Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Datum

Vrijdag 5 oktober 2018

Tijd

9.15 – 12.00 uur

Locatie

Persruimte Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar

Voorzitter

Piet Bruinooge

Status

Definitief verslag

Nr.

Onderwerp
Thema Veilig Thuis
De heer Paulina (directeur Publieke Gezondheid/directeur GGD) presenteert de stand
van zaken van het programma Veilig Thuis. Naar aanleiding van de presentatie wordt
afgesproken om het onderwerp in het reguliere overleg tussen de dagelijkse besturen
van GGD en Veiligheidsregio te bespreken. Namens het algemeen bestuur uit de
voorzitter zijn dank aan de heer Paulina voor de presentatie.

1

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en speciaal de pers die vandaag aanwezig is
bij deze openbare vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de
heren Streng en Nawijn. Agendapunt 4 is vervallen en keert op een later moment terug
op de agenda. Het algemeen bestuur stemt hiermee in.
Op verzoek van de voorzitter neemt het algemeen bestuur en haar toehoorders een
moment van stilte in acht vanwege het overlijden van Fred van Welij op 25 september.
Fred werkte sinds 2009 vanuit Defensie bij de veiligheidsregio. Hij was een professionele
en vakkundige militair die de civiele wereld haarfijn aanvoelde en daarin een verbinder
was voor de regio en daarbuiten. Het algemeen bestuur wenst de familie en de betrokken
collega’s heel veel sterkte toe met het grote verlies.

2

Mededelingen
De heer Romeyn informeert het algemeen bestuur over het landelijke besluit van uitstel
van de migratie van het spraaknetwerk C2000 en het directe gevolg voor de planning
van de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Er is een landelijke
Taskforce ingesteld om de impact in kaart te brengen met name voor de
samenvoegingen waaronder Meldkamer Noord-Holland. De minister geeft aan dat het
uitstel kan leiden tot extra kosten om de te sluiten meldkamerlocaties in Alkmaar en de
Koninklijke Marechaussee op Schiphol langer operationeel te houden.
Daarnaast informeert de heer Romeyn over een versnelde samenvoeging van de
meldkamers Ambulancezorg van Alkmaar en Haarlem. Vanaf juli heeft meldkamer
Ambulancezorg in Kennemerland vanwege personeelstekort Noord-Holland Noord om
bijval gevraagd. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de nachtdiensten voor
Kennemerland ingevuld. Deze maatregelen blijken onvoldoende waardoor er besloten is
om een versnelde samenvoeging van de witte meldkamer van Kennemerland en NoordHolland Noord te onderzoeken zodat het roosterprobleem minder groot zal zijn. De OR
heeft haar zorgen geuit over de belasting van het personeel in Alkmaar.
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3

Vaststelling verslag vergadering 6 juli 2018
Het algemeen bestuur stelt het conceptverslag van de vergadering van 6 juli ongewijzigd
vast.

4

Dit agendapunt is komen te vervallen

5

Onderzoek kazernes brandweer 2e fase
Het algemeen bestuur neemt kennis van de onderzoeksbevindingen door Twynstra
Gudde over de bouwkundige staat van de 52 brandweer kazernes in de regio na de
regionalisering. Bijna alle kazernes voldoen aan de afgesproken NEN2767 normering
score 3 waardoor zij in redelijke conditie of zelfs in goede of uitstekende conditie zijn.
Het algemeen bestuur besluit dat gemeenten zorg zullen dragen voor noodzakelijke
maatregelen om te voldoen aan de arbeidshygiëne en het kwaliteitsniveau volgens de
NEN normering. Over twee jaar wordt onderzocht of;
 de kazernes die nu nog niet voldoen aan kwaliteitsniveau 3 voldoen;
 de kazernes met grote gebreken voor het primaire brandweerproces en/of
tekortkomingen in het kader van arbeidshygiëne zijn opgelost.
De heer Posthumus vraagt of de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. De heer Van
de Looij geeft aan dat dit inderdaad het geval is omdat de kazernes eigendom zijn van
de gemeenten;
De heer Pijl vraagt of de gemeente over het onderzoek is geïnformeerd. De heer Van de
Looij bevestigt dat de gemeentelijke vastgoedbeheerders tijdig bij het onderzoek zijn
betrokken. Het integrale rapport is beschikbaar.
De heer Wortelboer verzoekt om naar de juiste plaatsing van de tekens bij de
meerjarenonderhoudsplannen in het rapport te kijken.
De heer Nijpels benadrukt het inlichten van de afwezigen van deze vergadering.

6

Informatieverordening
Het algemeen bestuur besluit conform voorstel tot het vaststellen van de bijgevoegde
Informatieverordening veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2018 en neemt kennis van
de besluiten van het dagelijks bestuur tot het aanwijzen van de archiefbewaarplaats en
de archivaris.

7

Rondvraag
De heer Uitdehaag bedankt voor de heldere beantwoording van de heer Smeekes over
de zorg op Texel over de inzet van politie en ambulancezorg.
De heer Nieuwenburg uit een dankwoord voor de bijdrage van de hulpverleningsdiensten
aan de goed georganiseerde landelijke Hulpverleningsdag in Hoorn op 30 september.
Mevrouw Van Kampen verzoekt om kennisuitwisseling van vuurwerk vrije zones in de
stad en hoe dit te handhaven. Het algemeen bestuur besluit om de kennis te
inventariseren. Mevrouw Van Kampen stelt voor om met bepaalde gemeenten één lijn
te trekken.

8

Sluiting
De voorzitter sluit om 09.35 de vergadering van het algemeen bestuur.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio NoordHolland Noord van 7 december 2018.

De voorzitter,
K.F. Schuiling
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