Gemeente
Besluit brandweerschool
Alkmaar, Bergen, Den
Positieve zienswijze af te geven.
Helder, Hollands Kroon,
Schagen, Texel, Hoorn,
Medemblik, Castricum,
Heiloo, Stede Broec,
Drechterland en
Enkhuizen
Heerhugowaard
Geen wensen of bedenkingen te uiten over de oprichting van de
Brandweerschool Noord-Holland.
Opmeer, Koggenland
en Langedijk
Geen zienswijze ingediend inzake de brandweerschool
Opmerkingen/vragen
Stede Broec,
De Veiligheidsregio nadrukkelijk mee te geven dat de oprichting
Drechterland en
en exploitatie van de brandweerschool niet mag leiden tot extra
Enkhuizen
lasten voor de deelnemende gemeenten.
Castricum en Heiloo
Bedenkingen te hebben bij het voorstel dat ook niet-leden (dus
niet de directeur of brandweercommandant van de
veiligheidsregio’s of iemand met vergelijkbaar mandaat) tot
bestuurder benoemd kunnen worden zoals in artikel 9 lid 1 van
de concept Akte van oprichting wordt gesteld.

Reactie
Het algemeen bestuur heeft besloten in te stemmen met de
oprichting van de brandweerschool Noord-Holland.

Texel en Castricum

Het dagelijks bestuur hanteert hetzelfde uitgangspunt als de
gemeenteraden van Texel en Castricum, namelijk het
afvaardigen van een lid uit het algemeen bestuur om zitting te
nemen in de algemene ledenvergadering. Het voorstel is om
ook kenbaar te maken aan de andere twee veiligheidsregio’s,
dat de afvaardiging een lid van het algemeen bestuur dient te
zijn.
Om de besluitvorming nu niet verder te vertragen en in alle
veiligheidsregio’s in te stemmen met dezelfde akte kiest het
bestuur ervoor de akte niet te wijzigen en dit punt mee te

De veiligheidsregio wordt verzocht twee artikelen aan te passen
in de concept-akte Brandweerschool, te weten:
Artikel 15, lid 2: De algemene ledenvergadering bestaat uit de
leden. Een lid wordt in de algemene ledenvergadering
vertegenwoordigd door een persoon die daarvoor door het
algemeen bestuur van het betreffende lid, al of niet uit zijn
midden, wordt aangewezen. Het algemeen bestuur van een lid
draagt ervoor zorg dat de persoon die optreedt als
vertegenwoordiger van het lid, steeds beschikt over de
benodigde mandaten en/of volmachten. De leden streven ernaar

Reactie zienswijzen Brandweerschool

Geen reactie vereist.
Geen reactie vereist.

Geen verhoging van de kosten is ook het overkoepelend
financieel uitgangspunt van samenwerking binnen één
Brandweerschool.
In de eerste jaren zal een directeur van de veiligheidsregio of
brandweercommandant
als
bestuurder
van
de
brandweerschool optreden. Zodra de brandweerschool in de
fase van uitvoering komt, is het niet noodzakelijk deze positie
op dit niveau te beleggen.

Texel en Castricum

Medemblik

zoveel mogelijk dezelfde persoon af te vaardigen.

nemen bij de evaluatie.

Artikel 17
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier
maanden door de algemene ledenvergadering op grond van
bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een
bestuursverslag en een jaarrekening op. De jaarrekening bestaat
uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting
op deze stukken. Het bestuur levert deze stukken aan voor
bespreking bij de ALV. legt deze stukken, vergezeld van het
rapport van de accountant, voor de leden ter inzage ten kantore
van de coöperatie.
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio te verzoeken om
actief de brandweervrijwilligers en instructeurs te informeren over
de besluitvorming, het proces en de meerwaarde van de
oprichting van de coöperatie brandweerschool Noord- Holland
U.A.

In lid 4 van dit artikel wordt recht gedaan aan deze wens:
De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering in de ledenvergadering als bedoeld in artikel
14 lid 1 van deze statuten. In deze ledenvergadering brengt
het bestuur zijn bestuursverslag uit en legt onder overlegging
van de jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Bij de vaststelling
van de jaarrekening bepaalt de algemene ledenvergadering
tevens, met inachtneming van artikel 18, de bestemming van
een eventueel positief resultaat.
De hoofden vakbekwaamheid hebben in de eigen regio’s
(naast de meer algemene berichten op intranet) steeds de
collega’s geïnformeerd en zullen dit blijven doen.

Voor vrijwilligers heeft de oprichting van de brandweerschool
geen consequenties, anders dan dat zij meer keuzevrijheid
krijgen in het opleidingsmoment.
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio te verzoeken om de De zorgpunten van de brandweervrijwilligers en instructeurs
zorgpunten van de brandweervrijwilligers en instructeurs mee te zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het
nemen in de verdere uitwerking van het proces uitwerking
proces oprichting coöperatie brandweerschool Noord- Holland
oprichting coöperatie brandweerschool Noord- Holland U.A.
U.A.

Reactie zienswijzen Brandweerschool

