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Verslag Algemeen Bestuur 24 oktober 2019  
 

1 Opening 
 
Aanwezig: J.A.H. Lonink (voorzitter), H.M. Bergmann, G.J. van de Velde, R.J. van der Zwaag, 
G.C.G.M. Rabelink, H.B. Hieltjes, J.F. Mulder, A.R.B. van den Tillaar, M.M.D. Vermue, A.M. 
Demmers, J.S. van Egmond, G.M. Dijksterhuis, E. van der Reijden (secretaris Algemeen 
Bestuur).  
 
J. Gaemers (Waarnemend directeur Publieke Gezondheid), D. Sinke (Coördinerend 
gemeentesecretaris), B. Ham (manager Brandweerzorg), S. Cracau (directeur 
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland), P. de Meij (Politie Zeeland- West-Brabant), G. 
Bouziani (Provincie Zeeland), J. van Berkel (Openbaar Ministerie), J.A. Zonnevijlle 
(directiesecretaris VRZ), E.J. van Peet (Bestuursondersteuning VRZ) en R. van Winkelhof 
(verslag, Bestuursondersteuning VRZ).  
 
Afwezig: M. Mulder, L. de Lange (Defensie), A.J.G. Poppelaars (Waterschap), W. Dekker 
(Rijkswaterstaat) en D. Willemse (manager Risico- en Crisisbeheersing).  
 

2 Vaststellen agenda 
 
Agendapunt 5c. Er is geconstateerd dat nog een aantal tekstuele wijzigingen moet worden 
doorgevoerd in de Gemeenschappelijke Regeling 2019 alvorens deze ter instemming aan de 
gemeenten wordt gezonden. Dit vormt  echter geen beletsel om de Gemeenschappelijke 
Regeling in het Algemeen Bestuur (AB) te behandelen.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3a Vaststellen concept-verslag AB 19 september 2019 
 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

3b Mededelingen 
 
Voortgangsbericht directie 
In de regel wordt voorafgaand aan een AB-vergadering een voortgangsbericht directie 
gezonden aan de AB-leden. Omdat de AB-vergadering van 24 oktober 2019 relatief kort op de 
vergadering van september volgt is nu geen voortgangsbericht opgesteld. Voorafgaand aan het 
AB van 19 december 2019 wordt een nieuw ‘voortgangsbericht directie’ gezonden aan de AB-
leden. 
 
Informatieavonden raadsleden 2019  
Op 11 november (in Middelburg), 14 november (in Hulst) en 18 november (in Goes) organiseert 
VRZ samen met de GGD en de RUD informatieavonden voor gemeenteraadsleden. De leden 
van het AB worden uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens deze informatieavonden.  
Het Algemeen Bestuur (AB) verzoekt om tijdens deze raadsbijeenkomsten ook aandacht te 
besteden aan het Regionaal Risicoprofiel 2019-2023.  
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Onderlinge Zeeuwse Brandweerwedstrijden 
Mevrouw Van der Reijden geeft aan dat op zaterdag 26 oktober 2019 de onderlinge Zeeuwse 
Brandweerwedstrijden in Stavenisse plaatsvinden. De leden van het AB zijn van harte welkom 
om een bezoek te brengen aan deze brandweerwedstrijden.  
 

4 Overzicht ingekomen stukken  
 
De brief aangaande de SAR-dekking Oosterschelde is door de PZC opgevraagd en verstrekt. In 
het thematische deel van de AB-vergadering zal meningsvormend worden gesproken over de 
inhoud van deze brief.  
 

5 Ter besluitvorming 
 

5a 
 

Derde begrotingswijziging 2019 (onderdeel van de eerste bestuursrapportage 2019) 
 
Het Algemeen Bestuur verzoekt VRZ om, samen met de ACF, te onderzoeken of de huidige 
systematiek van het voorleggen van een begrotingswijziging aan de gemeenteraden verbeterd 
kan worden.  
 
Daarnaast wordt VRZ verzocht om uitgebreider te reageren op de ontvangen zienswijzen. Het 
overzicht met ontvangen zienswijzen wordt aangepast. 
 
Besluit: Akkoord 
 

5b 
 

Tweede bestuursrapportage 2019 (inclusief vierde begrotingswijziging 2019) 
 
De 2e bestuursrapportage 2019, inclusief 4e begrotingswijziging, wordt inhoudelijk behandeld in 
het AB. Naar aanleiding hiervan wordt het volgende geconstateerd: 

 De verschillen tussen de resultaten van de 1e en 2e bestuursrapportage 2019 zijn 
aanzienlijk. Het AB vraagt aandacht voor de geprognotiseerde resultaten. Is het 
mogelijk om hier een betere inschatting van te maken. 

 Het AB verzoekt om richting de raden duidelijk aan te geven dat andere werkwijzen en 
externe factoren van invloed zijn op de financiën van VRZ. Het AB verzoekt om duidelijk 
te motiveren waarom het belangrijk is om de algemene reserve aan te vullen. In de 
aanbiedingsbrief is het belangrijk om aan te geven dat de reserve nog niet op orde is en 
het wenselijk is om (incidentele) verhogingen van de gemeentelijke bijdragen te 
voorkomen. Dit is eerder ook aangegeven door Twynstra Gudde en de accountant.  
 

In reactie op de gemaakte opmerkingen wordt door mevrouw Van der Reijden de volgende 
toelichting gegeven:  

 Afgelopen periode is nadrukkelijker gestuurd op kosten. Een voorbeeld hiervan is de 
digitalisering van het archief. Dit is vooruitgeschoven tegen lagere kosten. 

 De taakstelling zit voor een groot deel in personeel. Afgelopen periode is onder andere 
kritisch gekeken naar het al dan niet invullen van vacatures en, als het mogelijk was, 
het langer openhouden van vacatures. Daarnaast zijn voor het vervullen van vacatures 
slechts in enkele gevallen externen ingehuurd. Hierdoor is een incidentele besparing 
ontstaan in de HRM-begroting. Deze ruimte is echter niet structureel. Er worden 
stappen gezet om de taakstelling structureel in te vullen. 
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 De kosten voor brandweervrijwilligers heeft de aandacht. Er is meer inzicht in  deze 
kosten en er wordt nadrukkelijker op gestuurd. Daarnaast zijn er minder inzetten en 
blijven ‘grote’ incidenten ten opzichte van voorgaande jaren uit. Ook zijn in de 
zomerperiode minder incidenten geweest ten opzichte van het zeer droge jaar 2018. 
Inzetten en (grote) incidenten fluctueren. Op het gebied van vakbekwaamheid hebben 
verschillende activiteiten (nog) niet plaatsgevonden.  

 
Besluit: Met verwerking van bovenstaande opmerkingen, akkoord.   
 

5c Gemeenschappelijke regeling 2019 
 
Zoals eerder aangegeven wordt nog aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de 
Gemeenschappelijke Regeling 2019 alvorens deze ter instemming aan de gemeenten wordt 
verzonden.  
 
Besluit: Akkoord, met positief advies van het AB ter instemming voorleggen aan de gemeenten.   
 

6 Rondvraag en sluiting 
 
Het Algemeen Bestuur geeft aan graag bijgepraat te worden inzake het nieuwe systeem van 
alarmering van de Officieren van Dienst Brandweer.  
 

I Ter informatie 
 

Ia - 
 

 


