
 
 
 
 

DEFINITIEF VERSLAG BESTUURSVERGADERING 5 

juli 2021  

 
Leden: Dhr. T.R. Poppens (burgemeester Amstelveen, plv. voorzitter), mw. J. Langenacker 

(burgemeester Ouder-Amstel), dhr. E. Boog (burgemeester Diemen), dhr. P. Heiliegers 
(burgemeester Uithoorn), dhr. mr. G.E. Oude Kotte (burgemeester Aalsmeer); 

Adviseurs:  dhr. van den Top (Dijkgraaf Waterschap AGV); dhr. J. Steenbrink (plv. hoofdofficier van 
Justitie), dhr. F. Paauw (Korpschef politie), dhr. T. van Lieshout 
(Brandweercommandant/directeur Veiligheidsregio), dhr. P. van Rossum (directeur OOV 
gemeente Amsterdam), mw. M. van de Kerkhof (plv. Brandweercommandant), dhr. J. D. 
van de Ven (GHOR) en mw. S. Barsom (verslag);   

Afwezig: Mw. F. Halsema (burgemeester Amsterdam, voorzitter), mw. J. Manshanden (DPG); 

Gasten:  mw. N. Jacobsen (Provincie), Dhr. J Komen (Defensie), mw. M. de Boo (VrAA), mw. C. 
Westra (VrAA), dhr. B. Meijer (VrAA), mw. G. Boerma (politie). 

 
Opening 
 

1. Agenda 
De agendapunten 12 en 13 worden gehamerd.  
 

2. Mededelingen 
- Vakantieoverzicht 

De leden nemen kennis van het vakantieoverzicht. Er wordt afgesproken dat 
het verlof van burgemeester Langenacker wordt verwerkt en het overzicht aan 
het eind van deze week wordt rondgestuurd (actie).   

- CBS Barometer Culturele Diversiteit 
De leden nemen kennis van de CBS Barometer Culturele Diversiteit. 

- Burgemeester Langenacker deelt de stand van zaken over het project  Risk 
Factory. Tijdens de bestuursvergadering van 22 november 2021 wordt de 
voortgang van het haalbaarheidsonderzoek gedeeld en voor de eerste 
bestuursvergadering in 2022 de resultaten gepresenteerd. De leden ontvangen 
een uitnodiging om op 25 augustus een bezoek te brengen aan een al 
bestaande Risk Factory (actie).  

- Burgemeester Langenacker deelt mede dat de gemeenteraad van Ouder 
Amstel heeft ingestemd met  financiering (1,6 miljoen) voor de renovatie van 
de brandweerkazerne in Duivendrecht.  

- Burgemeester Boog geeft een terugkoppeling van de BAC IV van 21 mei. Er is 
overlap tussen een aantal portefeuilles. Er vindt stroomlijning plaats van de 
portefeuilles (actie).  



  

De plv. voorzitter vraagt of verdere versnelling op informatieveiligheid nodig is 
ook i.r.t. de verscherping van de gebruikte methodiek bij ransomware.  
De heer Van Lieshout stelt voor in een apart overleg met de Dijkgraaf in detail 
verder door te spreken over de verhouding van het BIO norm proces van de 
VrAA tot de keten en hoe de VrAA het beeld rondom informatieveiligheid 
helder probeert te krijgen (actie).  

- De heer Van Lieshout deelt mede dat vorige week de Centrale Raad van Beroep 
het ontslag van een medewerker vanwege lidmaatschap Hells Angels heeft 
teruggedraaid. Het onderzoek voor wat betreft de achtergronden en 
omstandigheden van het lidmaatschap van Hells Angels zijn volgens de rechter 
niet voldoende geweest. De medewerker zal weer aan de slag gaan en re-
integreren.  
 

3. Vaststellen concept verslag bestuursvergadering d.d. 26 april 2021 
- Het bestuur stelt het concept verslag vast.   

 
4. Proces toekomstbestendige financiering VrAA 

De heer Van Lieshout licht toe. I.v.m. toekomstbestendige financiering wordt een 
traject gestart in overleg met de zes burgemeesters. Met de burgemeesters zal in 
augustus en september separaat gesproken worden over welke ontwikkelingen de 
afgelopen vijf jaar met het huidige budget zijn bekostigd, welke prioriteiten voor 
versterking nodig zijn en op welke manier het proces tot  toekomstbestendige 
financiering het best kan landen in de gemeenten.  
- Het bestuur neemt kennis van het proces toekomstbestendige financiering  

VrAA. In de vergadering van 20 september zal gesproken worden over de ronde 
langs de burgemeesters. (actie).  
 

5. Project Weesp - VrAA: Overdrachtsdossier en voortgang  
Burgemeester Boog geeft een toelichting. Er is overeenstemming over het 
overdrachtsdossier. De financiële uitgangspunten worden naar verwachting in 
september in het bestuur behandeld. Afgesproken is dat partijen de  
transitiekosten tot een minimum beperken. Op de achtergrond speelt het in beeld 
brengen van  de repressieve opkomsttijden van kazerne Weesp, die nu opgenomen 
worden in het te actualiseren dekkingsplan. Het dekkingsplan en het project dat 
verantwoordelijk is voor de overdracht zijn twee separate sporen.  
Het bestuur: 
- stemt in met het overdrachtsdossier Weesp "Overdracht Veiligheidsregio Gooi 

& Vechtstreek naar Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland". 
- neemt kennis van de nog uit te werken en vast te stellen (totale) 

transitiekosten voor de overgang van Weesp vanuit de Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek (VrGV) naar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA); 



  

- neemt kennis van de nog uit te werken en vast te stellen verhoging van de 
structurele bijdrage van Amsterdam aan de VrAA, ten gevolge van het 
toetreden van Weesp per 1 januari 2022.   
 

6. Organisatie Waterongevallentaak Amsterdam-Amstelland 
De heer Van Lieshout geeft een toelichting. Op verzoek van het bestuur is 
onderzoek gedaan naar de organisatie van de waterongevallentaak en is advies 
gevraagd aan het IFV. Er zal gestart worden met interne maatregelen om de 
beschikbaarheid van het duikteam te verbeteren. Vervolgens kan de discussie 
worden gevoerd over wel of geen dedicated duikteam en de financiering daarvan. 
De gemeenteraad van Amsterdam wordt, na overleg met burgemeester Halsema, 
op de hoogte  gebracht van de voorlopige conclusies van het onderzoek (actie).  
Het bestuur: 
- neemt kennis van de notitie van BAA over de Organisatie Waterongevallen 

Amsterdam-Amstelland, met als  belangrijkste conclusies:  
o Als we naar de eerder gehanteerde cijfers (die ten grondslag lagen aan 

het besluit om de waterongevallen binnen onze regio anders te 
organiseren) kijken dan laten de jaren 2019 en 2020 geen significante 
verschillen zien ten opzichte van de eerder onderzochte cijfers over de 
kans op een gelijktijdige inzet van de Tankautospuit en de 
Waterongevallenwagen;  

o Er zijn echter ook nog andere factoren die meegewogen kunnen 
worden. Ook beschikbaarheid, vakbekwaamheid en (mentale) belasting 
zijn relevant. 

- neemt kennis van de notitie van het IFV d.d. 23 juni 2021 ‘Wel of geen 
dedicated duikteam in Amsterdam’;  

- neemt kennis van het doorvoeren van een aantal aanpassingen binnen de 
huidige werkwijze, waardoor de waterongevallenwagen/het duikteam vaker of 
sneller beschikbaar kan zijn, zoals:  

o het meenemen van beide voertuigen (de waterongevallenwagen én de 
tankautospuit) bij activiteiten buiten de kazerne zodat beide voertuigen 
beschikbaar blijven.  

o bij een langdurige inzet van de tankautospuit zal de bevelvoerder de 
meldkamer vragen om aflossing (tenzij…) zodat het duikteam van 
kazerne Nico weer beschikbaar is voor waterongevallen.  

- geeft BAA de opdracht voor het verder uitwerken van een aantal scenario’s en 
hierbij consequenties (personeel, materieel en financieel) inzichtelijk maken 
voor:  

o het verder uitwerken van verbetermaatregelen binnen de huidige 
werkwijze;  

o het onderzoeken welke toegevoegde waarde (naast duikteams) 
oppervlaktereddingteams in onze regio zouden kunnen hebben;  



  

o het scenario van een dedicated duikteam in Amsterdam uit te werken. 
 

7. Evaluatie Proeftuinkazerne Victor Amsterdam 
Het bestuur: 
- neemt kennis van de evaluatie Proeftuinkazerne Victor; 
- neemt kennis van de wijze waarop de lessen van de Proeftuinkazerne 

meegenomen worden in de organisatieontwikkeling en de uitvoering van het 
beleidsplan Buiten Gewoon Veilig;  

- Besluit de evaluatie met bijgaande begeleidingsbrief te versturen naar de 
colleges van B&W. 
 

8. Regionale evenementenkalender 2021 
De heer Van Rossum deelt mede dat er meldingen zijn vanuit de GGD dat 
verschillende brandhaarden van besmettingen zijn geconstateerd. Dat roept de 
vraag op of dat effect moet hebben op evenementen of horecagelegenheden. Voor 
het RBT van volgende week is de GGD gevraagd hierover een advies te geven zodat 
een beleidslijn kan worden opgesteld. Dat kan gevolgen hebben voor de 
evenementenkalender.   
De heer Paauw vult aan dat er ook zorgen zijn over de haperingen in het systeem 
van het controle mechanisme bij de toegang van evenementen. Als er nog 
aanpassingen komen in de vergunningsvoorwaarden dan gaan die over de 
beveiligingscapaciteit en niet over uitbreiding van aantallen.  
De plv. voorzitter verzoekt voor twee evenementen (Dekmantel ivm gelijktijdigheid 
Pride en Swim against cancer i.v.m. ontbreken in de kalander) bij de ambtenaren 
aandacht te vragen (actie).  
Het bestuur: 
- neemt kennis van de huidige maatregelen die gelden voor het organiseren van 

evenementen; 
- stelt de regionale kalender vast waarbij aandacht is gevraagd voor de 

evenementen Dekmantel en Swim against cancer; 
- neemt kennis van de knelpuntenperioden. 
 

9. Jaarrekening 2020, Begroting 2022 inclusief actualisatie 2021 en controleprotocol 
2021 
Burgemeester Heiliegers geeft een toelichting. Het rekeningresultaat is verbeterd 
van 1,3 miljoen naar 1,6 miljoen. Het voorstel is om het bedrag van 0,3 miljoen toe 
te voegen aan de algemene reserve en om na de zomer de raden schriftelijk te 
informeren over deze wijziging (actie).  
Het bestuur: 
- neemt kennis van de goedkeurende Controleverklaring en het Verslag van de 

controle van de ACAM behorende bij de Jaarstukken VrAA 2020; 



  

- Kennis te nemen van het feit dat tot op heden geen zienswijzen zijn ingediend 
door de gemeenteraden; 

- stelt de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vast; 
- stelt de Programmabegroting 2022 en actualisatie 2021 van; 
- stelt het controle protocol 2021 vast. 
 

10. PRESENTATIE: Bijpraten taakdifferentiatie en vrijwilligers 
De heer Van Lieshout neemt de leden mee in de ontwikkelingen rondom 
taakdifferentiatie en de werving van vrijwilligers. De presentatie wordt nagezonden 
(actie). 
De plv. voorzitter hecht er belang aan dat binnen het MT de portefeuille 
vrijwilligers wordt belegd.  

 
11. Rondvraag 

- Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 

12. Termijnagenda en overzicht acties 
- Het bestuur neemt kennis van de termijnagenda 2021 en het overzicht van de 

acties.  
 

13. Correspondentie- en TKN lijst 
- Het bestuur neemt kennis van de correspondentie- en TKN lijst. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit  de vergadering.  


