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OPENBAAR GEDEELTE VERGADERING
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Attema heeft zich afgemeld.
Dhr. Vroom vraagt aandacht voor het feit dat de afhandeling van incidenten in Justitiële
Inrichtingen (JI’s) in Krimpen niet goed verloopt. De samenwerking tussen de
hulpdiensten, politie en het BHV-personeel verloopt niet naar wens. Hierover zouden
eenduidige afspraken gemaakt moeten worden met alle JI’s in de regio.
De voorzitter zal hier aandacht voor vragen bij de minister van Veiligheid en Justitie.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2016.
De vergadering stelt het verslag vast.
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3. Ingekomen en verzonden stukken
Het overzicht van ingekomen en verzonden stukken wordt voor kennisgeving
aangenomen.
4. Actielijst
N.a.v. nr. 123: Informeren gemeenten over FLO-onderhandelingen en de financiële
consequenties:
Dhr. Littooij meldt naar aanleiding van dit actiepunt dat werknemers en werkgevers een
principe akkoord hebben bereikt over de CAO-onderhandelingen. Dit heeft
consequenties voor de FLO-kosten die door de gemeenten moeten worden betaald.
De VRR gaat de komende weken een eerste inschatting van de kosten voor de
gemeenten maken.
De actielijst blijft ongewijzigd.
5. Mededelingen
a) Beleidsplan 2018-2022
Dhr. Littooij meldt dat het beleidsplan van de VRR in 2017 afloopt. De VRR werkt aan
een nieuw beleidsplan 2018-2022.
Het beleidsplan kent 4 pijlers:
- 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
Het beleidsplan wordt een interactief en dynamisch document dat geplaatst wordt op
de VRR website. Het wordt de plek waar inwoners van Rotterdam-Rijnmond,
gemeenteraadsleden, bestuurders etc. meer informatie kunnen vinden over de plannen
van de VRR voor de komende vier jaar.
Het beleidsplan wordt op 21 juni a.s. voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en op 3 juli
aan het Algemeen Bestuur. Daarna wordt het ter consultatie verstuurd aan de
gemeenteraden. De gemeenteraden zijn hierover per brief geïnformeerd.
Dhr. Oosters vraagt of het nieuwe beleidsplan ook ter consultatie aan de
waterschappen aangeboden zal worden. Dhr. Littooij geeft aan dat dit inderdaad het
geval is en dat het beleidsplan ter consultatie wordt aangeboden aan zowel diverse
partner-organisaties als aan de buurregio’s van de VRR.
b) De Veiligheidsmonitor
Dhr. Littooij meldt dat de VRR in 2017 - samen met veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor het eerst deelneemt aan de Veiligheidsmonitor (VM). Dit is een
bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De VRR
verwacht met aansluiting bij de VM waardevolle informatie te ontvangen over hoe
fysieke veiligheid in deze regio wordt beleefd, zodat de VRR hier met bewoners over in
gesprek kan gaan. Tot voor kort richtte de VM zich in onze regio met name op
openbare orde en veiligheid. Er wordt nu een specifiek deel in de VM opgenomen met
vragen over o.a. brandveiligheid en fysieke veiligheid in zijn algemeenheid.

2

c) Magazine Ontwerp veilige omgeving
Mevr. Van Daalen meldt dat de VRR in samenwerking met de DCMR Milieudienst
Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond een thematische bijeenkomst
‘Omgevingswet’ organiseert op 21 april 2017. Onlangs is de uitnodiging verstuurd voor
deze bijeenkomst.
Bij de uitnodiging was ook een magazine over dit thema gevoegd. Indien de leden van
het Algemeen Bestuur meer exemplaren van dit magazine willen ontvangen om binnen
hun gemeente te verspreiden dan is dit mogelijk. In de themabijeenkomst van 21 april
a.s. zal in gezamenlijkheid verkend worden welke rol de burgemeester heeft in het
kader van de Omgevingswet. O.a. dhr. van Belzen zal in deze bijeenkomst een aantal
van zijn ervaringen op dit vlak met het bestuur delen.
d) Ontwikkelingen acute zorg – toelichting door dhr. Lamers
Dhr. Lamers schetst een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van acute zorg.
Er zijn op dit moment diverse ontwikkelingen gaande in de zorgketen die
consequenties hebben voor de acute zorg. Voorbeelden hiervan zijn verschraling van
de thuiszorg, het langer thuis wonen van ouderen, de (gedeeltelijke) sluiting van SEH’s
en de sluiting of verhuizing van specifieke ziekenhuisafdelingen. Voorts is het aantal
ambulanceritten de afgelopen jaren enorm gestegen. Dit legt een forse druk op de
ambulancezorg. Door AZRR is geconstateerd dat extra ambulances hard nodig zijn,
maar vanwege het blijvende personeelstekort bij de ambulancedienst blijft de situatie
nijpend.
Dhr. Lamers geeft aan dat veelal geen rekening wordt gehouden met de doorwerking
van bovengenoemde ontwikkelingen in de zorgketen. O.a. het Vlietlandziekenhuis en
Havenziekenhuis lijken solitaire keuzes te maken die wel degelijk effecten hebben op
de zorgketen in zijn algemeenheid.
Dhr. Lamers meldt dat het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), een meer
bestuurlijk en strategisch karakter zal krijgen, zodat vanuit dit gremium meer invloed uit
kan worden geoefend op eigenstandige beslissingen van zorgaanbieders die doorwerken
in de keten.
Wat betreft de voorgenomen wijzigingen van het Havenziekenhuis geldt dat deze door het
ROAZ beoordeeld zullen worden op basis van hetzelfde toetsingskader acute zorg, zoals
dit destijds is toegepast op het besluit tot nachtsluiting van de SEH van het
Vlietlandziekenhuis.
Tot slot meldt dhr. Lamers dat hij samen met de voorzitter, de Directeur Publieke
Gezondheid en de algemeen directeur VRR op 24 maart jl. in een gesprek met de
voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zilveren Kruis nadrukkelijk aandacht heeft
gevraagd voor het feit dat eigenstandige beslissingen van zorgaanbieders gevolgen
hebben voor de gehele zorgketen. Tevens is de voorzitter van de raad van bestuur van
Achmea aangesproken op de verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars, waaronder
de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naar aanleiding van dit gesprek heeft
Achmea schriftelijk voorgesteld om een strategische werksessie te organiseren om
vanuit zorgverzekeraar en regio een visie te geven op de zorg in de regio Rotterdam.
Dit met het doel te komen tot een gedragen gemeenschappelijke visie op de zorg in de
regio Rotterdam en toe te zien hoe die visie in de praktijk met de partners
waargemaakt kan worden. De voorzitter geeft aan dat hij verheugt is met het feit dat
Zilveren Kruis Achmea deze coördinerende rol naar zich toe heeft getrokken.
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e) Aanrijdtijden ambulances - toelichting door directeur AZRR - dhr. Wijten
Op verzoek van dhr. Littooij geeft de directeur AZRR - dhr. Wijten - een korte
toelichting over de aanrijdtijden van de ambulances in de regio.
De presentatie van dhr. Wijten is nagezonden aan het bestuur.
In de presentatie wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Berekening van noodzakelijk budget om prestaties te kunnen halen vindt plaats op
basis van rithistorie van 2 jaar.
- Ontwikkeling van het aantal ritten is enorm, toename spoedritten is het grootst.
- Er heeft zich een trendbreuk voorgedaan in de gemiddelde responstijd. Oorzaak
hiervan is o.a. terug te voeren op het fors toegenomen aantal ritten, drukte in het
verkeer, de griepgolf etc.
- O.a. stagnatie in doorstroming bij de SEH zorgt ervoor dat de ambulancedienst
geworden is tot een prehospitale zorgaanbieder. Ambulancepersoneel is vaak
langer met een patiënt bezig en de overdracht aan SEH-personeel neemt meer tijd
in beslag. Hierdoor is een ambulance soms meer dan een uur niet inzetbaar.
- Er worden regiobreed 6 extra ambulances ingezet. Het vinden van voldoende
bemanning om deze extra ambulances inzetbaar te krijgen is echter problematisch,
vanwege het tekort aan ambulanceverpleegkundigen.
- Er is een afrekencultuur ontstaan op de 95% norm.
- Er ontstaan steeds meer menselijke dilemma’s op de meldkamer; kan een
ambulance die voor spoedritten bestemd is ingezet worden voor een besteld
vervoer rit?
- Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt in de zorgketen. Er is zowel een
nijpend tekort aan ambulance- als SEH-personeel.
De voorzitter vraagt of inzet van medisch personeel vanuit Defensie een gedeeltelijke
oplossing zou kunnen bieden voor dit tekort. Dhr. Doense antwoordt dat ook Defensie
een chronisch tekort heeft aan medisch personeel maar dat hij schriftelijk zal ingaan op
de vraag of Defensie iets kan betekenen. De voorzitter dankt dhr. Wijten voor zijn
uitgebreide toelichting.
f) ‘Letter of intent’ Scheepsbrandbestrijding
Mevr. Trijselaar meldt dat de Veiligheidsregio’s Groningen, Noord-Holland Noord,
Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en de partners
Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Marine, Korps Marine Brandweer en de
Gezamenlijke Brandweer een Letter of Intent hebben getekend. Met het ondertekenen
hiervan startte de samenwerking om efficiënt middelen, materieel en kennis in te zetten
bij incidenten op schepen. De samenwerking zorgt ervoor dat personeel en materieel
kunnen rouleren en dat daarmee scheepsincidenten in gezamenlijkheid effectief
bestreden kunnen worden.
g) Onderzoek IV&J Repressieve Brandweerzorg
Mevr. Trijselaar meldt dat de Inspectie V&J in het vierde kwartaal van 2016
documenten, verslagen en correspondentie opgevraagd heeft bij de VRR met
betrekking tot de inrichting van de repressieve brandweerorganisatie. Daarbij werd
onder meer gefocust op de wijze waarop het bestuur en de medezeggenschap
betrokken waren bij besluiten en de mate waarin de VRR de veiligheid van burgers en
medewerkers heeft geborgd.
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Op basis van de stukken heeft de Inspectie een gesprek gevoerd met de Directeur
Brandweer en een apart gesprek met een vertegenwoordiging van de
medezeggenschap. Op 21 maart jl. heeft de VRR de voorlopige bevindingen van de
Inspectie ontvangen in een conceptrapportage. Op 12 april volgt een gesprek tussen
de Algemeen Directeur, de Directeur Brandweer en de Inspectie over de definitieve
rapportage waarna deze aangeboden zal worden aan het bestuur.
6. Terugkoppelingen
a) Veiligheidsberaad
Dhr. Littooij meldt dat op 2 juni a.s. een besloten vergadering plaatsvindt van het
Veiligheidsberaad. Tijdens deze vergadering presenteren de heren Eenhoorn en
Hoekstra de uitkomsten van het onderzoek ‘Doorlichting Veiligheidsberaad’.
Mevr. Salet zal bij de vergadering aanwezig zijn.
De voorzitter geeft aan dat het zijn wens is het overleg van de 25 voorzitters
veiligheidsregio vergaand te versoberen. Het overleg dient bovendien in aanwezigheid
van de minister plaats te vinden. In ieder geval zal de omvang van de secretariële
ondersteuning teruggebracht moeten worden.
De burgemeesters van de G4 zijn het volkomen eens met de standpunten van de
voorzitter ten aanzien van de toekomstige overlegvorm tussen de voorzitters
veiligheidsregio.
TER BESLUITVORMING
7. Vaststelling Plan brandweerzorg 2017-2020
Mevr. Trijselaar licht toe dat het Plan Brandweerzorg in de vergadering van 14
december 2016 in concept is vastgesteld en dat het Algemeen Bestuur de wens heeft
uitgesproken om het plan middels een gevoelenprocedure voor te leggen aan de
gemeenteraden. De VRR heeft het Plan Brandweerzorg op 23 december 2016 aan alle
gemeenteraden toegezonden met het verzoek om de “gevoelen” kenbaar te maken.
Tot en met 17 maart 2017 hebben elf gemeenten hun reactie aan de VRR kenbaar
gemaakt. Uit de zienswijzen spreekt veel waardering voor het plan. De reacties leiden
niet tot een inhoudelijke aanpassing van het Plan Brandweerzorg, maar wel tot een
aanscherping van diverse sporen alsmede de toekomstige communicatiemomenten
richting de gemeenten over meerdere ontwikkelingen binnen de brandweer.
Mevr. Trijselaar licht toe dat het Plan Brandweerzorg met name als richtinggevend
document kan worden beschouwd waarin geen onomkeerbare beslissingen worden
genomen. In Schiedam wordt een pilot gestart die ingaat op de vraag hoe de VRR het
beste in kan zoomen op risico’s in gemeenten. Met name binnen kleinere gemeenten
bestaat enige zorg rondom de risicogerichte benadering. De komende periode zal
nader geconcretiseerd worden wat risicogerichtheid precies betekent. Voorts is de
VRR bezig om een programma-organisatie in te richten.
De voorzitter dankt mevr. Trijselaar voor haar toelichting.
Het bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de door de gemeenten ingediende zienswijzen;
2. Het Plan Brandweerzorg 2017-2020 (versie 0.9) vast te stellen;
3. In te stemmen met de concept reactie namens het Dagelijks Bestuur waarmee
gereageerd wordt op de door de gemeenten ingediende zienswijzen.
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TER KENNISNAME
8. Algemene en financiële beleidskaders 2018
Dhr. Littooij licht toe dat de VRR een kadernota heeft opgesteld over de samenstelling
en uitgangspunten van de begroting, om de gemeenten in een vroeg stadium te
informeren over de kaders waarbinnen de begroting voor het jaar 2018 wordt
opgesteld. De kadernota is op 30 januari 2017 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.
Na vaststelling is de kadernota 2018 op 7 februari jl. verzonden aan de colleges van
B&W van de deelnemende gemeenten met het verzoek deze door te zenden aan de
gemeenteraden. De kadernota is voor de volledigheid ter kennisname geagendeerd
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Dhr. Littooij meldt dat eens in de vier jaar een herijking van het aantal inwoners plaats
vindt. Het aantal inwoners is regiobreed fors gestegen. De VRR volgt het opgelegde
accres percentage van 0,1 procent, maar geeft aan dat de organisatie daar niet mee
rond zal komen. Dit zal op termijn wellicht tot tekorten gaan leiden.
Dhr. van Belzen vraagt om een toelichting op de totstandkoming van de gewijzigde
inwonerbijdrage van Barendrecht. Deze is fors gestegen. Dhr. Littooij zorgt voor een
onderbouwing van de berekening.
HAMERSTUK
9. Inkoop- en aanbestedingsbeleid VRR 2017 en Algemene Inkoopvoorwaarden
voor leveringen en diensten VRR 2017
Dhr. Littooij licht toe dat de VRR een voorstel doet voor nieuw Inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Tevens is het voorstel om de Algemene Inkoopvoorwaarden voor
leveringen en diensten VRR 2017 (AIV VRR 2017) opnieuw vast te stellen.
Het bestuur besluit de volgende documenten vast te stellen:
1. Inkoop- en aanbestedingsbeleid VRR 2017.
2. Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de VRR 2017 (AIV

VRR 2017).
AFSLUITING
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2017.

mr. drs. A. Littooij
secretaris

ing. A. Aboutaleb
voorzitter
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