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1.

Plv. Voorzitter
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Vlaardingen
Krimpen aan den lJssel
Lansingerland
Capelle aan den lJssel
Albrandswaard
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Opening

De plv. voorzitter opent de vergadering. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer
Aboutaleb, de heer Lamers, mevrouw Attema, de heer Bastin en de heer Van
Nimwegen.
De voorzitter heet mevrouw Junius en de heer Van de Stadt welkom als nieuwe leden
van het algemeen bestuur. Zijwijdt ook een warm dankwoord aan de heer Karssen.
Tevens dankt zij de heer Lokker - die mevrouw Grootenboer waarnam tijdens haar
herstel - voor zijn deelname aan de vergaderingen. Voor zowel de heer Karssen als de
heer Lokker s het de laatste AB-vergadering.
Daarnaast staat de voozitter stil bij het overlijden van de heer Anker. Zij venvelkomt
zijn opvolger, mevrouw Van Kooten.

2.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2015

De vergadering stelt het verslag vast.

De heer Van de Stadt vraagt naar aanleiding van het verslag naar de opvolging van de
vraag van de heer Fortuyn over het gebruikmaken van de lage rentestand bij
langlopende geldleningen. De heer Littooij antwoordt dat er uitvoerig contact is
geweest met de heer Fortuyn over de wijze waarop de VRR leningen aangaat. Deze
bleek overeen te komen met de wijze die de heer Fortuyn ook voor ogen had.

3.

lngekomen en verzonden stukken

N.a.v. bijlage 3, Bestuurlijke afspraken meldkamer: de heer Littooij licht deze brief toe.
Hierin wordt bevestigd dat de extra kosten die gemoeid zijn met de nieuwe keuzes
rondom de samenvoeging van de meldkamers van VRR en VRZHZ niet voor rekening
komen van de VRR, maar voor rekening van het ministerie.
N.a.v. bijlage 4, Gestelde deadline door griffiers voor aanbieding begroting GR-en: de
heer Van de Stadt merkt op dat begin april erg vroeg is om al over de begroting van het
jaar erop te praten. Dit kan verkeerde verwachtingen wekken. Hij stelt voor een
'disclaimer' bij te voegen, om de verwachtingen bij te stellen.
De heer Littooij antwoordt dat dit nou eenmaal de systematiek van de begroting is,
aangezien de begroting medio juli al bij de provincie ingeleverd moet worden. De heer
Koen vult aan dat dit voor iedere GR geldt.
Er wordt in de reactie van de VRR op deze brief (bijlage 10) niet ingegaan op de wens
om de deadline te verzetten. De heer Wagner en de heer Blase vinden dit spijtig. De
heer Littooij geeft aan dat de verlenging van de zienswijzetermijn aan de voorkant is
aangepast, om te voorkomen dat er vergaderd moet worden in het zomerreces.
Er is nog geen reactie van de griffiers op de brief van de VRR.
De heer Van Belzen vraagt n.a.v. bijlage 1 en bijlage t hoe het bestuur hierbij
betrokken kan worden. De voorzitter geeft aan dat de betrokkenheid van de besturen
ook tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad aan de orde is geweest. De VRR
zal het algemeen bestuur meer betrekken bij landelijke ontwikkelingen.

4.

Actielijst

Er zijn geen opmerkingen

5.

Besluitenlijst

Er zijn geen opmerkingen.

6. Mededelingen
a) Nieuwe DPG mevr. Elly van Kooten
Mevrouw van Kooten is sinds 1 september jl. als Directeur Publieke Gezondheid
aangesteld. Zij stelt zichzelf voor, en geeft aan dalzr¡ ernaar uit ziet om samen te
werken met de leden van het Algemeen Bestuur.

b) Terugkoppeling Veiligheidsberaad

10 juli 2015
Mevrouw Salet was aanwezig tijdens dit overleg. Hier is ook de voortgang van de
transitie van de meldkamers besproken. Er zijn zorgen geuit over het tempo en de
grootschaligheid van het project. Er is ook gesproken van de reactie van het VB over
de consultatie.
Ook is gesproken over de financiering van de crisistaken van de Reddingsbrigade
Nederland. Hierover werd aangegeven dat veel veiligheidsregio's niet veel voelen voor
extra taken zonder meer financiering. Op 9 oktober is de volgende vergadering van het
VB. Mevrouw Salet geeft aan dat het AB betrokken zal worden bij de onderwerpen die
daar op de agenda staan.

c)

Stand van zaken besteld vervoer

De heer Littooij geeft een toelichting over de actuele stand van zaken. Hij legt uit wat
de verschillen zijn tussen spoedvervoer en besteld vervoer, en de normtijden die
daarvoor gelden. Het spoedvervoer heeft altijd prioriteit boven besteld vervoer. ln het
afgelopen jaar is er een toename van het aantal urgente ritten, waardoor het besteld
vervoer langer op zich laat wachten. Dit is een punt van aandacht. De AZRR en de
ziekenhuizen zoeken hier in gezamenlijkheid een oplossing voor.
De heer Rensen vraagt hoe de toename van urgente ritten te verklaren is. De heer
Littooij geeft aan dat de AZN ondezoek doet naar de oozaken van de landelijke
stijging van urgente ritten met ongeveer 10olo. Mogelijke factoren zijn de sluiting van
huisartsenposten en het feit dat het gemakkelijker is geworden om te alarmeren
(bijvoorbeeld via 1 1 2-apps).

d)

Ontwikkelingen Gentrale Ondernemingsraad (COR)
De heer Littooij licht het onderwerp toe. Begin dit jaar is er een verschil van inzicht
ontstaan tussen de directie van de VRR en de COR over de koers van de VRR, wat
ertoe heeft geleid dat er naar buiten toe animositeit merkbaar was. Niet alleen naar
buiten toe was dit het geval, ook waren er strubbelingen tussen medewerkers van de
VRR en de COR. Er is veel tijd en energie in gestopt om elkaar weer te vinden.
Sinds de zomer is er een nieuwe start gemaakt. Er wordt getracht nog meer in
gezamenlijkheid naar de organisatie te kijken en er wordt gewerkt aan een
gezamenlijke visie. Er is een tegenbegroting opgesteld door de COR, die ook naar de
verschillende gemeenten is gestuurd. Mocht dit tot vragen leiden, dan kan dit kenbaar
gemaakt worden aan de heer Littooij.

e)

Stand van Zaken Vluchtelingenopvang
De voorzitter spreekt haar waardering uit voor de rol van de VRR in het dossier
vluchtelingenopvang. De heer Littooij licht toe hoe de VRR de coördinatie van de
vluchtelingenopvang in de regio heeft ingevuld, met een planningsstaf en liaisons van
de VRR om de gemeentelijke coördinatie bij de opvanglocaties te ondersteunen. Het
Draaiboek Vluchtelingenopvang dat door de VRR wordt bijgehouden wordt inmiddels
landelijk gebruikt.
De heer Littooij is trots op de samenwerking met de gemeenten en zegt toe dat de
VRR gemeenten zal blijven ondersteunen wanneer nodig.
De VRR heeft veelvuldig contact met het COA. Toch is het lastig om met zekerheid te
zeggen wanneer er bussen naar onze gemeenten toe vertrekken.
De heer Van Belzen geeft aan dat het hierdoor lastig is om consistent beleid te voeren
naar buiten toe. De heer Karssen beaamt dit. Hij geeft aan dat hij hierin veel gehad
heeft aan de VRR. Hij licht toe hoe de opvang in Maassluis is verlopen. De beveiliging
is één van de grootste kostenposten gebleken. Toch geeft het veel terug aan de stad
om zoiets in gezamenhjkheid op te pakken.
De heer Rensen geeft aan dat zijn gemeente bereidwillig tegenover opvang staat,
maar dat het COA maar 40 euro per vluchteling per nacht vergoedt. Hoe is dit tussen
COA en VRR besproken?
De heer Littooij geeft aan dat er op het gebied van kosten door de VRR geen
afspraken zijn gemaakt met het COA. De VRR draagt zelf alle kosten die zij maakt.

Ook de kosten die de gemeente maakt worden door de gemeente zelf gedragen. Er
wordt een beroep gedaan op de reseryes voor een grote humanitaire ramp.
De heer Koen constateert dat vluchtelingen elke drie dagen naar een andere sporthal
worden gebracht. Humanitair gezien is dit niet wenselijk. Dit zorgt voor een dilemma in
de gemeente.
De heer Lokker stelt een vraag over het minimum aantal vluchtelingen dat wordt
opgevangen in één gemeente. Moet iedereen op één locatie worden opgevangen, of
kan dat ook in kleinere groepen op verschillende locaties?
De heer Littooij geeft aan dat de VRR ondersteunt bij crisisnoodopvang (korte termijn),
met name in de coördinatie. De lijst met de capaciteit per gemeente is aan het COA
gecommuniceerd; verdere regie over de toewijzing van de aangeboden locaties in
deze gemeenten loopt via het COA.
De VRR heeft bij het COA aangegeven dat zij maximaaltwee opvanglocaties van 200
man tegelijkertijd aan kan.
Mevrouw Junius vraagt naar de criteria die het COA hanteert als er een beroep wordt
gedaan op een gemeente. Wordt er alleen een beroep gedaan op een gemeente als
die zich aangemeld heeft? En wordt er bijtoezeggingen rekening gehouden met het
aantal bedden die beschikbaar z4n?
De heer Littooij antwoordt dat er pas een beroep gedaan wordt op een gemeente als
de opvangcapaciteit van die gemeente bekend is. De bedden worden besteld bij het
Rode Kruis en het lFV.
De heer Wagner constateert dat er een beleidslijn ontbreekt vanuit het Rijk. Hier
moeten we één geluid laten horen. Er is onduidelijkheid over de kosten en er dient
gekeken te worden of bepaalde knelpunten in de zorg van vluchtelingen opgelost
kunnen worden.
Mevrouw Huizer geeft aan dat vele vormen van opvang zinvol kunnen zijn. Zij noemt
drie voorbeelden: de doorstroom van statushouders, langdurige opvang en
crisisnoodopvang voor een paar dagen . Ze geefl het advies aan gemeenten om te
zorgen dat de opvangorganisatie op orde is, en dat vrijwilligers klaarstaan. Haar
gemeente heeft zelf contact met het COA over langdurige opvang.
Mevrouw Junius vraagt of er meerdere keren een beroep kan worden gedaan op
eenzelfde opvanglocatie. De heer Littooij geeft aan dat de opvang altijd in overleg met
het COA wordt geregeld. De Operationeel Leider van de planningsstaf heeft ambtelijk
met alle gemeenten contact.

f)

Overige mededelingen

De heer Littooij deelt mee dat de aanrijdtijden van de ambulancedienst 3 tot 4 procent
achteruit lopen. De acties duren voort, ondanks de onderhandelingen. Helaas zullen
we daar de komende tijd nog last van blijven ondervinden.

BESLUITVORMEND

7.

2" kwartaalrapportage 2015
De heer Littooij geeft een presentatie. We zijn dit jaar begonnen met een sluitende
begroting voor 2015. Er wordt scherp gestuurd op de financiën, door de directie en de
bestuurlijke auditcommissie. Het ziet ernaar uit dat er 500.000 euro overgehouden
wordt. Er is echter een aantal aandachtspunten: de ambulancedienst treft de VRR
financieel met de cao-acties. Hierdoor moet er capaciteit worden ingehuurd, waardoor
daarop wordt ingeleverd.
De dalende lijn in het aantal branden zetzich voort en er is een forse afname in de loze
automatische brandmeldingen. Er is een toename van AED-inzetten en 'overige
hulpverlening', zoals stormschade en liftopsluitingen.
We zitten aan de norm voor de opkomsttijden van de tankautospuiten. Ook voor de
urgente ritten van de ambulancedienst is een verbetering te zien in de aanrijdtijden,
maar dit gaat gepaard met een 'winstwaarschuwing': in verband met de cao-acties
heeft deze stijgende lijn in de cijfers na het eerste halfjaar niet doorgezet.
Thema's waarop wordt ingezet zijn o.a. Brandveilig Leven en de inzet van vrijwilligers.
De heer Koen geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst van de bestuurlijke
auditcommissie die op 3 september jl. plaatsvond. Er is sprake van een ombuiging
naar zu¡arte cijfers vanuit de rode cijfers. Wel geldt de nasleep van het faillissement
van de leverancier van de tankautospuiten nog als tegenvaller. De programmamanager
bedrijfsvoering ter ondersteuning van de directie wordt door de commissie omarmd,
ook in relatie tot het Basis Zorg Niveau en het rapport Rembrand zoals in het
Veiligheidsberaad is besproken.
De heer Wagner vraagt naar de verhouding tussen de overschrijding van de kosten
van de ambulancezorg en de indexering van eerder dit jaar, aangezien bij het
vaststellen van de begroting expliciet is gekozen voor een accres van 0,5%.
De heer Littooij geeft aan dat de ambulancezorg door de zorgverzekeraars wordt
bekostigd. De ontwikkelingen in de ambulancezorg zullen in de thematische
vergadering op 2 november 2015 door de heer Lamers worden toegelicht.
De heer Van de Stadt vraagt naar de dooruverking van de financiën. Er was ook een
structurele tegenvaller van ruim € 350.000 bij de ambulancezorg, en dat was eerst een
overschot in de begroting van 2016. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?
Aanvullend hierop wil hij weten in hoeverre er met de dekking van de hulpdiensten
wordt geanticipeerd op de infrastructurele ontwikkelingen rondom de A12 en 413-416
en nog 6000 woningen die gebouwd worden.
De heer Littooij geeft aan dat de coöperatie zoals die nu bestaat een lege coöperatie
was. Deze wordt nu gevuld, wat inhoudt dat de coöperatie zelf aanschaffen zal gaan
bekostigen, zoals hartmonitoren. Hierdoor gaat er meer geld van de zorgverzekeraars
naar de coöperatie en minder naar de VRR. De begroting van de VRR moet hierop
aangepast worden, maar die zal sluitend zijn.
Voor wat betreft de dekking verwijst de heer Littooij naar het Brandweezorgplan.
Mevrouw Van Daalen licht toe dat er op 9 november een bijeenkomst zal zijn met

enkele leden van het algemeen bestuur om hierover mee te denken. Vanaf 2016 zal dit
plan steeds meer vorm krijgen en vanaf 2018 wordt dit geÏmplementeerd.
De heer van Belzen vraagt naar aanleiding van de kwartaalrapportage waarom
sommige informatie wel in de toelichting en niet in de tabel voorkomt. Als voorbeeld
noemt hij de inhuur van derden. De heer Littooij neemt dit mee naar de controller van
de VRR.
De vergadering neemt kennis van de 2" Kwartaalrapportage 2015

8.

Beleidsadvisering beschermingsniveau 2 PGS 15
Het Algemeen Bestuur besluit het "Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15"
vast te stellen en als beleidsregel van de VRR te publiceren conform het gestelde in de
Algemene Wet Bestuursrecht.
HAMERSTUKKEN

9.

Vergaderdata bestuur 2016
De vergaderdata worden vastgesteld.

10. Uitreiking boek "Ontwerpen voor een veilige omgeving" aan leden van het
AB
De heer Buitendijk (VRR) geeft een korte presentatie over dit onderwerp. Ruimtelijk
ontwerpers komen bij de inrichting van Nederland tal van obstakels tegen, zoals
spoorlijnen, wegen, industriegebieden en ondergrondse buisleidingen. Deze functies
hebben invloed op de veiligheid van mensen die daar omheen wonen en werken.
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hecht veel waarde om door gemeenten
vroegtijdig te worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zorgt voor een
snellere doorlooptijd van plannen en een efficiëntere inzet van financiële middelen.
Meer hierover is te vinden op www.veiligeomgeving.nl.
11. Rondvraag

De heer Lokker bedankt het bestuur voor de samenwerking. Mevrouw Grootenboer zal
vanaf I oktober haar werkzaamheden hervatten.
De heer Rensen heeft naar aanleiding van het TV-programma De Monitor
gecorrespondeerd met de heer Littooij over beroepsziekten. Mevrouw van Daalen licht
toe dat het ondenruerp al langer speelt bij Brandweer Nederland en dat het IFV samen
met het AMC onderzoek verricht naar deze problematiek.
De VRR neemt dit probleem erg serieus en is op dit moment aan het inventariseren
welke maatregelen er op korte termijn kunnen worden doorgevoerd en welke
maatregelen (en consequenties) op middellange termijn genomen kunnen worden. De
omvang van deze maatregelen kan groot zijn en dit kan leiden tot extra kosten. De
financiële consequenties hiervan zijn nu nog niet bekend.

12. Sluiting
De plv. voozitter sluit de vergadering om 13:40 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december
2015.

tt, lng.

A. Aboutaleb
voorzitter

