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Vergadering algemeen bestuur  

Datum 5 maart 2021  

Onderwerp  Bestuurlijke continuïteit - Portefeuilleverdeling algemeen bestuur 

Agendapunt 7 

Bijlage nr - 

Voorstel Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de 

vrijkomende bestuurlijk portefeuilles en de procedure om te komen tot 

een portefeuilleverdeling.  
  

Aanleiding 

Met het overlijden van burgemeester Nijpels en het vertrek van de burgemeester Romeyn per 21 juni 

2021 komt een aantal portefeuilles vrij. Dit voorstel beschrijft het proces om te komen tot een nieuwe 

invulling hiervan.   

 

Kader  

Het dagelijks bestuur heeft het voornemen uitgesproken om de betrokkenheid van de raden en 

burgemeesters te vergroten door alle leden van het algemeen bestuur te verzoeken om een 

portefeuille of rol te vervullen in het aansturen van de veiligheidsregio, waarbij ook gekeken wordt 

naar de mogelijkheid voor portefeuilleroulatie. 

 

Huidige situatie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige positie- en portefeuilleverdeling.  

Burgemeester Positie / portefeuille  Periode  

De heer Roemer  Waarnemend Voorzitter (daarmee 

DB-lid) 

Verwachting is tot de 

zomer 2021 

De heer Nieuwenburg  Plaatsvervangend voorzitter 

(daarmee DB-lid) 

Voorzitter commissie Zorg & 

Veiligheid  

 

Mevrouw Van Kampen  Portefeuille Financiën  

Lid commissie Zorg & Veiligheid 

Portefeuille Omgevingswet  

 

De heer Romeyn  DB-lid 

Voorzitter commissie 

Basisvoorzieningen en Fysieke 

Veiligheid 

Voorzitter Bestuurlijk overleg 

meldkamer Noord-Holland 

Bestuurlijk trekker beleidsthema 

Nieuwe Crisistypen  

Lid Bestuurlijke Adviescommissie 

Brandweer (BAC Brandweer)  

Lid Bestuurlijke Adviescommissie 

Informatievoorziening (BAC IV)  

Tot 21 juni 2021 
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Lid ALV Brandweerschool  

 

De heer Blase 

(waarnemend)  

DB-lid  Tot 1 januari 2022 (fusie 

Heerhugowaard en 

Langedijk).  

De heer De Boer DB-lid   

De heer Mans Voorzitter Auditcommissie  

Lid commissie Zorg & Veiligheid 

Portefeuille Risicobeheersing 

brandweer  

 

De heer Uitdehaag Lid Auditcommissie   

De heer Pijl Lid commissie B&FV  

Lid Auditcommissie 

Portefeuille Veilig Leven (o.a. Risk 

Factory)  

 

Mevrouw Kompier Lid Brandweerkamer  Tot 1 januari 2022 (fusie 

Heerhugowaard en 

Langedijk) 

Mevrouw Van Dam  Lid commissie B&FV  

Portefeuille Water  

 

De heer Nijpels  Lid commissie B&FV  

Portefeuille Brandweer 360  

BAC GHOR  

Vanwege het plotselinge 

overlijden van de heer 

Nijpels komen zijn 

portefeuilles vrij.   

De heer Streng Op dit moment (nog) geen 

portefeuille 

 

De heer Rehwinkel 

(waarnemend) 

Op dit moment (nog) geen  

portefeuille 

Najaar 2021 

Mevrouw Bonsen-Lemmers Op dit moment (nog) geen 

portefeuille 

 

De heer Van Zuijlen Op dit moment (nog) geen 

portefeuille 

 

De heer Wortelboer  Lid commissie Zorg & Veiligheid 

Lid Stuurgroep ‘mensen met verward 

gedrag’  

 

 

Uitgangspunten per portefeuille  

Lid van het Dagelijks Bestuur & Voorzitter commissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid 

Per 21 juni 2021.  

Zie voorstel ‘samenstelling dagelijks bestuur’: er wordt een koppeling gemaakt tussen het DB-

lidmaatschap en het voorzitterschap van de commissie B&FV. Het heeft de voorkeur dat deze 

beide rollen vervuld worden door dezelfde burgemeester.  

 



 

  Pagina 3 van 3 

 

Portefeuille Meldkamer  

Per 21 juni 2021.  

Het gaat om een lidmaatschap van het Bestuurlijk overleg meldkamer Noord-Holland.  

 

Bestuurlijk trekker beleidsthema Nieuwe Crisistypen  

Per 21 juni 2021.  

Onderdeel van deze portefeuille is het Lid Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening 

(BAC IV). Deze commissie heeft veel aandacht voor cybersecurity en digitale weerbaarheid en 

adviseert de portefeuillehouder informatievoorziening in het Veiligheidsberaad . De combinatie van 

deze portefeuille met het lidmaatschap in de commissie B&FV heeft de voorkeur.  

 

Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (BAC Brandweer)  

Per 21 juni 2021.  

De BAC Brandweer en de brandweerkamer worden samengevoegd. De BAC Brandweer adviseert 

de portefeuillehouder brandweer in het Veiligheidsberaad en de brandweerkamer onderhandelt met 

de vakbonden over een aantal specifieke regelingen voor brandweerpersoneel.  

De BAC Brandweer en de brandweerkamer worden samengevoegd. Burgemeester Kompier neemt 

logischerwijs, als lid van de brandweerkamer, deze samengevoegde portefeuille op zich.    

 

Portefeuillehouder Bevolkingszorg  

Per 21 juni 2021 komt deze portefeuille vrij.  

 

Lid commissie B&FV en portefeuille Brandweer 360  

Per direct vrijgekomen.  

Lidmaatschap in de commissie B&FV heeft de voorkeur voor deze portefeuille.  

 

Lid Bestuurlijke Adviescommissie GHOR 

Per direct vrijgekomen.  

 

Vervolgproces  

Het proces om te komen tot een nieuwe portefeuilleverdeling is als volgt:  

• Tot 26 maart kunnen burgemeesters hun belangstelling voor een portefeuille kenbaar maken 

aan de heer Nieuwenburg via mevrouw Willemsen: k.willemsen@vrnhn.nl of  

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:  

Aan de plv. voorzitter, de heer Nieuwenburg  

T.a.v. K. Willemsen, persoonlijk 

Antwoordnummer 60 

1800 VB Alkmaar  

• De selectiecommissie zal bestaan uit in ieder geval de heer Nieuwenburg, vanwege de 

continuïteit van zijn DB-lidmaatschap. Hiernaast zal in ieder geval één andere collega per 

portefeuille worden gevraagd deel te nemen aan de selectiecommissie.      
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