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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De heren Oskam, Haan en Oosters en mevrouw
Attema hebben zich afgemeld. De voor¿itter heet in het bijzonder dhr. Wagner welkom
die de vergaderingen van het Algemeen Bestuur enige tijd niet heeft kunnen bijwonen.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 4iuli2016
Het verlag wordt vastgesteld.

3. Verslag thematische vergadering Algemeen Bestuur 3l augustus 2016
Het verslag wordt vastgesteld.

4. lngekomen en ve¡zonden stukken

N.a.v. nr. 3. Reactie Burgerinitiatief verbeterde acute spoedeisende hulp op Voorne-
Putten
Mw. Salet merkt naar aanleiding van de brief op dat de Veiligheidsregio slechts één
van de partijen is die bij de door dhr. Heijdacker geschetste problematiek betrokken is.
Ze stelt voor om inhoudelijk te reageren op de ingezonden brief. Daarnaast doet ze het
vezoek aan dhr. Littooij om deze problematiek integraalte bespreken met alle
betrokken partners die verenigd zijn in het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Dhr. Littooij vult aan dat dit een ondenruerp is dat breder is dan de ambulancedienst. De
zorg die dhr. Heijdacker middels het burgerinitiatief uitspreekt is een zorg die gedeeld
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wordt door de VRR. Er is sprake van een aantal efficiency maatregelen binnen de
keten dat op zichzelf begrijpelijk is maar consequenties heeft voor de ambulancezorg.
Deze punten van zorg zijn ook besproken in het Regionaal Overleg Acute Zorg
(ROAZ). Het ROAZ herkent en erkent de problematiek. Dhr. Littooij kan zich vinden in
het voorstel van mw. Salet om een bijeenkomst te organiseren met de betrokken
partners.

Dhr. Heijdacker is aanwezig bij de vergadering en de voozitter geeft hem de
gelegenheid om in een nawoord aan te geven wat hijvindt van de wijze van afdoening
van zijn brief door het Algemeen Bestuur.

Dhr. Heijdacker uit namens het burgerinitiatief 'verbeterde acute spoedeisende hulp op
Voorne-Putten'opnieuw zijn zorgen over de in zijn ogen ontoereikende acute
noodzorg, lange aanrijdtijden van ambulances en het ontbreken van een
huisartsenpost.

De voorzitter bedankt dhr. Heijdacker voor zijn aanwezigheid en geeft aan dat over dit
onderwerp nog nader gesproken zal worden.

Tot slot informeert dhr. Littooij de vergadering over de uitzending van KRO/NCRV
Monitor op 9 oktober a.s. over dit onderwerp.

5. Actiel'rjst
De actielijst blijft ongewijzigd

6. Mededelingen

a) Aan kond i gi n g onderzoek repressieve brandweerzorg lV&J
Mw. Trijselaar deelt mee dat de lnspectie Veiligheid en Justitie vanaf 1 augustus jl.
onder¿oek doet in alle veiligheidsregio's in Nederland met als doelte toetsen in welke
mate de inrichting van de repressieve brandweerzorg in een veiligheidsregio voldoet
aan de geldende wet- en regelgeving. De inspectie doet dit ondezoek naar aanleiding
van een aantal incidenten in het land, waaronder de brand in de Gruttostraat in
Hellevoetsluis in mei 201 6.
De VRR heeft vandaag de gevraagde documentatie aangeleverd aan de lnspectie
V&J.

Dhr. Blase vraagt of dit ondezoek aangegrepen kan worden om de conclusies van het
Algemeen Bestuur uit de laatste thematische vergadering onder de aandacht te
brengen van het Rijk. Mw. Trijselaar antwoordt dat de lnspectie op dit moment vooral
feitelijke informatie vezamelt over de huidige toepassing van geldende wet- en
regelgeving. Daarnaast worden interviews gehouden met het managementteam van de
brandweer. Tijdens deze interviews kunnen de genoemde conclusies onder de
aandacht worden gebracht.

b) GOT-onderzoek positie veiligheidsregio's binnen het omgevingsrecht
Mw. van Daalen deelt mee dat de Ministeries VenJ en lenM het COT (lnstituut voor
Veiligheids- en Crisismanagement) opdracht hebben gegeven onderzoek te verrichten
naar de positie van de veiligheidsregio binnen het omgevingsrecht, specifiek gericht op
het omgevingsplan. Tot op heden lijkt het erop dat de omgevingswet de
Veiligheidsregio niet als adviespartner ziet. Het COT is vorige week op bezoek
geweest bij de VRR. Tijdens dit bezoek is een aantal casus besproken waaruit blijkt dat
het verstandig zou zijn om de Veiligheidsregio als adviespartner te betrekken.
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c) Uitvoering Brzo-taken
Mw. van Daalen deelt mee dat de'Monitor naleving en handhaving Bzo-bedrijven
2015'als onderdeel van de'Staat van de Veiligheid' is aangeboden aan de Tweede
Kamer. De monitor geeft een weergave van de resultaten van de gezamenlijke
inspecties van o.a. het bevoegd gezag Wabo, de I-SZW en de veiligheidsregio's bij
Bzo-bedrijven. De directeuren van de veiligheidsregio's zijn geïnformeerd over de
inhoud van het rapport. ln 2015 zr1n78 Brzo-inspecties uitgevoerd binnen het gebied
van de VRR. Er is voor acht overtredingen een handhavingsverzoek neergelegd bij het
Wabo bevoegd gezag en de lnspectie SZW. Het betreft hier overtredingen waarbij
geen sprake is van dreiging van een zwaar ongeval.

d) Consultatie Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond
Het Reg ionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rij nmond wordt geactual iseerd. De
gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. De
projectleider gaat bij gemeenteraden langs om een toelichting te geven als daar
behoefte aan is.

e) Stand van zaken vluchtelingenopvang in de regio
Mw. Salet geeft aan dat de instroom van vluchtelingen in Nederland lager is dan
verwacht. De bestuurlijke regiegroep Opvang Vluchtelingen heeft in overleg met de
provincie besloten dat daarom op korte termijn niet verder gezocht wordt naar
opvanglocaties. Er wordt wel op langere termijn nagedacht over extra opvang voor het
geval de noodzaak opnieuw ontstaat. De behoefte aan opvang voor statushouders is
nog steeds aanwezig. Hier is een contactpersoon voor benoemd door het COA.
De workshop die gehouden zou worden met alle vertegenwoordigers van gemeenten
zal niet door gaan.

Dhr. Littooij informeert naar het voortbestaan van de bestuurlijke klankbordgroep
vluchtelingen. Het Algemeen Bestuur besluit dit bestuurlijk overleg voorlopig in
slaapstand te brengen, totdat het noodzakelijk blijkt dat weer bestuurlijke afstemming
over dit onderwerp plaats vindt.

f) Voordracht coördinerend functionaris.
Dhr. Littooij licht toe dat de Kring van Gemeentesecretarissen dhr. Beek heeft
voorgedragen als nieuwe Coördinerend Functionaris. Het was een nadrukkelijke wens
om een zittend gemeentesecretaris te benoemen als coördinerend functionaris. De
voorzitter stelt voor om de benoeming van dhr. Beek door het Dagelijks bestuur bij
acclamatie te aanvaarden en verzoekt dhr. De Jong om de felicitaties van het
Algemeen Bestuur over te brengen aan dhr. Beek.

7. Terugkoppelingen

a) Overleg G4-burgemeesters en DB Veiligheidsberaad
De voorzitter geeft een terugkoppeling van het gesprek dat hij heeft gevoerd met het
Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad. Tijdens dit gesprek heeft hij de wens
kenbaar gemaakt om een andere invulling te geven aan de afstemming tussen de
voorzitters Vei I ig heidsreg io.
De voorzitter geeft aan dat hij graag zou zien dat een nieuwe, lichtere
afstemmingsstructuur tussen de voozitters Veiligheidsregio wordt gerealiseerd. De
ondersteuning kan beperkt worden en losgeweekt uit het IFV en bijvoorbeeld bij het
bureau belegd kunnen worden dat het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)
voorbereidt, danwel bij de VNG.

De voorzitter geeft aan dat het IFV verantwoordelijk is voor de uitvoering van wettelijke
taken. Hij zou graag zien dat het bestuur van het IFV wordt samengesteld uit een
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beperkt aantal voozitters Veiligheidsregio, met mandaat vanuit de 25
Veiligheidsregio's. Dit bestuur zou jaarlijks verantwoording kunnen afleggen over de
prestaties van het IFV en marge van een bestaande vergadering zoals het jaarlijks
VNG-congres.

Bovengenoemd beeld is geschetst in een brief aan het Dagelijks Bestuur van het
Veiligheidsberaad. De brief wordt op dit moment afgestemd met de burgemeesters van
de G4. De voorzitter zou graag zien dat de brief verstuurd wordt namens de G4
burgemeesters.

De voorzitter heeft het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad gevraagd, in
afwachting van verzending van de genoemde brief, de werkzaamheden van het
Veiligheidsberaad op te schorten, lopende zaken te behartigen maar geen nieuwe
besluiten te nemen.

Dhr. van Belzen geeft aan dat hij het waardeert dat de voozitter zoveel tijd investeert
in dit gremium.Zijn ervaring is dat een belangrijk landelijk thema als transportveiligheid
moeilijk op de juiste bestuurlijke tafel te krijgen is terwijl dit een thema van nationaal
belang is. De voorzitter beaamt dit.

TER BESPREKING

8. Goncept rapport visitatie VRR, presentatie door dhr. Bos
De voorzitter heet dhr. Bos welkom. Dhr. Bos presenteert, als voorzitter van de
visitatiecommissie, de uitkomsten van de visitatie die op 13 en 14 juni 2016 bij de VRR
heeft plaatsgevonden.
Dhr. Bos licht toe dat een visitatiecommissie, samengesteld uit collega's uit het land,
de VRR heeft beoordeeld als'kritische vriend'ten aanzien van drie maatschappelijke
thema's: 'de maatschappelijke opdracht', 'leiderschap en verandervermogen',
'organisatie in samenwerking'.
De visitatiecommissie heeft met 35 medewerkers van de VRR en partners gesproken.
Daarnaast heeft de commissie de toegestuurde documentatie bestudeerd en de
bedrijfsfilm van de VRR bekeken.

Dhr. Bos presenteert kort de observaties en aanbevelingen van de visitatiecommissie
ten aanzien van de maatschappelijke thema's waarop de VRR beoordeeld is.

Dhr. Bos concludeert dat de VRR veel stappen heeft gezet, op de goede weg is en ook
de steun voelt van het bestuur om door te pakken. Met deze afsluiting overhandigt dhr.
Bos het rapport van de visitatiecommissie aan de voorzitter. De voozitter bedankt dhr.
Bos voor de waardevolle visitatie en vezoekt alle leden van het Algemeen Bestuur een
exemplaar van het visitatierapport toe te sturen.

Dhr. Littooij bedankt dhr. Bos voor de terugkoppeling namens de visitatiecommissie. Hij
licht toe dat de directie van de VRR de genoemde aanbevelingen waardeert en
herkent. De directie zet middels een aantal actiepunten in op verbetering van deze
punten. Tot slot deelt dhr. Littooij mee dat de VRR genomineerd is als beste
overheidsorganisatie van het jaar. Het Algemeen Bestuur feliciteert de VRR met deze
nominatie.

De voorzitter dankt dhr. Bos voor zijn presentatie en mw. Van Reijen, secretaris van de
visitatiecommissie, voor haar aanwezigheid.
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9. Herijking evenementenadvisering, presentatie mw. Arends-Leppers

Mw. Arends-Leppers, projectadviseur bij Risico & Crisisbeheersing, is aanwezig om
een presentatie te geven over de herijking evenementenadvisering. De voorzitter heet
haar welkom. Mw. Arends licht toe dat de huidige Handreiking Publieksveiligheid
evenementen regio Rotterdam Rijnmond (2011) en de Beleidsnotitie Evenementen
Risico- en Crisisbeheersing VRR (201 1) zijn gedateerd. Sindsdien zijn zowel de eigen
organisatie als de evenementensector veranderd, waardoor er behoefte is aan een
herijkte versie van zowel de handreiking als het interne evenementenbeleid.

Mw. Arends-Leppers refereert aan de aanbevelingen die zijn gedaan door de
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het incident in Haaksbergen.

De VRR herkent deze aanbevelingen en wil daarom de aandacht meer verleggen naar
de evenementen met de grootste risico's voor de veiligheid en gezondheid voor de
omwonenden, bedrijven, toeschouwers en deelnemers. Mw. Arends-Leppers
informeert het Algemeen Bestuur over deze voorgenomen wijziging.
Dit betekent meer risicogericht adviseren; maatwerk en kwaliteit in plaats van kwantiteit
en eenvormigheid en het inrichten van een eenduidig proces van advisering.

Mw. Arends-Leppers vraagt betrokkenheid vanuit de gemeenten bij dit ontwikkelproces
en is voornemens tweemaal per jaar een ambtelijke themabijeenkomst te organiseren.
Mw. Junius verzoekt ook de organisatoren van evenementen hierbij uit te nodigen.
De nieuwe handreiking wordt in samenwerking met Politie Eenheid Rotterdam
opgesteld en wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur in april 2017 ter
vaststelling voorgelegd. Er wordt jaarlijks aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd
over de ontwikkelingen en de rode draad voor de evenementenadvisering binnen de
veiligheidsregio.

Het Algemeen Bestuur steunt de ingezette ontwikkeling rond de herijking
evenementenadvisering. De voorzitter bedankt mw. Arends-Leppers voor de
toelichting.

TER KENNISNAME

I 0. Halfjaarrapportage 201 6
Dhr. Van der Stadt licht toe dat de VRR in de begroting 2016 is uitgegaan van een
tekort van € 621k maar dat deze cijfers zich positief ontwikkeld hebben tot een
overschot binnen de reguliere bedrijfsvoering van €786k. Zoals reeds aangekondigd in
de begroting 2016 en in de 1" begrotingswijziging 2016, heeft de invoering van het
lndividueel Keuzebudget (lKB) een directe negatieve invloed van € 2.300k op het
resultaat 2016 van de VRR. ln de 2" begrotingswijziging wordt voorgesteld om deze €
2.300k ten laste van de algemene reserve te brengen. De verwachting is dat met het
positieve resultaat over 2016 de reserve kan worden aangevuld met ten minste € 786k.

Mw. Salet vezoekt om toe te lichten waardoor het overschot binnen de reguliere
bedrijfsvoering van €786k is ontstaan. Dhr. Littooij zegt dit toe.

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de halfjaarrapportage VRR 2016.

I l. Vervolg proces Plan Brandweenzorg 2017-2020
Mw. Trijselaar licht toe dat de brandweer na de thematische bijeenkomst van het
bestuur op 31 augustus jl. vol energie heeft gewerkt aan het 'praatpapier' waar de
voorzitter om heeft vezocht. Het praatpapier is een korte visie op de brandweerzorg.
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Mw. Trijselaar wijst ook op het visuele verslag (tekening) dat is bijgevoegd bij de
stukken en gebruikt zal worden als handleiding in het proces.

Mw. Trijselaar geeft aan dat het voornemen is om het Plan Brandweerzorg in
december ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Mogelijk wordt
dit een conceptversie die daarna wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit is nog
een bespreekpunt.

Om het bestuur te informeren over een aantal vrij technische besluiten die eind 2016
en begin 2016 voorgelegd worden, worden in de maand november
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het huidige dekkingsplan 2.0 verloopt dit jaar
Het Algemeen Bestuur wordt in december 2016 vezocht het dekkingsplan te
verlengen zodat daarna op basis van het Plan Brandweezorg vorm gegeven kan
worden aan 'dynamische brandweezorg'. Omdat een groot aantalvan de huidige
leden van het Algemeen Bestuur niet betrokken is geweest bij de besluitvorming over
het huidige dekkingsplan worden informatiebijeenkomsten georganiseerd over het
huidige dekkingsplan en de totstandkoming daarvan.
Daarnaast wordt in december 2016 een voorstel voorgelegd aan het bestuur om de
pilot die sinds 2015 wordt uitgevoerd op de Zuid-Hollandse Eilanden met uitruk op
maat om te zetten in definitief beleid. De burgemeesters van de Zuid-Hollandse
Eilanden zullen tijdens een informatiebijeenkomst op 2 november a.s. geïnformeerd
worden over de resultaten van de pilot.

Tot slot wordt op 9 december 2016 een bestuurlijke conferentie georganiseerd over de
Omgevingswet.

12. lncidentbestrijdingsplan infectieziekten
Mw. van Kooten licht toe dat het lncidentbestrijdingsplan infectieziekten is hezien met
inbreng van de ketenpartners die zitting hebben in het Kernteam lnfectieziekten. Het
bestuur neemt kennis van het plan.

HAMERSTUK

13. Vergaderschema Bestuur VRR 2017
De voorzitter geeft aan dat door het Dagelijks Bestuur is aangedrongen op een lagere
vergaderfrequentie. Naar aanleiding van dit vezoek is het aantal vergaderingen voor
2017 teruggebracht. Het Algemeen Bestuur stemt in met het vergaderschema.

AFSLUITING

14. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur

Aldus
2016.

in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december
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