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Agenda 
 

1 
 

Opening 
 
Aanwezig: J.A.H. Lonink, voorzitter (Terneuzen), H.M. Bergmann (Middelburg), R.J. van der 
Zwaag (Veere), 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), M. Mulder 
(Goes), A.M. Demmers – van der Geest (Noord-Beveland) en E. van der Reijden (secretaris 
van het bestuur). 
 
R. de Meij (directeur Publieke Gezondheid), P. de Meij (politie Zeeland-West-Brabant), D. 
Sinke (coördinerend gemeentesecretaris), B. Ham (manager Brandweerzorg), A.J. Willemse 
(manager Crisis- en Risicobeheersing), S. Cracau (directeur Gemeenschappelijke Meldkamer), 
Luitenant-Kolonel J. Harinck (Defensie), G. Bouziani (Provincie Zeeland), M. van Leeuwen 
(Openbaar Ministerie), J.A. Zonnevijlle (Bestuursondersteuning), E.J. van Peet 
(Bestuursondersteuning) en R. Prins (Bestuursondersteuning). 
 
Afwezig: W. Dekker (Rijkswaterstaat), E.J. van den Broek (Defensie), T. Poppelaars 
(Waterschap Scheldestromen). 
 

2 
 

Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3a 
 

- Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 5 juli 2018 

- Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 13 juli 2018 

De verslagen van 5 en 13 juli 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3b 
 

Mededelingen 
 

- Mevr. Van der Reijden geeft een terugkoppeling omtrent de raadsbijeenkomsten die 

op 9 en 10 oktober en 20 november hebben plaatsgevonden. De 

raadsbijeenkomsten zijn geïnitieerd vanuit de GGD, RUD en VRZ. Deze 

bijeenkomsten zijn goed bezocht en raadsleden hebben nader kennis gemaakt met 

de drie GR-en. In 2019 wordt bekeken hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven. 

- Naar aanleiding van de terugkoppeling omtrent de raadsbijeenkomsten geeft mevr. 

Van de Velde – de Wilde aan dat er enkele vragen zijn gesteld tijdens deze 

bijeenkomsten. Mevr. Van de Velde vraagt hoe er vorm wordt gegeven aan de 

beantwoording van deze vragen. Mevr. Van der Reijden antwoordt dat de 

beantwoording van de gestelde vragen op termijn breed zal worden gedeeld met alle 

raadsleden en hierbij ook de opgestelde factsheet zal worden meegezonden. 

- Mevr. Van der Reijden geeft een terugkoppeling omtrent de evaluatie die vanuit VRZ 

is uitgevoerd rondom het verhoogde natuurbrandrisico van afgelopen jaar.  

- Mevr. Van der Reijden geeft een terugkoppeling over de bijeenkomst van de 

raadsklankbordgroep van 12 december 2018.  
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4 
 

Overzicht ingekomen stukken 
 

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

5 Ter besluitvorming 
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5a Toename adviesaanvragen risicobeheersing 
- De voorzitter, dhr. Lonink, licht het voorliggende bestuursvoorstel inzake de 

toename van adviesaanvragen bij risicobeheersing toe. Het advies van het BAO op 

het gevraagde besluit is niet unaniem. In het voorstel worden meerdere varianten 

aan het bestuur voorgelegd. 

- Mevr. Willemse geeft nadere uitleg over het voorliggende bestuursvoorstel. De 

toename van adviesaanvragen voor Risicobeheersing is voorgelegd aan het BAO. 

Naar aanleiding hiervan zijn meerdere varianten uitgewerkt, die middels het huidige 

bestuursvoorstel aan het bestuur worden voorgelegd.  

- Dhr. Lonink licht toe dat de toename van adviesaanvragen samenhangt met de 

opleving van de economie. Dit voert de druk op de capaciteit binnen 

Risicobeheersing op. 

Eerste termijn: 
- Mevr. Van de Velde – de Wilde verzoekt om het voorstel niet te behandelen 

vanwege de verdeeldheid die bestaat over de oplossingsrichtingen. Daarnaast is niet 

voldoende zichtbaar hoe de toename van adviesaanvragen zich binnen de diverse 

gemeenten verhoudt en hoe de verschillen tussen gemeenten te verklaren zijn. De 

onderlinge verschillen tussen gemeenten vraagt om een solidariteitsdiscussie, 

waarbij de PxQ systematiek als mogelijke oplossingsrichting wordt benoemd. Om 

deze redenen is het bestuursvoorstel niet rijp voor besluitvorming. 

- Mevr. Van Egmond geeft aan dat de formatie binnen het vakgebied Risicobeheersing 

enkele jaren geleden, ten tijde van de economische crisis, is bepaald. Er is behoefte 

aan een analyse van de toename van adviesaanvragen en of er een trend zichtbaar 

is. Verder vraagt mevr. Van Egmond of er mogelijkheden zijn tot uitbesteding van 

taken. 

- Dhr. Rabelink sluit zich aan bij voorgaande sprekers.  

- Dhr. Mulder sluit zich aan bij voorgaande sprekers. 

- Dhr. Hieltjes sluit zich aan bij voorgaande sprekers.  

- Dhr. Dijksterhuis vraagt wat de consequenties zijn wanneer er geen besluit wordt 

genomen over het voorstel. 

- Dhr. Lonink geeft aan dat het uitstellen van het besluit betekent dat er keuzes 

worden gemaakt in taken. 

- Mevr. Vermue sluit zich aan bij voorgaande sprekers en vraagt om een analyse van 

de toename van adviesaanvragen. 

- Dhr. Van den Tillaar vult aan dat de detacheringsmogelijkheid vanuit gemeenten bij 

VRZ niet terug te zien is in het voorstel. Vanuit het BAO is dit wel benoemd als 

mogelijkheid. Op deze wijze kan worden aangesloten bij de behoefte om de 

werkzaamheden te continueren en in tussentijd een analyse van de toename van 

adviesaanvragen uit te voeren om in zicht te krijgen in hoeverre de toename van 

adviesaanvragen daadwerkelijk structureel is. 

- Dhr. Van der Zwaag geeft aan graag de inhoud centraal te willen stellen. Hier is ook 

vanuit het BAO een eenduidig standpunt over ingenomen. Naar aanleiding hiervan 

geeft dhr. Van der Zwaag aan graag een besluit te willen nemen. 
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- Mevr. Willemse erkent dat er verschillen zijn tussen de diverse gemeenten, wat  

samenhangt met de nieuwbouwactiviteiten die binnen de gemeenten plaatsvindt. 

Verder neemt ook de complexiteit van de werkzaamheden toe, wat een beroep doet 

op de formatie. Ten derde licht mevr. Willemse toe dat in 2013 de 

brandpreventietaken zijn overgedragen aan de VRZ, waarbij verschillen in capaciteit 

zijn ontstaan. Destijds is ook een formatieve taakstelling gesteld, wat toen als 

mogelijk werd gezien vanwege de economische situatie. De huidige toename van het 

aantal en de complexiteit van adviesaanvragen voert de druk op capaciteit steeds 

verder op. 

- Mevr. Van der Reijden geeft aan de verschillende vragen te begrijpen, maar dat het 

vragen van capaciteit een weloverwogen keuze is. Daarnaast ziet VRZ een risico in de 

discussie inzake de PxQ-systematiek. Wanneer het bestuur geen besluit neemt over 

het voorstel zal VRZ in gesprek gaan met de gemeenten om prioriteiten te stellen in 

de werkzaamheden. Daarnaast is er onderscheid te maken in de adviezen, namelijk 

de brandrisicoadviezen en de industriële adviezen, waarbij de industriële adviezen 

onder de collectiviteit vallen gezien de risico’s met betrekking tot industriële 

veiligheid. De diverse voorgestelde opties, zoals detacheren of uitbesteden, kosten 

geld. VRZ ziet noodzaak om de link tussen brandpreventie te versterken met de 

repressieve organisatie. Deze overweging ligt ook ten grondslag aan het huidige 

voorstel. Mevr. Van der Reijden stelt voor, gezien de noodzaak, om te besluiten om 

de formatie structureel uit te breiden. Aanvullend hierop dient VRZ te analyseren in 

hoeverre de toename van adviezen daadwerkelijk structureel is en dit aan het AB 

voor te leggen. Indien het AB dan alsnog besluit om niet structureel maar tijdelijk uit 

te willen breiden zal dit besluit na de tijdelijke periode een formatieve taakstelling 

voor VRZ met zich meebrengen. 

- Mevr. Mulder geeft aan een besluit te willen nemen gezien de noodzaak. Mevr. 

Mulder geeft aan geen discussie te willen voeren over een PxQ-systematiek. Ook 

geeft mevr. Mulder aan zich aan te sluiten bij het voorstel van mevr. Van der Reijden 

om de formatie structureel uit te breiden en vervolgens VRZ de opdracht te geven 

een nadere analyse uit te voeren en deze voor te leggen aan het AB. Op basis hiervan 

wordt het AB in de gelegenheid gesteld om een definitieve keuze te maken. 

Tweede termijn: 
- Mevr. Van de Velde – de Wilde geeft aan op basis van de onderlinge verschillen eerst 

het vraagstuk nader te willen onderzoeken, waarbij meer zicht moet komen in de 

cijfers en de wel of niet structurele aard van de toename van het aantal 

adviesaanvragen. 

- Dhr. Mulder sluit zich aan bij mevr. Van de Velde – de Wilde. 

- Dhr. Hieltjes geeft aan dat op basis van de inhoud een keuze moet worden gemaakt. 

Omdat hier nog niet voldoende duidelijkheid over is geeft hij aan tijdelijk te willen 

uitbreiden en ondertussen onderzoek uit te voeren om goed te kunnen 

onderbouwen of de uitbreiding daadwerkelijk structureel moet plaatsvinden. 

- Dhr. Van den Tillaar geeft aan te willen streven naar solidariteit. De toename van het 

aantal adviesaanvragen is een logisch gevolg van de economische groei. Ook gezien 
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de noodzaak is het nodig om een besluit te nemen. Dhr. Van den Tillaar sluit zich aan 

om de formatie vooralsnog structureel uit te breiden en VRZ de opdracht te geven 

om een nadere analyse uit te voeren en deze aan het AB voor te leggen. Indien blijkt 

dat er geen structurele uitbreiding nodig is, zal dit een formatieve taakstelling voor 

VRZ met zich meebrengen. 

- Mevr. Vermue geeft aan te willen streven naar solidariteit. Mevr. Vermue geeft aan 

tijdelijk te willen uitbreiden en ondertussen onderzoek uit te voeren om goed te 

kunnen onderbouwen of de uitbreiding daadwerkelijk structureel moet plaatsvinden. 

- Dhr. Lonink vat samen dat het AB uitspreekt dat er niet minder controles mogen 

plaatsvinden en dat het AB wil streven naar solidariteit. Daarnaast is er onvoldoende 

draagvlak om structureel uit te breiden. Het AB heeft de behoefte om tijdelijk uit te 

breiden, een onderzoek uit te voeren om goed te kunnen onderbouwen of de 

uitbreiding daadwerkelijk structureel moet plaatsvinden of niet. Er is behoefte om dit 

zo snel mogelijk om tafel te krijgen. In tussentijd zal er wel uitbreiding van formatie 

plaatsvinden, waar de directeur zelf invulling aan kan geven. 

- Dhr. Bergmann geeft aan dat het voor het bestuur van belang is hoe de 

adviesaantallen zich verhouden en wat de trend gaat zijn. Daarmee zal duidelijk 

worden wat de structurele aard is van de huidige toename van adviesverzoeken. 

- Dhr. Van der Zwaag geeft aan dat vanuit de inhoud en solidariteit een besluit moet 

worden genomen. Dhr. Van der Zwaag geeft aan de formatie vooralsnog tijdelijk in te 

willen vullen en de optie tot structureel invullen vooralsnog open te houden en 

aanvullend hierop VRZ de opdracht te geven om een nadere analyse uit te voeren en 

deze aan het AB voor te leggen. Op basis hiervan wordt het AB in de gelegenheid 

gesteld om te kunnen besluiten of de formatie wel of niet structureel moet worden 

ingevuld. Hoe de praktische invulling gaat plaatsvinden, laat dhr. Van der Zwaag over 

aan de directeur. 

- Mevr. Demmers sluit zich aan bij dhr. Van der Zwaag. 

- Dhr. Lonink vat samen dat het uitgangspunt van het AB is om de formatie vooralsnog 

tijdelijk in te vullen en de optie tot structureel invullen vooralsnog open te houden. 

Hoe dit in de praktijk wordt ingevuld, wordt aan de directeur overgelaten. 

Aanvullend hierop krijgt de directeur de opdracht om een nadere analyse uit te 

voeren inzake de toename van adviesverzoeken, waarbij inzicht moet worden 

gegeven in de structurele aard hiervan. Deze analyse dient in maart aan het 

Algemeen Bestuur te worden voorgelegd. Op basis hiervan wordt het AB in de 

gelegenheid gesteld om te kunnen besluiten of de formatie wel of niet structureel 

moet worden ingevuld.  

Besluit: het Algemeen bestuur besluit:  
1. Keuze voor optie 3b (structurele uitbreiding formatie), met de aanvulling dat 

personele invulling vooralsnog tijdelijk plaatsvindt.  
2. Aanvullend op punt 1 verzoekt het bestuur om nader inzicht in de toename van de 

adviesaanvragen risicobeheersing. Hierbij dient inzichtelijk te worden gemaakt welke 
adviezen door de gemeenten zelf worden verstrekt en welke door VRZ. Daarnaast 
dienen de consequenties van de toename van de adviesaanvragen inzichtelijk te 
worden gemaakt.  
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3. Het bestuur wordt in maart 2019 tijdens een thematische bijeenkomst nader 
geïnformeerd over het onderwerp ‘toename adviesaanvragen risicobeheersing’ 

 

Mevr. Van de Velde – de Wilde stemt niet in met bovenstaand besluit. 
 

5b 2e bestuursrapportage inclusief 3e begrotingswijziging 2018 
 

- Mevr. Van Egmond vraagt aandacht voor de positie van de algemene reserve. 

- Dhr. Rabelink sluit zich aan bij mevr. Van Egmond. 

- Dhr. Van der Zwaag geeft aan dat deze opmerkingen terecht zijn en ook kenbaar zijn 

gemaakt in de brief aan de gemeenteraden. In het kader hiervan is het van belang 

om in 2019 helderheid te krijgen over hoe VRZ hiermee om wil gaan met de positie 

van de algemene reserve. 

Besluit: het Algemeen Bestuur heeft 
1. Kennisgenomen van de 2e Bestuursrapportage 2018.  
2. Ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2018 (= 2e financiële rapportage 2018), 

waarbij in het bijzonder met de volgende punten wordt ingestemd:  
a. Het herbestemmen van € 80.000 van de reserve transitie ter dekking van het 

negatieve resultaat. Dit bedrag was eerder bestemd voor 
inkoopondersteuning;  

b. Het aanwenden van een deel van de algemene reserve om het resterende 
deel van verwachte negatieve resultaat van € 77.304 op te vangen;  

c. De reserve transitie te herbestemmen voor de kwaliteitsslag Industrie, 
Transport en ruimte voor € 5.000 (programma Risicobeheersing) en de 
overhead met hetzelfde bedrag te verlagen;  

d. De eenmalige bijdrage van € 1.003.000 vanuit het Rijk voor de transitie van 
de meldkamer toe te voegen aan de bestemmingsreserve Meldkamer 

 

5c Managementletter 
 
Besluit: het Algemeen Bestuur heeft de managementletter 2018 ter kennisgeving 
aangenomen. 
 

5d Samenvoegen meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant 
 

- Mevr. Van de Velde – de Wilde vraagt in hoeverre structurele negatieve kosten in 

relatie tot vertrek van de meldkamer positief beïnvloed kunnen worden. 

- Mevr. Van der Reijden geeft aan dat de consequenties van het vertrek van de 

meldkamer onder de aandacht is bij het management, voornamelijk in relatie tot het 

invullen van vacatureruimte. 

Besluit: het Algemeen bestuur heeft 
1. Kennisgenomen van de stand van zaken rondom het samenvoegen van de 

meldkamers Zeeland en Midden-West-Brabant; 
2. Kennisgenomen van de brief van het Ministerie van J&V met daarin het landelijk 

uitwerkingskader Meldkamer;  
3. Kennisgenomen van de verwachte financiële consequenties voor VRZ.  
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5e Invulling piket Adviseur gevaarlijke stoffen en piket Nucleair Adviseur/Coördinator 
Verkenningseenheid 
 
Besluit: het Algemeen Bestuur besluit 

1. Instellen van één AGS-piket in Zeeland (i.p.v. twee AGS-piketten);  
2. De functie Coördinator Verkenningseenheid (CVE), totdat er een andere mogelijkheid 

is, beleggen bij het piket Nucleair Adviseur (NA);  
3. De alternatieven om de CVE-functie op een andere wijze in te vullen, inclusief de 

financiële consequenties onderzoeken. Dit wordt per 1 januari 2020 geëvalueerd.  
 

5f Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2023 
 
Besluit: het Algemeen Bestuur stelt het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2023 
vast. 

 

5g Voortzetting traject Emergo 
- Mevr. Van Egmond vraag of alle doelstellingen uit Emergo hiermee worden geborgd. 

Dit wordt door mevr. Van de Velde – de Wilde bevestigd.  

Besluit: het Algemeen  
1. De nog lopende zaken uit het traject Emergo worden opgenomen in het beleidsplan 

2020-2023; 
2. De begeleidingscommissie krijgt een actieve rol in het beleidsplantraject en na de 

vaststelling van het beleidsplan 2020-2023 wordt de begeleidingscommissie, na een 
evaluatie, opgeheven. 

 

6 Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk) 
 

Toelichting door 

6a Veiligheidsberaad 8 oktober 2018 
- De voorzitter, dhr. Lonink, geeft aan dat VRZ niet heeft 

deelgenomen aan de vergadering van het Veiligheidsberaad 

op 8 oktober 2019. 

J.A.H. Lonink 

7 Rondvraag en sluiting 
- Dhr. Hieltjes vraagt, voorafgaand aan de implementatie van omgevingswet, aandacht 

voor de ‘Bestuurdersreis Omgevingsveiligheid’.  

8 Ter informatie 
 

8a Programma vrijwilligheid 
 

 
 
 
 


