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Verslag Algemeen Bestuur 4 juli 2019 

1 Opening

Aanwezig: J.A.H. Lonink (voorzitter), J.J. Aalberts (wethouder gemeente Middelburg), R.J. van 

der Zwaag, J.F. Mulder, G.C.G.M. Rabelink, H.B. Hieltjes, A.R.B. van den Tillaar, M. Mulder, 

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), B. 

Ham (manager Brandweerzorg), S. Cracau (directeur Gemeenschappelijke Meldkamer 

Zeeland), D. Willemse (manager Risico- en Crisisbeheersing), C. Harijgens (Politie Zeeland-

West-Brabant), G. Bouziani (Provincie Zeeland), J. Steenbrink (Openbaar Ministerie), J. 

Harinck (Defensie), J.A. Zonnevijlle (directiesecretaris VRZ), E.J. van Peet 

(Bestuursondersteuning VRZ) en R. van Winkelhof (verslag, Bestuursondersteuning VRZ). 

Afwezig: H.M. Bergmann, G.J. van de Velde, A.J.G. Poppelaars (Waterschap), W. Dekker 

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

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a Vaststellen conceptverslag Algemeen Bestuur 11 april 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3b Mededelingen

 In 2020 worden binnen VRZ een doelmatigheidsonderzoek van de Vereniging van 

Zeeuwse Gemeenten (VZG) en de wettelijk voorgeschreven landelijke visitatie vanuit 

het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) uitgevoerd. Door beide onderzoeken wordt het 

lerend vermogen van de organisatie verbeterd en wordt meer inzicht verkregen in de 

prestaties en doelmatigheid.

 De plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van het OM Zeeland-West-Brabant, 

de heer Steenbrink, informeert het Algemeen Bestuur dat het de verwachting is dat 

per augustus 2019 de nieuwe leiding van parket Zeeland-West-Brabant is aangesteld. 

Tot die tijd blijft de heer Steenbrink  in functie als plaatsvervangend Hoofdofficier 

van Justitie. 

4 Overzicht ingekomen stukken (tussen 10-03-2019 en 12-06-2019)

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken. 

5 Ter besluitvorming
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5a Eerste Bestuursrapportage 2019 (inclusief derde begrotingswijziging 2019)

Mevrouw Van der Reijden geeft aan dat mevrouw Van de Velde schriftelijk heeft gereageerd 

op de eerste bestuursrapportage 2019 en zich afvraagt of de derde begrotingswijziging, die 

onderdeel uitmaakt van de eerste bestuursrapportage, voor een zienswijze aan de 

gemeenteraden moet worden voorgelegd.. Dit wordt bevestigd door mevrouw Van der 

Reijden.

Mevrouw Demmers verzoekt om op pagina 4 van het bestuursvoorstel de zin “Mocht het 

uiteindelijke resultaat in de jaarrekening 2019 negatiever zijn dan met de algemene reserve 

kan worden opgevangen, zal er een beroep gedaan moeten worden op de deelnemende 

gemeenten”, anders te formuleren waarbij gelet wordt op het financiële beroep dat reeds 

wordt gedaan op gemeenten.   

Besluit: Akkoord, met verwerking van bovenstaande opmerkingen.

5b Tweede begrotingswijziging 2019 

De tweede begrotingswijziging is voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. De 

ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij de besluitvorming.

Besluit: Akkoord. 
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5c Begroting 2020 

De begroting 2020 wordt inhoudelijk behandeld. Naar aanleiding hiervan wordt het volgende 

geconstateerd:

 Conform het advies van de ACF wordt aan het gevraagde besluit toegevoegd dat 

vóór eind 2019 een plan van aanpak wordt opgesteld en acties in gang worden gezet 

om de taakstelling voor de komende jaren structureel op te lossen. 

 Het Algemeen Bestuur verzoek om de gemeenteraden een positie en rol te geven in 

het proces om te komen tot een plan van aanpak om de taakstelling structureel op te 

lossen. 

 Het Algemeen Bestuur verzoekt om bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan een 

zorgvuldige discussie te voeren over het ambitieniveau en de bijzondere 

speerpunten. Dit mede in relatie tot bovengenoemde taakstelling en het wettelijke 

takenpakket.

 Daarnaast verzoekt het Algemeen Bestuur om bij het opstellen van het plan van 

aanpak voor de taakstelling ook te kijken naar andere veiligheidsregio’s. Zeeland is 

een atypische regio met grote risico’s, een beperkte infrastructuur en een hoge 

dichtheid van brandweerposten. Dit moet voor een groot deel worden bekostigd 

door, in vergelijking tot andere regio’s, een beperkt aantal inwoners. Door een 

vergelijking met andere regio’s kunnen de financiële en operationele gegevens in 

perspectief worden geplaatst. 

 Het Algemeen Bestuur verzoekt om te onderzoeken of er binnen de begroting met 

posten kan worden geschoven waardoor de taakstelling (deels) behaald kan worden. 

Besluit: Akkoord, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en kanttekeningen. 

5d Aanwijzingsbeleid bedrijfsbrandweren  

Besluit: Akkoord.

5e Invulling Strategisch Adviseur Brandweerzorg en Geneeskundige zorg 

Besluit: Akkoord. De effectuering van dit besluit zal naar verwachting plaatsvinden in 2020.

6 Terugkoppeling bestuurlijke overleggen (landelijk)

6a Veiligheidsberaad & AB IFV (14-06-2019) 

De heer Lonink verzorgt een korte terugkoppeling uit het Veiligheidsberaad en het Algemeen 

Bestuur van het IFV van 16 juni 2019.  Binnen het Veiligheidsberaad is gesproken over het 

thema vrijwilligheid, de resultaten van het onderzoek over de rechtspositie van 

brandweervrijwilligers (Wnra) en het rapport ‘Bouwen aan vertrouwen’ van Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland. Binnen het Algemeen Bestuur van het IFV is gesproken over de 

positie van het IFV. Deze positie zou kunnen worden versterkt door nadrukkelijker in te 

zetten op het zijn van een landelijk kennisinstituut.



Algemeen Bestuur

19-9-2019

Agendapunt: 3a

Pagina 4 van 4

7 Rondvraag en sluiting

Er wordt afscheid genomen van de heer De Meij, directeur Publieke Gezondheid bij VRZ, die 

vertrekt om wethouder te worden in gemeente Zwijndrecht.


