
 

Zienswijze 
 

Toelichting 

In de concept-Akte Brandweerschool staat het echter anders geformuleerd, namelijk zo: 

het algemeen bestuur van (in ons geval) de VRNHN wijst aan wie namens hen lid wordt van de ALV 

Brandweerschool, met als omschrijving: ‘al dan niet uit zijn midden’. Dat zou betekenen dat er ook iemand 

in de ALV zou kunnen komen die niet uit een AB komt. 

Dat vinden wij geen goed idee: dat maakt namelijk dat de toezichthoudende rol juist moeilijk in te vullen is, 

bezien vanuit de politieke verantwoordelijkheid. 

 

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd bestuur; de brandweerschool is in feite een verdere verlenging, 

waarbij het dus belangrijk is de politieke verantwoordelijkheid een plaats te geven. Wij vinden dus dat 

degene die door het AB van de Veiligheidsregio wordt aan gewezen als lid in de ALV van de Brandweerschool 

iemand uit hun midden moet zijn (een burgemeester dus).  

 

Bestuursverslag en Jaarrekening 

Daarnaast willen wij dat jaarlijks het bestuursverslag en de Jaarrekening van de Brandweerschool niet ter 

inzage wordt gelegd voor de leden, maar wordt ingebracht ter bespreking in de ALV. 

 

Besluit 

De volgende zienswijze toe te voegen aan het besluit: 

 

Zienswijze 10: Oprichting Brandweerschool 

De veiligheidsregio wordt verzocht twee artikelen aan te passen in de concept-akte Brandweerschool, te weten: 

Artikel 15 

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 zoveel mogelijk 

dezelfde persoon af te vaardigen.  

3. De ledenvergaderingen worden geleid door een door de ledenvergadering zelf aan te wijzen persoon, die alsdan 

kwalificeert als voorzitter van de ledenvergadering als bedoeld in artikel 16. Deze persoon kan een bestuurder zijn, maar 

kan ook een van de afgevaardigden als bedoeld in lid 2, of een andere externe persoon. 

 

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. 

 

 

  

Zienswijze op het oprichten van de 
Brandweerschool 
Ruimte voor politieke verantwoordelijkheid 

In het voorstel dat ingaat op de oprichting van een Brandweerschool staat dat er  

‘… één bestuurder per regio <benoemd wordt> in de ALV en daarmee invulling te 

geven aan de toezichthoudende rol op de Brandweerschool NH.’ 

Raad 26-06-2019  

2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde  

Portefeuillehouder Burgemeester  

 
 Zaaknummer 1779901  

 

 


