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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), J.F. Mulder (Hulst), G.J. van de Velde – de Wilde (Tholen), G.C.G.M. Rabelink 
(Schouwen-Duiveland), A.M. Demmers – van der Geest (Noord-Beveland) en E. van der 
Reijden (secretaris van het bestuur). 
 
R. de Meij (directeur Publieke Gezondheid), C. Harijgens (politie Zeeland-West-Brabant), D. 
Sinke (coördinerend gemeentesecretaris), A.J. Willemse (manager Crisis- en 
Risicobeheersing), S. Cracau (directeur Gemeenschappelijke Meldkamer), T. Poppelaars 
(Waterschap Scheldestromen), 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: G.M. Dijksterhuis (Borsele), H.B. Hieltjes (Kapelle), M. Mulder (Goes), W. Dekker 
(Rijkswaterstaat), E.J. van den Broek (Defensie), B. Ham (manager Brandweerzorg). 
 

2 
 

Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3a 
 

Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 20 december 2018 
 

Het concept-verslag van het Algemeen Bestuur van 20 december 2018 wordt gewijzigd 
vastgesteld. 
 
Het geformuleerde besluit omtrent het onderwerp toename adviesaanvragen 
Risicobeheersing dient in het definitieve verslag van 20 december 2018 als volgt te worden 
geformuleerd: 
 
Besluit: het Algemeen bestuur besluit:  

1. Keuze voor het tijdelijk invullen van 2 formatieplaatsen bij Risicobeheersing voor de 
periode van twee jaar middels werving, met de aanvulling dat binnen twee jaar de 
ontwikkelingen binnen Risicobeheersing geëvalueerd worden om te bezien of de 
formatie structureel noodzakelijk is.  

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.  

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. 
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3b 
 

Mededelingen 
 

- Dhr. Lonink deelt mee dat de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 mei 2019 

een uur eerder zal plaatsvinden in verband met de geplande Europese Verkiezingen. 

De vergadering zal plaatsvinden van 08.30 tot 10.30 uur. Het thematische deel van 

de vergadering zal worden verplaatst naar een andere datum. 

- Mevr. Demmers – van der Geest vraagt naar een toelichting over het 

voortgangsbericht van de directie aan het bestuur. Mevr. Van der Reijden geeft aan 

hier op terug te willen komen in het thematische deel van de vergadering.  

4 
 

Overzicht ingekomen stukken 
 

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

5 Ter besluitvorming 
 

5a Normenkader rechtmatigheid 
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur heeft het normenkader rechtmatigheid 2018 vastgesteld. 
 

6 Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk) 
 

6a Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer 4 februari 2019 
- Dhr. Lonink deelt mee dat Veiligheidsregio Zeeland niet is vertegenwoordigd in de 

vergadering van de BAC Brandweer. In navolging op de BAC Brandweer zal in het 

eerstvolgende Veiligheidsberaad het voorstel inzake RemBrand ter besluitvorming 

worden behandeld. 

- Mevr. Demmers – van der Geest vraagt aandacht voor de ontwikkelingen inzake 

brandweerzorg die op VRZ afkomen. 

- Dhr. Mulder licht toe dat er in overleg met mevr. Van der Reijden aandacht is voor 

deze ontwikkelingen en dat dit proces zorgvuldig zal worden ingericht. 

- Dhr. Mulder licht toe dat de ontwikkelingen in het kader van de Wet Normalisering 

Rechtspositie Ambtenaren van belang zijn voor VRZ, voornamelijk met betrekking tot 

de rechtspositie van vrijwilligers verdient dit de aandacht. 

7 Rondvraag en sluiting 
-  De voorzitter sluit de openbare vergadering. 

8 Ter informatie 
 

8a - 
 

 
 
 
 


