
Algemeen Bestuur

24-10-2019

Agendapunt: 3a

Verslag Algemeen Bestuur 19 september 2019 

1 Opening

Aanwezig: J.A.H. Lonink (voorzitter), H.M. Bergmann, 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, E. van der Reijden 

(secretaris Algemeen Bestuur). 

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

Zeeland), C. Harijgens (Politie Zeeland- West-Brabant), G. Bouziani (Provincie Zeeland),  M. van 

Leeuwen (Openbaar Ministerie), J. Harinck (Defensie), J.A. Zonnevijlle (directiesecretaris VRZ),  

J. Harinck (Defensie), E.J. van Peet (Bestuursondersteuning VRZ) en R. van Winkelhof (verslag, 

Bestuursondersteuning VRZ). 

Afwezig: R.J. van der Zwaag, J.F. Mulder, G.C.G.M. Rabelink, G.M. Dijksterhuis en D. Willemse 

(manager Risico- en Crisisbeheersing). 

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3a Vaststellen concept-verslag 4 juli 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3b Mededelingen

 Het voortgangsbericht dat op 18 september 2019 is gezonden aan het bestuur zal 

worden omgezet naar een informatiebrief voor de Zeeuwse gemeenteraden.  

 Op 18 september 2019 heeft een Georganiseerd Overleg (GO) plaatsgevonden. Er is 

met het GO gesproken over het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden van de 

medewerkers van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland i.v.m. de 

indiensttreding bij Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer van 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te Bergen op Zoom. Het GO is akkoord 

gegaan met de afspraken die gemaakt zijn. Tevens is gesproken over de overdacht van 

het beheer van de meldkamer in Zeeland naar de Landelijke Meldkamersamenwerking 

Politie (LMS). De landelijke arbeidsvoorwaarden zijn hiervoor nog niet bekend, maar er 

worden geen bijzonderheden verwacht.

4 Overzicht ingekomen stukken (13-6-2019 tot en met 29-8-2019)

Burgemeester Van Egmond geeft aan bij de ingekomen stukken de zienswijze van gemeente 

Reimerswaal ten aanzien van de Begrotingswijzing 2019-2 en programmabegroting 2020 te 

missen. 

Burgemeester Vermue geeft aan dat gemeente Sluis t.a.v. de tweede begrotingswijziging een 

positieve zienswijze heeft ingediend. Echter, op verzoek van de gemeenteraad van de 

gemeente Sluis wordt een ‘zienswijze’ aangeleverd. Het verzoek aan VRZ om het woord 

‘positief’ hieruit te halen.

5 Ter besluitvorming
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5a Regionaal Risicoprofiel 2019-2023

Het Algemeen Bestuur verzoekt aan het gevraagde besluit toe te voegen dat in de brief aan de 

raden wordt gezonden ook aandacht is voor de importantie van zelfredzaamheid in de 

hulpverlening. Tevens verzoekt het Algemeen Bestuur om grensoverschrijdende risico’s zo snel 

mogelijk in het regionaal risicoprofiel op te nemen en dit ook te melden in de brief aan de 

raden. 

Besluit: Akkoord, met verwerking van bovenstaande opmerkingen.  

5b Convenant meldkamerfunctie – Brandweer

VRZ investeert in informatiemanagement. VRZ is bezig om te kijken op welke gebieden de 

Caco’s uit MWB bijgeschoold moeten worden als het gaat om de regio Zeeland en andersom. 

Het Algemeen Bestuur verzoekt hierop te monitoren en te kijken hoe dit in de praktijk werkt. 

VRZ geeft aan dit te bewaken. 

Besluit: Akkoord. 

5c Mandaatbesluit Algemeen Directeur overdrachtsdossier meldkamer Zeeland 2019 & 2020

Besluit: Akkoord. 

6 Rondvraag en sluiting

Burgemeester Van Egmond vraagt of VRZ op de hoogte is van de situatie inzake de alarmering 

van de KNRM-post Hansweert door de Kuswacht. Mevrouw Van der Reijden is hiermee bekend 

en geeft aan dat hierover ook contact is geweest met de Kustwacht. De nieuwe directeur van 

de Kustwacht zal hier ook nadrukkelijk aandacht aan besteden. Daarnaast evalueert VRZ 

multidisciplinaire incidenten op het water. De Kustwacht wordt hier ook bij betrokken.

I Ter informatie
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