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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
De heren Doense en Oosters hebben zich afgemeld. Ook afwezig zijn de heren Paauw
en Van Nimwegen.
Dhr. Heijdacker heeft verzocht om namens het Burgerinitiatief “Verbeterde Acute
Spoed Eisende hulp op VPR” te mogen spreken. Het ontbreken van specialistische
zorgtaken met name op de eilanden en de verslechtering van acute spoedeisende hulp
is aanleiding voor het burgerinitiatief. Dhr. Heijdacker krijgt spreektijd van de voorzitter.
Hij vraagt aan allen die aanwezig zijn om verantwoordelijkheid te nemen, de vragen die
gesteld zijn in de ingezonden derde brandbrief van 18 april 2017 te beantwoorden en
de verdere ontwikkelingen rond de acute spoed eisende hulp in de regio VPR en de
gehele VRR in goede banen te leiden. De voorzitter verwijst naar het gesprek met
verzekeraars en dhr. Lamers kort geleden. Hij geeft aan dat de situatie van
ziekenhuizen in de regio niet slechts geïsoleerd moet worden beoordeeld, maar dat er
meer integraal naar de zorg in de regio wordt gekeken. Om dit te doen realiseren zijn
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reeds diverse acties door het VRR bestuur in gang gezet. Dhr. Heijdacker dankt de
voorzitter, geeft aan dat hij het idee heeft dat er naar hem wordt geluisterd.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 5 april 2017
Naar aanleiding van het verslag van het besloten gedeelte over agendapunt
Incidentbestrijdingsplan terrorisme vraagt dhr. Vroom naar het verslag van het gesprek
met de Minister V&J met betrekking tot het Vuurwapenconvenant. De voorzitter geeft aan
de het ministerie contact op zou moeten nemen met de burgemeester van Krimpen aan
den IJssel. Dhr. Vroom geeft aan dat het ministerie contact heeft opgenomen met de
directeur PI Krimpen aan de IJssel, maar niet met hemzelf. De voorzitter zegt toe dat er
verslag wordt gedaan van het gesprek. De vergadering stelt beide verslagen, het
besloten en het openbare gedeelte, vast.
3. Inkomende en uitgaande stukken
De relevante ingekomen en verzonden stukken komen aan de orde bij de
agendapunten. Het Algemeen Bestuur bespreekt de overige ingekomen en verzonden
stukken niet inhoudelijk.
4. Actielijst
De actielijst blijft ongewijzigd.
5. Mededelingen
a) Rapport functioneren Veiligheidsberaad
Op 2 juni is tijdens een besloten Veiligheidsberaad het rapport ‘Doorlichting
Veiligheidsberaad’, opgesteld door de heren Eenhoorn en Hoekstra, gepresenteerd.
Inhoudelijk sluiten de aanbevelingen aan bij de kritische opmerkingen van de G4voorzitters. Mw. Salet was als plaatsvervangend voorzitter bij de presentatie op 2 juni
aanwezig en geeft een terugkoppeling. De sfeer was constructief. De inhoudelijke
aanbevelingen werden over het algemeen gedeeld door alle voorzitters ten aanzien
van de ontvlechting met het IFV, 2 à-3 keer per jaar vergaderen aan de hand van een
strategische agenda en aanwezigheid van de voorzitters waarbij de minister aanschuift
en met een roulerend voorzitterschap. Nadrukkelijk is gesproken over de opgetuigde
structuur van de vele managementberaden. Men kwam tot de conclusie dat deze
structuur moet worden ontbonden. Op 1 juni heeft de voorzitter en plv. voorzitter VRR
in overleg met de voorzitter Veiligheidsberaad en directeur IFV de conclusies
voorbesproken. In die lijn wordt nader invulling gegeven aan de aanbevelingen van het
rapport door een werkgroep. Deze werkgroep komt in september met een voorstel. In
ieder geval dient één van de G4-voorzitters zitting hierin te nemen.
De voorzitter dankt mw. Salet en geeft aan dat het zijn wens is dat het
Veiligheidsberaad teruggebracht moet worden naar een basisvorm van overleg en
afstemming en nationale lobby én het zou een platform moeten bieden voor
kennisuitwisseling en wederzijdse bijstand. Hij kent geen ander bestuurlijk gremium dat
zo zwaar is opgetuigd als dat van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en vindt
dat men zorgvuldiger met tijd, mankracht en efficiëntie moet omgaan. Dhr. Van Belzen
onderschrijft de conclusies van de voorzitter en hoopt dat strategische onderwerpen als
industriële- en spoorveiligheid geborgd blijven.
b) Ledenraadpleging FLO-akkoord
Dhr. Littooij geeft aan dat het principe akkoord middels een ledenraadpleging aan het
Algemeen Bestuur is voorgelegd met als deadline 16 juni jl. om te reageren. De
gemeenten hebben voor zover ze gereageerd hebben, een positief advies gegeven.
De VRR heeft het akkoord in de FLO-ledenraadpleging zonder voorbehoud
geaccordeerd.
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Inmiddels heeft bij de drie grote bonden een ruime meerderheid (80-90%) van de leden
vóór het akkoord gestemd. Zoals in het aan het Algemeen Bestuur toegezonden
communiqué vermeld staat volgt de definitieve uitslag op 6 juli a.s. als het VNG bestuur
zich heeft uitgesproken over het akkoord. Dhr. Littooij geeft tevens aan dat alle
gemeenten die het aangaat een brief hebben gekregen met uitleg over financiën over
het FLO-akkoord met een minimum en een maximum variant. De complexiteit van het
akkoord is zodanig dat je 51 modaliteiten hebt om het te berekenen en dat je het dus
bijna op de persoon moet terugbrengen om een juist totaalbedrag aan te geven.
Mw. Attema vult aan dat het een zeer complex traject was, onderhandelen met de
brandweerkamer met een uitkomst van inderdaad 51 modaliteiten. Dit is terug te
voeren naar reparatie van het FLO-overgangsrecht uit 2006 voor brandweerpersoneel.
Het heeft ook veel langer geduurd dan op voorhand ingeschat vanwege de stakingen
en acties.
De voorzitter geeft het woord aan mw. Jetten met speciale aandacht voor een brief
waarmee de burgemeester van Vlaardingen reageert op de FLO-ledenraadpleging. Zij
complimenteert een ieder met het bereikte resultaat en geeft aan niets af te willen doen
aan het akkoord. Het zou haar veel waard zijn om niet jaarlijks in de raad een
berekening te presenteren met alle nuances van dien, maar hoopt meer recht te doen
aan collectiviteit. Dhr. Lamers sluit zich aan bij mw. Jetten met één toevoeging dat er
ten aanzien van de FLO bij de oprichting van de VRR een vaste lastencomponent voor
Waterweg-gemeenten is afgesproken en we moeten waken dat niet de oude
verplichtingen stapelen boven op de nieuw gemaakte afspraken.
Mw. Salet reageert dat ze het wel ingewikkeld vindt om weer nieuwe afspraken met
terugwerkende kracht te maken met het accorderen van het FLO-akkoord. De
voorzitter verheldert dat er geen sprake kan zijn van stapelen als de reeds gemaakte
afspraken voor FLO-rechten betekent dat ze via een berekening ten laste komen van
gemeenten en niet van de VRR. Elke afspraak is te herroepen, maar de opmerking
over stapelen strookt niet met de opmerking dat er niet getornd wordt aan deze
afspraak.
Mw. Jetten geeft aan dat het haar met name om de beeldvorming gaat nog los van wie
de kosten betaalt. De collectiviteit zou zichtbaar moeten zijn, gelijk voor alle mensen
die voor de VRR werken.
Dhr. Littooij licht toe dat er geen sprake is van stapeling. De regeling die geldt ziet op
de mensen die bij de gemeenten in dienst waren voor 2006. Het akkoord ziet op een
aanscherping van de FLO-rechten voor deze mensen. Bij de oprichting van de VRR is
voor de FLO-rechten van deze mensen afgesproken om dit af te wentelen via een
berekening naar de gemeenten. De kosten voor de toekomst per gemeente nemen af,
alhoewel er een kleine plus in zit met dit nieuwe FLO-akkoord.
De directie VRR zegt toe nader met de burgemeester van Vlaardingen en met de
andere twee burgemeesters van Waterweg-gemeenten over financiële consequenties
te spreken.
c) Overige mededelingen:
Mededeling chemische adviestaak terug naar VRR
Mw. Trijselaar licht het punt mondeling toe.
In 2014 is de dienstverleningsovereenkomst ‘Chemisch Advies en Meetplanorganisatie’
die de VRR met DCMR heeft gesloten verlopen. In de aanloop naar een nieuwe
overeenkomst is bij besprekingen tussen DCMR en VRR naar voren gekomen dat de
brandweer behoefte heeft aan het nader uitwerken van bepaalde uitgangspunten.
Hiertoe is onderzocht welke taken chemisch advies uitvoert in opdracht van de VRR,
DCMR of derden (LIOGS, Kustwacht, VNCI, e.d.).
Aan de hand van een gezamenlijke verkenning met DCMR en VRR zijn voor beide
organisaties de belangen bij het chemisch advies in beeld gebracht.
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Zowel DCMR als de VRR hebben belang bij een goed georganiseerde chemisch
advies organisatie. De verkenning heeft opgeleverd dat de regie en coördinatie van de
chemische adviestaak weer terug gaat naar de brandweer. Op dit moment gaan de
gesprekken over hoe dit personeel technisch en budgettair neutraal kan geschieden.
Voor het eind van het jaar ligt er een voorstel, aldus mw. Trijselaar.
Dhr. Vroom vraagt zich af wat er met deze verschuiving wordt opgelost. Mw. Trijselaar
geeft aan dat de brandweer mede naar aanleiding van de bespreking in het
Veiligheidsberaad over industriële veiligheid gemerkt heeft dat de taak voor de
brandweer op het vlak van IBGS meer inzet behoeft. Daarnaast heeft de brandweer
reeds gespecialiseerde mensen die piket kunnen draaien en de DCMR heeft piketmensen die tegen pensioengerechtigde leeftijd aankomen en bij de DCMR is het geen
voltijdbaan. Inrichting van de taak kan slimmer aldus mw. Trijselaar.
Dhr. Van Belzen hecht eraan dat als dit een versterking van het LIOGS is dat het dan
zijn goedkeuring kan wegdragen. Mw. Trijselaar gaat met dhr. Van Belzen nader in
gesprek over de verschuiving van de chemisch adviestaak van DCMR naar VRR.
BESLUITVORMEND
6. Regionaal Risicoprofiel VRR 2017-2020
Dhr. Littooij complimenteert dhr. Buitendijk voor het consultatieproces en het document
van het Regionaal Risicoprofiel. De zienswijzen hebben op een drietal punten
aanleiding gegeven om het Regionaal Risicoprofiel aan te passen. Deze aanpassingen
betreffen hoofdzakelijk tekstuele wijzigingen. De vergadering stelt met inachtneming
van de gegeven reacties op de zienswijzen van gemeenten en (keten)partners het
Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020 vast.
7. Concept Beleidsplan 2018-2022
Voordat dhr. Littooij het nieuwe beleidsplan 2018-2022 presenteert, geeft mw. Attema
aan dat de discussie over de oranje kolom, zoals geschied in het Dagelijks Bestuur, al
naar een oplossing is gekomen. Dhr. Littooij geeft aan dat er gesproken is met de
coördinerend functionaris en dat er een aanpassing zal komen in de tekst met een
aankondiging van de doorontwikkeling van de oranje kolom die te zijner tijd onder het
beleidsplan zal komen te hangen.
Het beleidsplan 2018-2022 wordt in de vorm van een interactief document opgemaakt
en via www.vr-rr.nl beschikbaar gesteld voor alle inwoners van Rotterdam-Rijnmond.
Mw. Van der Wal en mw. Van den Bergh zijn de uitwerkers van het plan en dhr. Littooij
geeft aan dat hij trots is op het resultaat. Zoals hiervoor al als voorbeeld genoemd komt
onder het beleidsplan als een soort paraplu alle vastgestelde deelplannen te hangen.
Het plan kent een richting toe aan VRR als organisatie.
- De VRR creëert een veilige leefomgeving in Rotterdam-Rijnmond;
- De VRR levert hulpverlening op maat;
- De VRR is het expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid;
- De VRR staat midden in de samenleving.
Dhr. Littooij geeft aan dat er ambities voor de VRR voor de toekomst zijn opgenomen.
Gesproken wordt over bovenlokale veiligheidsfenomenen bij preventie en repressie
zoals opvang van vluchtelingen, cyber-resilience, problemen door
klimaatveranderingen en terrorisme-gevolgbestrijding. De VRR zorgt voor coördinatie
en regie. VRR zou het kennis en expertise-centrum voor veiligheid- en
gezondheidsvraagstukken dienen te zijn.
Tot slot meldt dhr. Littooij dat het beleidsplan wordt aangepast met een toevoeging op
p. 36 over de doorontwikkeling van de Oranje Kolom die de coördinerend functionaris
op zich gaat nemen om de coördinatie van de bevolkingszorgprocessen binnen de
VRR verder te verstevigen.
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Het beleidsplan VRR 2018-2022 wordt in concept vastgesteld, zodat deze door middel
van een zienswijzeprocedure voorgelegd kan worden aan de gemeenteraden, partners
en buurregio’s. Het beleidsplan wordt eind van het jaar definitief vastgesteld in de
laatste Algemene Bestuursvergadering.
Mw. Salet heeft waardering voor het opgeleverde plan en de daarin opgenomen
ambities, en is erg benieuwd hoe het interactieve plan gaat verlopen met alle
verschillende partners die een rol hebben bij de genoemde veiligheidsonderwerpen.
8. Convenanten en stand van zaken realisatie meldkamer Rotterdam
Dhr. Seen, regionaal kwartiermaker meldkamer, geeft een korte toelichting op de stand
van zaken rond de realisatie van de nieuwe meldkamer. Op 21 november 2017 zal de
nieuwe meldkamer Rotterdam operationeel zijn en daarmee worden de huidige
meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond samengevoegd tot één
meldkamer. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de meldkamer blijft bij de
veiligheidsregio’s. Dit betekent dat er, conform artikel 35 van de Wet Veiligheidsregio’s,
moet worden voorzien in een (tijdelijke) constructie om de meldkamer op een goede en
verantwoorde wijze te beheren en te besturen. Hiertoe zijn diverse convenanten en
een realisatieplan opgesteld.
De vergadering stemt in met het Convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer
Rotterdam, het Realisatieplan voor de samengevoegde Meldkamer Rotterdam en de
disciplineconvenanten:
- Convenant Brandweer Meldkamer Rotterdam;
- Convenant Crisisbeheersing Meldkamer Rotterdam;
- Convenant GHOR Meldkamer Rotterdam.
Daarnaast neemt de vergadering kennis van de overige convenanten verband houdende
met de samenvoeging van de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland
Zuid. Vertraging met het nieuwe communicatiesysteem C2000 is een groot risico voor het
hele project, met grote meerkosten en operationele consequenties. Ook een probleem is
nog de afwenteling van de BTW-kosten bij overdracht van personeel waar nog een traject
met de belastingdienst moet worden doorlopen.
De voorzitter doet verslag van het voortgangsgesprek met de minister V&J inzake de
meldkamer, d.d. 29 april 2017. Of de datum van 21 november 2017 van in werking treden
van de meldkamer daadwerkelijk gehaald zal worden is mede afhankelijk van een tijdige
migratie naar het nieuwe C2000 waarvoor de minister verantwoordelijk is. In september
komt er een vervolggesprek over de drie afzonderlijke trajecten die gekoppeld worden te
weten de samenvoegen meldkamers, de landelijke ICT en migratie C2000 en er komt dan
een go of een no-go. Bij een no-go moet er een plan B komen, waarbij het kostenaspect
in kaart wordt gebracht. De kostenafwenteling voor de vertraging naar aanleiding van de
migratie C2000 moeten ten laste komen van de minister aldus de voorzitter. Tevens meldt
de voorzitter op basis van zijn ervaringen bij crisissituaties dat prioriteit moet worden
gegeven aan het inrichten van de crisisruimte. De investeringen die gedaan moeten
worden zijn het installeren van 2 monitoren ten behoeve van live-uitzendingen van NOS
en RTV Rijnmond, het uitkijken van camerabeelden, opnamemogelijkheid van
telefoongesprekken vanuit de GBT-ruimte en oplaadpunten voor mobiele devices van alle
aanwezigen in de ruimte.
Dhr. Van Belzen geeft aan dat het kostenaspect wat afgewend moet worden een
belangrijk punt is. Dhr. Seen antwoordt op de vraag of het testen van de werking van de
meldkamer reeds is gestart en dat dit naar tevredenheid verloopt.
Dhr. Lamers spreekt over de last van de remmende voorsprong en benadrukt dat het
goed is om gewoon ons eigen pad uit te lopen naar realisatie van één meldkamer. Als
punt van kritiek merkt dhr. Lamers op dat de bijgevoegde convenanten ter goedkeuring in
het Algemeen Bestuur niet vooraf zijn geagendeerd in het Dagelijks Bestuur.
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Dhr. Littooij verontschuldigd zich hiervoor. Mw. Jetten vraagt of de nieuwe meldkamer wat
informatiebeveiliging betreft up to date is? Dhr. Seen geeft aan dat we de hoogste
beveiligingsgraad denkbaar hebben voor de nieuwe meldkamer.
Naar aanleiding van de opmerking van dhr. Lamers dat hij had begrepen dat het
Algemeen Bestuur van de VZHZ reeds in de meldkamer heeft vergaderd, wordt
besloten om de volgende Algemeen Bestuursvergadering te laten plaatsvinden op het
WPC in de nieuwe meldkamer.
9. Jaarverslag en accountantsverslag 2016
Dhr. Van de Stadt licht de jaarstukken 2016 evenals het accountantsverslag 2016 toe. De
VRR sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 2.386.807. Door de externe
accountant (EY) is na uitvoerige controle over het verslagjaar 2016 een goedkeurende
controleverklaring afgegeven voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de
jaarrekening, zoals deze is opgenomen in het jaarverslag 2016.
De vergadering beslist als volgt:
1. Kennis nemen van de jaarrekening 2016, zoals deze is opgenomen onder de delen
3 en 4 in het jaarverslag van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
2. Akkoord te gaan met de overige delen 1, 2, 5 en 6 uit het jaarverslag 2016.
3. Het jaarverslag 2016 aan te leveren aan de provincie Zuid-Holland.
4. Het positieve saldo van € 2.386.807 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Kennis te nemen van de uitkomsten accountantscontrole en overige informatie
2016 die is opgesteld door Ernst&Young naar aanleiding van de eindejaarscontrole
2016.
6. Kennis te nemen van de aanpassingen in het beleid welke naar aanleiding van de
eindejaarscontrole zijn voorgesteld.
10. 1e Begrotingswijziging 2017 en Begroting 2018
Dhr. Van de Stadt licht de 1e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 toe om
vast te stellen, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen vanuit de gemeenten.
Op 6 april jl. zijn ze aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure aangeboden.
De vergadering beslist conform.
11. Europese aanbesteding Accountant
Dhr. Rensen geeft aan dat er een offertetraject voor de aanbesteding van
accountantsdiensten van de VRR is uitgezet. Daarbij zijn de selectiecriteria,
minimumeisen en de gunningcriteria in acht genomen.
De beoordelingscommissie en vervolgens de auditcommissie adviseert om Publiek
Belang Accountants de opdracht te gunnen, want ze kwam met de hoogste score uit
de beoordeling. De vergadering stelt Publiek Belang Accountants aan als accountant
van de VRR.
TER BESPREKING
12. Bezettingsproblematiek vrijwilligers
Mw. Trijselaar licht dit punt mondeling toe. De memo paraatheidsproblematiek is in de
Dagelijkse Bestuursvergadering besproken. Met name overdag is op een aantal
plaatsen in de regio de bezetting van vrijwilligersposten problematisch. Voor de korte
termijn doet de VRR er alles aan om de brandweerbezetting te waarborgen. Eén van
de korte termijn oplossing betreft het beleid flexibele voertuigbezetting. Dit beleid is in
december door het Algemeen Bestuur vastgesteld en inmiddels op basis van de eerste
ervaringen aangepast. Vanaf 10 juli zal het beleid worden toegepast, waardoor het
mogelijk is om ook met 4 medewerkers uit te rukken. Overigens blijft een bezetting van
een tankautospuit met 6 medewerkers uitgangspunt.
Om de bezettingsgraad op de lange termijn op peil te houden worden scenario’s
uitgewerkt. In het najaar zullen deze maatregelen worden gepresenteerd.
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Naar aanleiding van een vraag van mw. Attema licht mw. Trijselaar toe dat in het
Dagelijks Bestuur is toegezegd dat de gemeenten afzonderlijk inzicht krijgen in de
stand van zaken rond de bezetting van de posten in hun gemeente. De clustercommandanten zullen in hun periodieke overleg een gemeentelijk overzicht met de
burgemeesters bespreken.
Dhr. Rensen is onder de indruk van de memo en geeft aan dat er een zekere mate van
urgentie wordt aangestipt. Hij stelt voor om nog een collectief overleg met de
burgemeesters van gemeenten met hoofdzakelijk vrijwilligersposten te organiseren om
verder te spreken over lange termijnoplossingen. Mw. Grootenboer en dhr. Haan
onderstrepen dit verzoek. Tot slot merkt mw. Junius op dat niet alleen nagedacht moet
worden over nieuw te werven vrijwilligers, maar dat er ook gekeken moet worden naar
de differentiatie die ontstaat vanwege de huidige ARBO-wetgeving.
De voorzitter biedt aan om bij een toekomstige campagne voor nieuw personeel te
helpen vanuit Rotterdam. Zijn verzoek is om bij de werving ook te denken aan
studenten, vakantiewerkers, vrouwen en allochtonen. De voorzitter merkt op dat hij van
de term ‘vrijwillige brandweer’ af wil. Het suggereert dat er geen inkomsten worden
verkregen voor het werk, terwijl dit geen recht doet aan de werkelijkheid. Mw. Trijselaar
zegt een afspraak met de gemeenten over de inbreng van de burgemeesters op het
‘vrijwilligers-dossier’ toe en zal dit op korte termijn plannen. Ook goed om te
vermelden, aldus mw. Trijselaar, is dat het gesprek wordt gezocht met de vrijwilligers
zelf.
AFSLUITING
13. Rondvraag
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Oskam over uitgifte ambulance zal dhr. Littooij
nogmaals bezien of het mogelijk is het proces nog sneller te maken, al wordt
opgemerkt dat op dit moment de uitgiftetijd al zeer kort is.
Naar aanleiding van een verwijzing van mw. Attema naar het artikel in het AD van
heden ochtend wordt uitgelegd dat toezicht op hoogbouw lijkt te verschuiven naar
bouwtoezicht. Op verzoek van Voorzitter wordt toegezegd om een volgende casus te
behandelen waarbij de ontwikkeling en bouw van een flat in Rotterdam als voorbeeld
wordt gebruikt.
Mw. Van Kooten stelt in de rondvraag dat er voor gemeenten die in de straal van 100
km van een kerncentrale liggen jodium krijgen uitgereikt. De regie en dus ook de
communicatie ligt bij het ministerie van VWS.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 september
2017.

mr. drs. A. Littooij
secretaris

ing. A. Aboutaleb
voorzitter
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