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I,

Opening

De voorzitter opent de vergadering. De heren Doense, Oosters en van Nimwegen en

de dames Attema en Grootenboer hebben zich afgemeld.

De voorzitter heet dhr. Beek, de nieuwe coördinerend functionaris van de vRR,
welkom. De heer Beek stelt zich voor. De voozitter nodigt hem uit om de rest van de
vergadering bij te wonen.

Bij aanvang van de vergadering wordt gebak geserveerd in verband met de verkiezing
van de VRR tot beste overheidsorganisatie van het jaar. De voorzitter feliciteert de
VRR. De voozitter geeft aan dat de verkiezing, in een gecompliceerde regio als
Rotterdam-Rijnmond, een groot compliment waard is voor alle medewerkers die zich
24 uur per dag inzetten.
Jolanda Trijselaar geeft aan dat de medewerkers van de VRR zich blijven inzetten om
de títel waar te maken.
Mw. Trijselaar geeft aan dat dhr. Littooij thuis herstelt van een zwate astma-aanval en
dat zijn herstel voorspoedig verloopt. Naar venvachting zal hij vanaf 2 januari 2017
gaan re-integreren. Namens dhr. Líttooij bedankt mw. Trijselaar de leden van het
Algemeen Bestuur hartelijk voor alle kaarten en attenties die hij heeft ontvangen.
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2.
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Het verslag wordt vastgesteld.

3.

lngekomen en verzonden stukken

De relevante ingekomen en vezonden stukken komen aan de orde bij de
agendapunten. Het Algemeen Bestuur bespreekt de overige ingekomen en vezonden
stukken niet inhoudelijk.

4.

Actielijst

De actielijst blijft ongewijzigd.

5.

Mededelingen
a) Ontwikkelingen Veiligheidsberaad n.a.v. brief G4
De voorzitter licht toe dat een doorlichting plaatsvindt gericht op het functioneren van
het Veiligheidsberaad. Het doel van de doorlichting is, in de plaats van het
Veiligheidsberaad, een minder kostbaar overlegmodelte realiseren. De voorzitter geeft
aan dat hij ervan uitgaat dat deze nieuwe overlegvorm ultimo zomer 2017 gerealiséerd
is. Tot die tijd zal mw. salet, als plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn bij de
vergaderingen van het Veiligheidsberaad. Gedurende de doorlichting worden-geen
beleidsrijke besluiten genomen door het Veiligheidsberaad en er zal geen sprãke zijn
van het opstarten van nieuwe initiatieven. Mw. Salet zal dilstandpunt tijdens de
volgende vergadering van het Veiligheidsberaad nogmaals toelichten.

b)

Nachtsluiting SEH Franciscus Vliefland ziekenhuis

Mw. van Kooten geeft een korte terugkoppeling van het gesprek met het Regionaal
overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Regio breed is sprake van een tekort aan
ambulance- en SEH verpleegkundigen. Afgesproken is dat nagedacht wordt over een

mogelijke vangnetconstructie. Ook wordt een actieplan opgesteld om het mogelijk te
maken meer gespecialiseerde verpleegkundigen op te leiden.

c)

Stand van zaken onderhandelingen FlO-overgangsrecht

Mw. Trijselaar geeft kort de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen

over het FlO-overgangsrecht (Functioneel Leeftijdsontslag). Eind oktober 2016
hebben vakbonden en werkgevers op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de
reparatie van het FlO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. De bonden hebben
dit voorstel voorgelegd aan hun achterban. Als de bonden instemmen wordt het
voorstel door de VNG aan alle besturen van de veiligheidsregio's voorgelegd ter
besluitvorming.
Mw. Trijselaar geeft aan dat de uitkomst van het akkoord voor de gemeenten met een
FLO-verplichting financiële consequenties heeft. De betreffende gemeenten zijn
hierover middels een brief geïnformeerd in juni 2016. De financiële impact is op dit
moment nog niet bekend maar zal minder zijn dan in eerste instantie venracht werd.
De VRR zal de gemeenten die het betreft hier in het eerste kwartaal van 2017 nader
over informeren.
De voorzitter verzoekt om zo snel mogelijk per gemeente aan te geven wat de
financiële impact is en daarbij ook een meerjarenperspectief te verstrekken.Zo kunnen
gemeenten hier rekening mee houden bij het innemen van een standpunt over het
principeakkoord dat wordt voorgelegd. Daarnaast kunnen gemeenten rekening houden
met de financiële consequenties bij het opstellen van hun begroting.

d)

Voorbereiding jaaruvisseling

Mw. Trijselaar deelt mee dat de voorbereiding van de jaanruisseling volgens planning
verloopt. Er is extra capaciteit op de meldkamer georganiseerd en er worden d¡e
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decentrale meldkamers ingericht. De VRR doet aangifte als sprake is van agressie en
geweld tegen medewerkers. Mw. Trijselaar geeft aan dat de leden van het Algemeen
Bestuur op 1 januari2017 een terugkoppeling van het aantal en soort incidenten
tijdens de jaarwisseling ontvangen.
Dhr. Vroom vraagt of medewerkers zelf aangifte moeten doen in geval van agressie
en/of geweld. Mw. Trijselaar licht toe dat de VRR een coördinator agressie en geweld
heeft die medewerkers hierin begeleid.

-

e)

Overig

Mw. van Daalen deelt mee dat de onderzoeksraad voor veiligheid een
vervolgondezoek heeft gedaan naar de'opvolging aanbevelingen Odfjell'. Het
concept rapport wordt op korte termijn veruvacht.
Alle leden van het Algemeen Bestuur ontvangen ter vergadering een exemplaar
van het boek'Lessen uit crises en mini-crises 2015'. Mw. van Daalen licht toe
dat uit dit boek interessante lessen te trekken zijn en dat ook een hoofdstuk
gewijd is aan de gasexplosie die in Rotterdam heeft plaatsgevonden op 1

februari2015.
De voozitter geeft aan dat in 2017 drie thematische vergaderingen van het
Algemeen Bestuur plaatsvinden. op 1 februari2017 wordt een thematische
vergadering georganiseerd over terrorismegevolgbestrijding. Mw. Trijselaar
vezoekt de leden van het Algemeen Bestuur om eventuele wensen over de
inhoud van de bijeenkomst toe te sturen aan de afdeling bestuurlijke zaken van
de VRR. Voor de thematische vergadering op 1 november 2017 is in overleg
met het Dagelijks Bestuur gekozen voor het thema overstromingsrisico's.
Mw. van Daalen geeft aan dat een extra thematische vergadering is gepland
over de omgevingswet op 21 apnl2017. De voozitter geeft aan dat hij graag
nader spreekt over de noodzaak van deze extra vergadering.
Mw. Trijselaar licht toe dat de afgelopen maanden vier bijeenkomsten zijn
georganiseerd waarbij het MT brandweer en de vrijwilligers spraken over de
vergroting van de motivatie voor de vrijwillige brandweer en de rol die zij voor
zichzelf zien binnen de brandweer in de (nabije) toekomst. Ter vergadering
wordt een exemplaar van de Vrijwilligerskrant uitgedeeld die naar aanleiding
van deze bijeenkomsten is samengesteld. ook de gemeenteraden krijgen een
exemplaar toegestuurd.

-

De voozitter deelt mee dat dhr. Blase begin 2017 zijn functie als waarnemend

burgemeester van Vlaardingen neerlegt. Dhr. Oskam is bereid gevonden om de
dhr. Blase op te volgen als lid van de Bestuurlijke Auditcommissie van de VRR.

6.

Toelichting mw. Trijselaar ter introductie van agendapunt 7 ttm 10
Mw. Trijselaar geeft een toelichting over de agendapunten 7 Vm 10 en gaat daarbij in
op de samenhang tussen de ondenruerpen. Aan de hand van een tr¡dlrjn geeft ze aan
dat de VRR al in 2008 is gestart met een zoektocht naar andere en vernieuwende
concepten van brandweerzotg. Ze licht de concepten toe die alworden ingezet, zoals
het snelle lnterventievoertuig, het Beleid Flexibele voertuigbezetting en het
Dekkingsplan 2.1. Andere ontwikkelingen worden de komende jaren nader uitgewerkt.
Alle genoemde ontwikkelingen komen samen in het Plan Brandweezorg2OlT-2020.

7.

Plan Brandweerzorg 2017 -2020
Mw. Trijselaar geeft aan dat het Plan Brandweerzorg een paraplu-document is dat de
richting aangeeft op terreinen als risicobeheersing, Veilig Leven, Business lntelligence
etc. Mw. Trijselaar benadrukt dat wanneer de uitvoering van het Plan Brandweerzorg
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2017-2020leidt tot onvooziene afwegingen of wanneer de uitvoering onvoorziene
financiële consequenties heeft, een besluit van het Algemeen Bestuur gevraagd wordt.
lndien dit het geval is worden verschillende scenario's voorgelegd
Dhr. Lamers geeft aan dat hij- na de voorbereidende thematische bijeenkomst in
augustus jl. - een andere venruachting had van het Plan Brandweezorg 2017-2020.
Dhr. Lamers kan zich vinden in de sporen die genoemd zijn in het plan, maar had
verwacht dat hier al concrete stappen in gezet zouden z¡n. Hij hecht met name belang
99n tn het inzichtelijk maken van de risico's en de inzet van cãpaciteit in de regio.
Mw. Trijselaar antwoordt dat de gewenste verdiepingsslag plaatsvindt br1 de uitwerking
van de acht sporen.
Dhr. Blase sluit zich aan bij dhr. Lamers en zou graag zien dat de organisatorische en
financiële consequenties beter inzichtelijk gemaãkt wbrden. Mw. Trijðelaar licht toe dat
indien sprake is van financiële consequenties verschillende scenarió's worden
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Dhr. Rensen uit zijn zorgen over de relativering van de opkomsttijden die in het plan
Brandweerzorg 2017-2020 is beschreven. De voozitter antwoordt dat nagedacht zal
worden over andere variabelen om de inzet van de brandweer te beoordelen.
Het Algemeen Bestuur bespreekt het verdere besluitvormingsproces voor het plan
Brandweerzorg. HetAlgemeen Bestuur besluit het Plan Brañdweezorg201T-2O20in
concept vast te stellen en het plan daarna middels een gevoelenprocedure voor te
leggen aan de gemeenteraden.

8.

Flexibele voertuigbezetting

Mw. Trijselaar licht toe dat het in veel vrijwillige korpsen van de VRR niet lukt om op elk
19m91t van de dag een basisbrandweereenheid te garanderen. Daarom is de VRR op
1 juli 2015 op de Zuid-Hollandse Eilanden gestart met de pitot flexibele
voertuigbezetting. De pilot maakt het mogelijk dat, onder voonruaarden, afgeweken
wordt van de bezetting van een basisbrandweereenheid van zes brandweãdieden
(T56). Gebleken is dat ongeveer 80% van de incidenten met minder dan zes
brandweerlieden afgehandeld kan worden. Bij grote incidenten en maatgevende
incidenten blijft het noodzakelijk en een verplichting om met een
basisbrandweereenheid te werken. Deze basisbrandweereenheid kan modulair worden
samengesteld door bijgebleken onderbezetting direct een tweede eenheid te
alarmeren.
Mw. salet vraagt of alle aandachtspunten van de ondernemingsraad van de
Brandweer voldoende zijn meegenomen. Mw. Trijselaar antwoôrdt dat zij zich kan
vinden in de aandachtspunten die zijn genoemd door de oR Brandweer. ln goed
overleg met de oR worden deze aandachtspunten meegenomen in het vervãlg.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de evaluatie van de pilot Flexibele
Voertuigbezettíng op de Zuid-Hollandse Eilanden. Het Algemeen bestuur stemt in met
flexibele voertuigbezetting op alle vrijwillige posten van de VRR conform het beleid
Flexibele Voertuigbezetting.

9. Evaluatie

Snel lnterventievoertuig

Mw. Trijselaar licht toe dat één van de initiatieven om de repressieve brandwee'zotg
slimmer te organiseren de introductie van het Snelle lnterventievoertuig (SlV) is
geweest. De VRR heeft de inzet van de SIV geëvalueerd en komt tot dê conclusie dat
de SIV een hoog percentage incidenten - 80 tot 85% - zelfstandig af kan handelen. Na
de inzet van de slv wordt in een snelle opvolging door een standaard
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brandweereenheid (T56) voorzien. Het S|V-concept is een gedragen en volprezen
onderdeel geworden van de repressieve brandweerzorg binnen de VRR.
Mw. Trijselaar vult aan dat de plaatsing van de SIV's binnen de regio op dit moment
suboptimaal is. ln 2017 wordl ondezocht of voor twee van de vier SIV's een andere
locatie gekozen kan worden.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de evaluatie van het sneile
I nterventievoertu ig.
10.

Verlenging Materieelspreidingsplan en Dekkingsplan

Mw. Trijselaar licht toe dat de termijn van het huidige Dekkingsplan 2.0 (vastgesteld in
het AB VRR in 2012) eind 2016 afloopt. Het is noodzakelijk om de termijn vañ het
huidige Dekkingsplan 2.0 te verlengen in afiruachting van de besluitvorming over het

Plan Brandweezorg en de uitwerking ervan.

ln het voorliggende dekkingsplan is de samenvoeging van de kazernes Sommelsdijk
en Middelharnis verwerkt. Daarnaast is de verschuiving van de specialistische
hulpverleningstaak van de beroepspost Spijkenisse naar de vrijwilligers van de post
Spijkenisse ven¡verkt in het plan. De vrijwilligers hebben een gemiddelde uitruktijd die
langer is dan die van de beroepskrachten.
Het Algemeen Bestuur besluit het Materieelspreidingsplan 2.1met daarin één wijziging
(samenvoeging Kazernes Sommelsdijk en Middelharnis) vast te stellen. Het Algémèen
Bestuur besluit geen wijzigingen aan te brengen in kazerne- en/of voertuiglocaties en
de uitgangspunten zoals beschreven in het Materieelspreidingsplan 2.0 vooralsnog te
hanteren. Het Algemeen Bestuur verlengt de termijn van het huidige Dekkingsplan 2.0
en stelt het Dekkingsplan 2.1 vast op basis van geactualiseerde dekkingsgegevens.
Het Algemeen Bestuur besluit om per januari 2017 bestuurlijk te rapporterenop basis
van het Dekkingsplan 2.1, als consequentie van beslispunt 3.
11.

Verantwoording VRR Nieuwe Stijl

Mw. Bergakker is aanwezig om een korte toelichting te geven bij dit agendapunt. Ze
licht toe dat de VRR vanaf 1 januari 2017 maandelijks operationele informatie
beschikbaar wil stellen aan de leden van het Algemeen Bestuur middels een digitaal
dashboard.
De voorzitter vraagt waarom de gegevens eens per maand worden geactualiseerd en
niet dagelijks. Mw. Bergakker antwoordt dat de gegevens maandelijks vezameld,
geanalyseerd en geverifieerd worden.
De voorzitter stelt voor om het digitaal dashboard op termijn volledig openbaar te
maken via Rijnmond Veilig.
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel 'Verantwoording VRR Nieuwe Stijl'

TER KENNISNAME
12. Negenmaands rapportage 201G

Dhr. van de stadt geeft een korte toelichting over de negenmaands rapportage. De
veruvachting is dat het resultaat 2016 ten opzichte van de 2" begrotingswijziging met
€833.k. zal verbeteren. Dit jaar worden de opgenomen risico's zoveel als moget¡k

gekwantificeerd en wordt gekeken welke beheersmaatregelen genomen kunñen
worden om de kans van het optreden van effecten van de risico's zo klein mogelijk te
houden.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de negenmaands rapportage 2016
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13. Regiobeeld Staat van de Rampenbestrijding 2016
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het Regiobeeld VRR.

HAMERSTUKKEN
I 4. Tweede begrotingswijziging
Het Algemeen Bestuur stemt in met de 2" wijziging op de financiële begroting 2016 en

geeft de VRR opdracht om de begrotingsjaren 2018 tlm-2020 met eenõverschot te
presenteren en minimaalovereenkomstig te realiseren. Dit met als doel om het
weerstandsvermogen te verhogen en de algemene reserve van de VRR aan te vullen.
15. Gewijzigd vergaderschema 2017 - invulling thematische vergaderingen
Het Algemeen Bestuur stemt in met het gewijzigd vergaderscnemaioll en ãe

invulling van de thematische vergaderingen.
AFSLUITING
16. Rondvraag

Dhr. Haan maakt van de gelegenheid gebruik om de VRR te bedanken voor de inzet
voor en tijdens de intocht van Sinterklaas.
De voorzitter licht toe dat hij een stuurgroep industriële veiligheid georganiseerd heeft
in Hoek van Holland en Rozenburg. De opkomst bij deze bijèenkomsten was hoog.
Tijdens de bijeenkomst bleek dat bij burgers nog veel onbékend is over het vedoõp
van een evacuatie en de bevoegdheden van de hulpdiensten bij een grootschalig
incident. De voozitter adviseert gemeenten met industrie om samen met de VRR dit
soort bijeenkomsten te organiseren om burgers te informeren.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 a pril2017.
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