACF en het BAO zullen na de vergadering 

worden verwerkt.

- Dhr. Van der Zwaag licht toe dat de concept-jaarstukken 2017 in april zijn gedeeld 

met de gemeenteraden. De voorliggende definitieve jaarrekening wijkt met 

betrekking tot de WNT af van concept-jaarrekening 2017. In de 
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accountantsverklaring wordt beschreven dat VRZ over een ontoereikende buffer 

beschikt. In de communicatie aan de gemeenteraden is het goed om aandacht te 

hebben voor het meerjarenperspectief, waarbij het van belang is om zicht te houden 

op de lage reserve, de komende kapitaalslasten en mogelijke maatschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van de brandweer. 

- Mevr. Vermue vraagt naar hoe het hoge bedrag aan gratificaties tot stand is 

gekomen en wat de planning is voor wat betreft het onderzoek naar de 

overschrijding op de post vrijwilligers. 

- Mevr. Blaauw licht toe dat de kosten van de vrijwilligers ontvlecht zullen worden. De 

gratificaties zijn voornamelijk in het kader van Emergo besteed.

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

6 Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk)

Geen terugkoppeling uit landelijke bestuurlijke overleggen.

7 Rondvraag en sluiting

- Dhr. Delhez vraagt de mening van het bestuur over het geven van vrijheid aan 

uitrukposten. Deze vraag wordt gesteld naar aanleiding van een verzonden mail 

vanuit VRZ, waarin is aangegeven dat de brandweerposten is gevraagd om in 

beginsel geen medewerking te verlenen aan verzoeken van derden voor het 

opbrengen van drinkwater anders dan bij brand. 

- Mevr. Blaauw licht toe dat dit verzoek is gedaan vanwege de droogte om te 

voorkomen dat het beeld ontstaat dat de brandweer, ondanks het advies van 

waterbedrijven om bewust met water om te gaan, niet spaarzaam met water 

omgaat. Verder geeft mevr. Blaauw aan dat de uitrukposten op meerdere vlakken 

vrijheid krijgen, maar dat het niet de intentie moet zijn om deze te gebruiken voor 

commerciële doeleinden.

- Het bestuur sluit zich aan bij deze toelichting.


