
 

  

Besluitenlijst 
Veiligheidsberaad 

 

Vergadering: Veiligheidsberaad 

Datum: 14 juni 2019, 10.00 - 12.00 uur 

Locatie: Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 te Utrecht 
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Onderwerp  

1.  Opening en mededelingen  
Vaststelling agenda 

Geen opmerkingen.  

2.  Vaststelling conceptverslag 14 
december 2018 
Vaststelling reactiematrix 
Veiligheidsberaad maart 2019 

Deze documenten zijn vastgesteld. 

 

Ter besluitvorming 

3.  Benoeming portefeuillehouder 
Brandweer Veiligheidsberaad 
 

De heer Kolff is voor een periode van drie jaar benoemd als 
portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad. 

4. Vrijwilligheid:  
> Resultaten onderzoek 

rechtspositie 
brandweervrijwilligers 

> Uitstel Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren  

> Stand van zaken 
programma vrijwilligheid  

4.1 Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers 
Het Veiligheidsberaad:  
> Onderschrijft dat - op basis van de notitie van Verburg - de 

huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij 
de brandweer binnen het bestaande juridische kader niet 
behouden kan blijven; 

> Verzoekt de portefeuillehouder Brandweer om samen met de 
Brandweerkamer en het ministerie van JenV te onderzoeken op 
welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden 
vormgegeven, zodanig dat de vrijwilligers nadrukkelijk en 
fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten. Dit 
wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de vergadering van 
het Veiligheidsberaad op 13 december 2019. 

 
4.2 Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  
> Het Veiligheidsberaad verzoekt de Brandweerkamer om een 

advies voor te leggen over een publiekrechtelijke regeling die de 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s 
regelt, tenminste voor de periode waarin de uitzondering op de 
Wnra van kracht is. 

> Bij voorkeur wordt dit advies aan het Veiligheidsberaad op 7 
oktober 2019 voorgelegd, maar niet later dan in de vergadering 
van 13 december 2019.  

5. Uitwerking ‘Gezamenlijke 
aanpak bij ongekende crises’ 
 

Het Veiligheidsberaad heeft:  
> Ingestemd met het plan van aanpak ‘Gezamenlijke aanpak bij 

ongekende crises’ (bijlage a), inclusief het financieringsvoorstel; 
> Besloten om een budget á €87.200 beschikbaar te stellen uit het 

werkbudget Veiligheidsberaad; 
> De minister van Justitie en Veiligheid te verzoeken om een 

bijdrage te leveren in de vorm van cofinanciering á € 87.200.  
> Aan de bestuurlijke doorleefsessie nemen de heren Weerwind, 

Out, Lamers, Schelberg, Hamming en Mikkers deel.  
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Ter bespreking 

6. Rapport ‘Bouwen aan 
vertrouwen’, Brandweer 
Amsterdam-Amstelland  
 

De bevindingen uit het rapport Bouwen aan vertrouwen zijn 

besproken. Geconcludeerd is dat er door een bestuurlijke commissie 

twee thema’s uitgewerkt gaan worden, te weten:  

1. De toekomst van het brandweervak (verbreding) en de 

modernisering van de brandweerorganisatie. Dit betreft een 

fundamentele discussie, waarbij de elementen flexiblisering 

en modernisering van de brandweerorganisatie worden 

meegenomen. Hiertoe wordt een (sec) bestuurlijke 

commissie ingesteld. Er wordt een relatie gelegd met 

denktank over differentiatie van taken (agendapunt 4.1).  

De bestuurlijke commissie modernisering brandweer wordt 

gevormd door de heren Kolff, Depla, Aboutaleb, Weterings 

en mevrouw Halsema. 

2. Gezamenlijk werkgeverschap (w.o. collectieve 

arbeidsvoorwaarden).  

7. Financiële verdeelsleutel 
bijdrage regio’s 
gemeenschappelijke taken 
 

De beschreven lijn is helder. Geen aanvullende opmerkingen.   

 

Ter informatie 

8. Correspondentie:  
> Ingekomen en verzonden 

stukken Veiligheidsberaad 
> Memo overleggen en 

brieven Tweede Kamer 

Geen opmerkingen.  

9. Rondvraag en sluiting  > De heer Hamming kondigt aan dat het thema LMO voor het 
Veiligheidsberaad van 7 oktober wordt geagendeerd.  

> De heer Weerwind kondigt aan dat de thema’s ‘Gateway Review 
Landelijke voorziening crisisbeheersing’ en Digitale ontwrichting’ 
voor het Veiligheidsberaad van 7 oktober worden geagendeerd. 

 

Voorstellen stille procedure                                                                              

Rapportage Visitatie in de 
veiligheidsregio – rode draden 
visitaties 2014-2018 

Geen opmerkingen. 

Verlenging programma ‘Transitie 

naar de LMO Brandweer en 

Multi-opschaling’  

Geen opmerkingen. 

 


