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Kernboodschap De besturen van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland-Noord en 

Zaanstreek-Waterland zijn voornemens over te gaan tot de oprichting van een 

coöperatieve vereniging Brandweerschool Noord-Holland. Doel is om het 

brandweeronderwijs te verbeteren en efficiënter te kunnen werken. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van 

het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de 

raadsvergadering.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- 

Besluit College 

d.d. 28 mei 2019 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

- Als zienswijze aan te geven positief te staan tegenover het voornemen tot 

de oprichting van een coöperatieve vereniging Brandweerschool Noord-

Holland. 

 

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 
De besturen van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-

Waterland zijn voornemens over te gaan tot de oprichting van een coöperatieve vereniging 

Brandweerschool Noord-Holland. Doel is om het brandweeronderwijs te verbeteren. Aan dit doel ligt 

het landelijk Convenant Versterking Brandweeronderwijs ten grondslag. De drie regio’s, met nu nog 

elk een eigen opleiding, werken al op veel fronten samen.  

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

- Als zienswijze aan te geven positief te staan tegenover het voornemen tot de oprichting van 

een coöperatieve vereniging Brandweerschool Noord-Holland. 

 

3. Beoogd resultaat 

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de oprichting van coöperatie 

brandweerschool NH en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar 

zienswijze hierop. 

 

4. Argumenten 
De bundeling is wenselijk en noodzakelijk om expertise te bundelen en verdere kostenstijging te 

voorkomen. Er kan dan efficiënter worden gewerkt. Er is gekozen voor de coöperatie-vorm om extra 

kosten voor b.t.w. en vennootschapsbelasting te beperken. 

De oprichting van de brandweerschool NH leidt niet tot hogere kosten, past binnen de begroting van 

de VRK.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

6. Uitvoering 
Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 8 juli 2019 tot definitieve besluitvorming overgaan. Eind 

november 2019 vindt accreditatie van de Brandweerschool door het Instituut Fysieke Veiligheid 

plaats. 

7. Bijlagen 

- brief VRK oprichting coöperatie brandweerschool NH en akte van oprichting 

- Infographic Brandweerschool 


