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Verslag Algemeen Bestuur 19 december 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, J.S. van 
Egmond, G.M. Dijksterhuis, M. Mulder, E. van der Reijden (secretaris Algemeen Bestuur).  
 
J. Gaemers (Waarnemend directeur Publieke Gezondheid), A.J.G. Poppelaars (Waterschap), 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. Harinck (Defensie) J.A. Zonnevijlle (directiesecretaris VRZ), E.J. van 
Peet (Bestuursondersteuning VRZ) en M. Prince (Bestuursondersteuning VRZ).  
 
Afwezig: L. Meeuwisse, D. Sinke, W. Dekker (Rijkswaterstaat) en D. Willemse (manager Risico- 
en Crisisbeheersing).  
 

2 Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3a Vaststellen concept-verslag AB 24 oktober 2019 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

3b Mededelingen 
 
Terugkoppeling Veiligheidsberaad 
Op 9 december 2019 is het Veiligheidsberaad bijeengekomen. Hier is met name gesproken over 
de mogelijke gevolgen van de WNRA voor de brandweerorganisatie. De denktank die 
onderzoek doet naar hoe, met behoud van vrijwilligheid, de brandweervrijwilligers te 
onderscheiden zijn van beroepspersoneel, heeft zijn eerste bevindingen gepresenteerd. Deze 
opbrengst richt zich op het differentiëren van taken tussen beroepspersoneel en vrijwilligers. 
Het Veiligheidsberaad heeft samen met de minister gevraagd om deze denkrichting verder uit 
te werken en de consequenties inzichtelijk te maken voor alle veiligheidsregio’s. 
 
Daarnaast is in het Veiligheidsberaad gesproken over de rollen die Defensie in de toekomstige 
crisisbeheersing kan vervullen en welke bestuurlijke dilemma’s daarbij spelen komen hierbij 
aan de orde. De opbrengst kan gebruikt worden voor lopende initiatieven, de herijking van de 
Defensienota uit 2018 en de doorontwikkeling van civiel-militaire samenwerking in het kader 
van de agenda Risico- en Crisisbeheersing.  
 

4 Overzicht ingekomen stukken  
 
De ingekomen stukken worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

5 Ter besluitvorming 
 

5a 
 

Regionaal Risicoprofiel 2020-2023  
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Het Algemeen Bestuur verzoekt om in het voorliggend Regionaal Risicoprofiel de risico’s van 
het havengebied te benoemen. Daarnaast wordt verzocht om, bij het opstellen van een 
volgend Regionaal Risicoprofiel, de betrokkenheid van Zeeuwse burgers te integreren in het 
proces. VRZ gaat onderzoeken op welke wijze burgers nauwer kunnen worden betrokken. 
 
De grensoverschrijdende risico’s zijn nog niet volledig opgenomen in voorliggend Regionaal 
Risicoprofiel. Het bestuur verzoekt om zo spoedig mogelijk een addendum met een uitwerking 
van de grensoverschrijdende risico’s op te nemen in het Regionaal Risicoprofiel 2020-2023. 
 
Besluit: Akkoord, met verwerking van de zienswijzen van de gemeenteraden en met toevoeging 
van een addendum grensoverschrijdende risico’s in 2020.  
 

5b 
 

Definitieve bestuurlijke opdracht verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ 
 
Het Algemeen Bestuur verzoekt om in de bestuurlijke opdracht geen koppeling te maken met 
het huisvestingsvraagstuk. Het dossier huisvesting wordt niet als leidend beschouwd in de 
verkenning van de samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ. Afgesproken wordt dat de 
huisvesting zal worden meegenomen in het overleg tussen de Dagelijks Besturen van de drie 
Gemeenschappelijke Regelingen.  
 
Daarnaast wil het Algemeen bestuur de procesafspraken eerst in het eigen bestuur behandelen 
alvorens het in gezamenlijkheid door de Algemeen Besturen van de drie Gemeenschappelijke 
Regelingen wordt behandeld.  
 
Besluit: Akkoord.  
 

5c Vierde begrotingswijziging 2019  
 
Het Algemeen Bestuur vraagt aandacht voor de termijnen bij het aanleveren van stukken voor 
zienswijze aan de gemeenteraden.  
 
Besluit: Akkoord, rekening houdend met eventuele nagekomen zienswijzen welke indien nodig 
nog in 2019 in schriftelijke procedure worden meegenomen.  
 

6 Rondvraag en sluiting 
 

- De begeleidingscommissie Emergo is voor de laatste keer bijeengekomen en heeft 

zichzelf opgeheven. De formele afhechting hiervan zal plaatsvinden in de Algemeen 

Bestuursvergadering van 12 maart 2020.  

- Het Algemeen Bestuur maakt haar complimenten voor de maritieme netwerkdag 

georganiseerd in het Topshuis.  

 

 


