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1 Opening

Aanwezig: J.A.H. Lonink (voorzitter), H.M. Bergmann, R.J. van der Zwaag, J.F. Mulder, 

G.C.G.M. Rabelink, H.B. Hieltjes, A.R.B. van den Tillaar, M. Mulder, G.J. van de Velde, M.M.D. 

Vermue, A.M. Demmers, J.S. van Egmond, G.M. Dijksterhuis, E. van der Reijden (secretaris 

Algemeen Bestuur).

R. de Meij (Directeur Publieke Gezondheid), D. Sinke (Coördinerend gemeentesecretaris), S. 

Cracau (directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland), D. Willemse (manager Risico- 

en Crisisbeheersing), P. de Meij (Politie Zeeland-West-Brabant), G. Bouziani (Provincie 

Zeeland), J. Steenbrink (Openbaar Ministerie), J. Zonnevijlle (directiesecretaris VRZ), R. Prins 

(Bestuursondersteuning VRZ) en E. van Peet (verslag, Bestuursondersteuning VRZ).

Afwezig: A.J.G. Poppelaars (Waterschap), B. Ham (manager Brandweerzorg), W. Dekker 

(Rijkswaterstaat) en E.J. van den Broek (Defensie)

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 14 maart 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag vraagt mevrouw Demmers wanneer meer bekend is over 

effecten van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor 

brandweervrijwilligers. Als sector heeft de brandweer uitstel gekregen tot 2021. De invoering 

van de WNRA binnen de veiligheidsregio’s, in het bijzonder de vrijwillige brandweer, wordt 

momenteel landelijk voorbereid. Hierbij wordt ook afstemming gezocht met omliggende 

landen zoals Frankrijk en Duitsland. Het onderwerp WNRA wordt op 14 juni 2019 behandeld 

in het Veiligheidsberaad.

3b Mededelingen

 In opdracht van het Algemeen Bestuur (AB) wordt dit jaar een onderzoek naar de 

brandweerzorg in Vlissingen, Middelburg en Koudekerke uitgevoerd. In 

afstemming met de betrokken burgemeesters is de onderzoeksopdracht 

geformuleerd. Het is de verwachting dat het onderzoek in 2019 wordt afgerond. 

 Normaliter wordt voorafgaand aan een AB-vergadering een voortgangsbericht 

opgesteld. Omdat deze vergadering relatief kort op het AB van 14 maart volgt is 

geen voortgangsbericht opgesteld. Voor het AB van 4 juli wordt een nieuw 

voortgangsbericht opgesteld.

4 Overzicht ingekomen stukken (tussen 10-2-2019 en 20-3-2019)

Er wordt kennisgenomen van de ingekomen stukken.
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5 Ter besluitvorming

5a Overschrijdingen investeringskredieten 2018

 Voorliggend voorstel dient voorafgaand aan de jaarstukken 2018, agendapunt 5b, te 

worden vastgesteld. Dit is noodzakelijk omdat de kredietoverschrijdingen anders 

onrechtmatig zijn en invloed hebben op de strekking van de accountantsverklaring 

bij de jaarrekening. 

 Om kredietoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen worden intern 

maatregelen getroffen. 

 De heer De Meij (Politie) verzoekt om na te gaan of de tekst in het voorstel die gaat 

over de politie en de meldkamer correct zijn. 

Besluit: akkoord.

5b Jaarstukken 2018

 Met de vaststelling van de overschrijdingen op investeringskredieten in 2018, zie 

agendapunt 5a, is de accountant akkoord met de jaarstukken 2018.

 Na de vaststelling van de jaarstukken 2018 worden deze ter informatie aangeboden 

aan alle gemeenteraden.

 Mevrouw Vermue vraagt of inmiddels meer bekend is over de kosten voor 

brandweervrijwilligers. Mevrouw Van der Reijden geeft aan dat een onderzoek is 

verricht om inzicht te krijgen in de kosten voor de brandweervrijwilligers. De 

resultaten hiervan worden voor de zomer 2019 behandeld met het AB.

 Mevrouw Vermue vraagt aandacht voor de positie van de gemeenteraden ten 

aanzien van het regionaal risicoprofiel en het meerjarenbeleidsplan. Het verzoek is 

om beide documenten separaat van elkaar aan te bieden aan de gemeenteraden. 

Mevrouw Van der Reijden geeft aan dat mede naar aanleiding van afstemming met 

het Bestuursadviseursoverleg (BAO) is besloten om beide documenten apart aan te 

bieden aan de gemeenteraden. De voorbereiding van de documenten loopt wel 

synchroon.

Besluit: akkoord, onder voorbehoud van de definitieve accountantsverklaring. 
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5c 2e begrotingswijziging 2019

 De 2e begrotingswijziging 2019 wordt na het AB voor een zienswijze voorgelegd aan 

de gemeenteraden. De definitieve vaststelling vindt plaats in het AB van 4 juli 2019.

 Mevrouw Demmers vraagt naar de inhuur van derden voor het invullen van 

operationele piketten. Mevrouw Van der Reijden geeft aan dat het voor bepaalde 

piketten niet altijd lukt om deze in te vullen. Daarom vindt in enkele gevallen inhuur 

plaats. Deze inhuur dient plaats te vinden onder gelijke voorwaarden van de eigen 

medewerkers. Momenteel wordt dit uitgewerkt en de bestaande contracten voor 

inhuur worden uitgefaseerd.

Besluit: akkoord. De 2e begrotingswijziging 2019 wordt voor een zienswijze aan de 

gemeenteraden voorgelegd.

5d Samenwerkingsovereenkomst VRZ – North Sea Ports

Besluit: akkoord.

6 Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk)

6a Veiligheidsberaad 18 maart 2019

Het Veiligheidsberaad van 18 maart is vanwege de gebeurtenissen in Utrecht niet 

bijeengekomen. De heer Lonink geeft aan dat naar aanleiding van de annulering een 

schriftelijke consultatie heeft plaatsgevonden. Tijdens deze consultatie heeft het VB 

ingestemd met het rapport RemBrand. Het AB zal nog voor de zomer van 2019 worden 

geïnformeerd over het rapport RemBrand.

7 Rondvraag en sluiting

De heer Hieltjes vraagt aandacht voor de zienswijze van gemeente Kapelle ten aanzien van 

de tussenrapportage Maatwerk in Brandweerzorg. De gemeente verzoekt om duidelijkheid 

te bieden ten aanzien van de tankautospuiten binnen de gemeente, in het bijzonder voor 

Wemeldinge. De gemeente ziet vooralsnog geen aanleiding om de huidige tankautospuit te 

vervangen door de ‘nieuwe TS’ (opvolger van de Zeeuwse TS). VRZ heeft in haar reactie 

aangegeven dat het eventueel vervangen van de tankautospuiten niet eerder dan in 2022 zal 

plaatsvinden. Tot die tijd zal de huidige tankautospuit worden gehandhaafd. Het verzoek van 

gemeente Kapelle is om voorafgaand aan besluitvorming hierover alsnog in gesprek te gaan 

met de gemeente. 

8 Ter informatie

8a Evaluatie Dreischor

Mevrouw Demmers vraagt of de evaluatie Dreischor wordt meegenomen in de toekomstige 

ontwikkelingen ten aanzien van brandweerzorg. Mevrouw Van der Reijden geeft aan dat dit 

het geval is.

Besluit: kennisgenomen van de evaluatie Dreischor.


