
SAMENWERKINGSVERBANDEN oktober 2018
(vast agendapunt, informatief, commissie RVB)
CRVB 06 november 2018, agendapunt 19.

Burgemeester Heiliegers
Veiligheid [VRK <Algemeen Bestuur en Bestuurscommissie Openbare 
Veiligheid> + Politie + Driehoek]

Beleidsplan
Binnenkort wordt het beleidsplan, 'Samen weerbaar & wendbaar' en het regionaal 
risicoprofiel voorgelegd aan de gemeenteraden. Eén keer in de 4 jaar wordt er 
namelijk in de veiligheidsregio een beleidsplan risico- en crisisbeheersing 
geschreven. De burgemeesters overleggen met de gemeenteraad over het 
conceptplan voordat het plan in het bestuur van de veiligheidsregio wordt 
vastgesteld. (Wet Veiligheidsregio’s, artikel 14, lid 2a 15.3. Dit beleidsplan is mede 
gebaseerd op het risicoprofiel van de veiligheidsregio. Er kan pas met het 
risicoprofiel worden ingestemd als dit met de gemeenteraden is besproken (Wet op 
de veiligheidsregio, artikel 15.3). Op basis van het risicoprofiel maakt de VRK keuzes 
om de capaciteiten van de veiligheidsregio zo efficiënt mogelijk in te zetten. Deze 
keuzes legt zij vast in het Beleidsplan Risico- en  Crisisbeheersing 2019-2022, daarin 
werkt de VRK de volgende ambities uit:

 Risico’s beperken
 Wendbare en robuuste crisisorganisatie
 Beschikbare informatie delen
 Maatschappelijke weerbaarheid versterken
 Platform voor samenwerking

Het VRK bestuur wil weten of raadsleden zich herkennen in de wijze waarop de VRK 
grip wil houden op risico's in de regio. Om een goed beeld te geven van die risico's 
en de wijze waarop de Veiligheidsregio Kennemerland daarmee om gaat, organiseert 
de VRK twee informatieavonden in de regio. Alle raadsleden hebben hier via de 
griffies een uitnodiging voor gekregen. Tijdens die avonden gaat de VRK in op het 
regionaal Risicoprofiel en de inhoud van het beleidsplan, de richting die zij 
voorstellen en de keuzes die voorliggen. Planning:

- Het concept Beleidsplan Risico- crisisbeheersing Kennemerland wordt (najaar 
2018) samen met het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2018 door de 
burgemeesters ter bespreking voorgelegd aan de 10 gemeenteraden. 

- Na het verwerken van de inbreng (zienswijze) van de raden kunnen de 
plannen definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur (planning 
voorjaar 2019). 

MRA [Metropool Regio Amsterdam - Algemeen bestuurlijk]
19 oktober 2018 was het jaar MRA-Congres. Vooral netwerken en informatiedelen 
kenmerkte de bijeenkomst. Diverse sprekers waren te gast waaronder Paul Scheffer 
en Diederik Samson alsook de nieuwe burgemeester van Amsterdam als voorzitter 



MRA, Femke Halsema. De bekende thema’s passeerden de revue.

BIO/Burgemeesterskring [Bestuurlijke informeel overleg]
Deze staat gepland op 2 november aanstaande. Gastgemeente is Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude. Thema: HenS in een Nieuwe gemeente Haarlemmermeer aan het 
Noordzeekanaal. Te gast zijn bestuur / directie SAIL Amsterdam,  Directeur 
Havenbedrijf Amsterdam en burgemeester van Zaanstad.

Wethouder Graal
GBKZ 
(Overleg gepland in juni 2018 en december 2018)

Overleg staat gepland op 13 december 2018

AVA Polanenpark 
(Overleg gepland in april 2018 en okt/nov 2018)

Het bedrijventerrein Polanenpark is in trek, er zijn momenteel een aantal leads die 
mogelijk tot nieuwe bewoners kunnen leiden. Naar verwachting zal er eind 2018 een 
contract worden getekend waardoor er een nieuw bedrijf op Polanenpark komt. 
Communicatie hierover zal in overleg met SADC en de nieuwe bewoner 
plaatsvinden. Ook Haarlemmermeer was bij de laatste vergadering, in kader van 
overdracht en kennismaking, bij het overleg aanwezig geweest.

Meerlanden (bestuurlijk)
Er is een kennismaking overleg geweest met de nieuwe bestuurders (wethouders) 
van de deelnemende gemeenten. Door Meerlanden is een presentatie gegeven over 
het ontstaan van Meerlanden tot de stand van zaken nu (uniforme tarieven).

PFO Natuur en Milieu
Geen overleg geweest

Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland
(Overleg gepland in maart, juni en november 2018)

In het overleg is de stand van zaken weergegeven over het programma 
bereikbaarheid MRA. Een van de aandachtspunten is de mogelijke verbreding A9 
Rotterpolderplein – Wijkertunnel. Hiervoor is inmiddels 30 miljoen gereserveerd en 
gestart om de consequenties in kaart te brengen.



De provincie heeft de subsidie voor “gedragsbeïnvloeding” (zoals niet Appen op de 
fiets) voor 2019 vastgesteld op € 900.000.  Het subsidiebedrag wordt voor 60% 
ingezet voor het basisonderwijs en voor 40% voor het voortgezet onderwijs.

Voor “kleine infrastructuur” projecten is voor 2019 € 3.000.000 subsidie beschikbaar. 
Gemeenten kunnen op basis van ingediende projecten, na beoordeling door de 
Provincie, een subsidie ontvangen. 

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) loopt af in 2020 en wordt nu gewerkt 
aan een SPV 2030. Aandachtspunten voor dit SPV 2030 zijn:
-terugdringen verkeersslachtoffers;
-kennis over ongelukken in kaart brengen;
- het verkeer van de toekomst (elektrische auto en - fiets);
- snelheid, afleiding in het verkeer) 

ORS/BRS
In het BRS overleg is met name gesproken over het Regioforum overleg. Er in 
onvrede over het te laat aanleveren van stukken, geen fatsoenlijk vooroverleg over 
lopende zaken en het uitblijven van de ORS evaluatie. 
De MER wordt 17 oktober 2018 verwacht en zal er eind oktober 2018 een extra BRS 
overleg zijn nav de MER rapportage.

PFO Rijnland (samen met Haarlemmermeer)
Er is een kennismaking overleg geweest met de nieuwe bestuurders (wethouders) 
van de deelnemende gemeenten. Door Rijnland is een presentatie gegeven over de 
uitdagingen van de toekomst: waterbeheersing, doorstroming en consequenties van 
klimaatverandering. 

Recreatieschap (AB)
Het AB heeft besloten om het raamcontract RNH met 2 jaar tot eind 2020 te 
verlengen. In 2017 is door Berenschot een evaluatie van RNH gedaan en zijn er 
verbeterpunten aangedragen. Het AB ondersteunt de verbeterpunten en verwacht 
ook dat RNH deze gaat uitvoeren. In 2020 zal wederom een evaluatie plaats vinden. 
Een van de verbeterpunten is omgevingsmanagement en RNH heeft een verzoek om 
uitbreiding van 3000 uur per jaar gevraagd. Het AB heeft dit verzoek nog niet 
gehonoreerd en zal in het volgende AB weer op de agenda staan.
In de komende AB vergadering zal ook een aangepaste GR worden voorgesteld 
omdat de gemeente H&S per 31 december 2018 overgaat in de (nieuwe) gemeente 
Haarlemmermeer.

Op 3 oktober 2018 heeft een stakeholders bijeenkomst over de visie Spaarnwoude 
Park plaats gevonden. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen in 
de Contouren notitie en deze begin 2019 te bespreken met de raden die deelnemen 
in de GR van Spaarnwoude. Voor de Provincie zal dit na de verkiezingen van maart 
2019 zijn. 



Door het AB is het Protocol verjaringszaken vastgesteld. Het recreatieschap wordt in 
toenemende mate geconfronteerd met situaties waarin grond van derden zonder 
toestemming langdurig in gebruik is genomen. Partijen melden zich dan met een 
beroep op verjaring. Het gaat hier om zaken waarin SBB en het recreatieschap 
afstand doen van hun grond aan een gebruiker.

Het AB heeft besloten om RNH voor 2019 en 2020 te machtigen om 
arbeidsintensieve werkzaamheden enkelvoudig aan te besteden aan regionale 
sociale werkplaatsen (SW-bedrijven).

Wethouder Van Haeften
PFo IASZ
Wij zijn akkoord met het voorstel eenmalige extra regeling minima met kinderen, een 
bedrag van € 100,00 per cheque per kind zal worden overgemaakt. Dit bedrag is 
beschikbaar uit huidige budget.
We gaan breed communiceren (persbericht, social media), om de doelgroep te 
bereiken. Dus niet alleen naar bestaande klanten.

Regionaal Economisch Overleg (REO)
Presentatie/ gedachtewisseling nieuwe regionale beleid verblijfsaccommodaties 
strategie Door: René van Schie (MRA Regionale Hotel/ Leisureloods) en Marieke 
Hek (Provincie NH.)

Samengevat:
Gemeente Amsterdam wil niet verder groeien en wil een hotel stop. De hotelstop 
biedt kansen/ uitdagingen voor de overige 32 MRA gemeenten om het tekort aan 
bedden in de regio gezamenlijk op te lossen.
Een ontwikkelkader wordt nog toe gevoegd, dit geeft handvatten om te kunnen 
sturen op kwaliteit en biedt de mogelijkheid om per project een advies uit te kunnen 
brengen. (o.a. welk type hotel past op de beschikbare locatie).
Stand van zaken: Feedback is opgehaald, e.e.a. gaat nu richting besluitvorming in 
MRA. 
Planning: besluitvorming binnen 4-5 maanden, in 2019 is het ontwikkelkader 
gereed.
Daarnaast moeten alle 33 afzonderlijke gemeenten het eigen ontwikkelkader zelf 
bestuurlijk laten vaststellen.
Rol MRA bij onderlinge verschillen per gemeenten > afstemmen in deel regio-
overleggen > indien hier geen consensus > opschalen naar MRA niveau > geldt ook 
voor A’dam. 
E.e.a. geldt voor hotels met 50 of meer slaapplaatsen.

Naar aanleiding van:
Aangegeven wordt dat het van belang is dat de ontwikkel locaties per gemeente 
inzichtelijk zijn (kansenkaart potentiele locaties). Dit punt wordt meegenomen. 



Aandachtspunt > Voorzichtigheid geboden: kansenkaart is alleen voor intern gebruik 
en NIET voor ontwikkelaars.
Zandvoort geeft aan juist open staat voor het vestigen van meer hotels.

Portefeuillehoudersoverleg Regionale Samenwerking Volkshuisvesting
De publiekscampagne “Zo lang mogelijk comfortabel kunnen blijven wonen” is 
gepresenteerd. De campagne start eind dit jaar danwel 2019. I.v.m. de fusie is het 
niet wenselijk dat HenS deelneemt. Haarlemmermeer heeft eigen beleid. Volgens het 
voorstel betalen de gemeenten in de regio mee naar rato van hun aantal inwoners. 
We hebben wel ingestemd met het voorstel, maar met de aantekening dat HenS niet 
deelneemt om bovenstaande reden en daarom ook logisch dat HenS niet meebetaalt 
(zie bijlage = C-stuk 4).
De presentatie van de uitkomsten nadere analyse WiMRA en uitkomsten 
woningbehoefteonderzoek Zuid-Kennemerland/ IJmond geeft een overzicht, waarbij 
aangetekend wordt dat de cijfers uit HenS relatief klein zijn. (zie bijlage = C-stuk 5)

GR Paswerk
Aan de orde is geweest: de vermogenspositie van Paswerk en de Solvabiliteit 
Werkvoorzieningsschap. Beide onderwerpen gaan over de periode na 2018, dus 
nadat HenS is uitgetreden.

--
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