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1. Opening
Dhr. Rensen, dhr. Paauw, dhr. Van Nimwegen en mw. Attema hebben zich afgemeld. Mw. Jetten

heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Hoekstra (1" locoburgemeester Vlaardingen).

De voozitter heet dhr. Heijdacker en dhr. de Bruiijn welkom. Dhr. Heijdacker spreekt in in de
vergadering en uit zijn zorgen over de acute zorg op Voorne Putten. Door de sluiting van

spoedposten, huisartsenposten en een tekort aan verpleegkundigen ontstaat een stijging in de

responstijden van de ambulancedienst. Dhr. Heijdacker vraagt het Algemeen Bestuur VRR zich in te
zetten om de aanrijdtijden te verbeteren en verpleegkundigen te werven en te behouden door betere
werkomstandigheden te creëren. Hij vraagt zich af waarom gemeenten geen volledige zeggenschap
hebben over de acute zorg. Naar zijn mening ligt deze zeggenschap nu voornamelijk bij de grote

zorgvezekeraars en ziekenhuizen.
De voozitter bedankt de heer Heijdacker voor zijn inbreng in de vergadering en zijn inzet op dit
dossier. Hij geeft aan dat het Algemeen Bestuur bekend is met de geschetste problematiek.

Dhr. de Bruijn - tevens bestuurslid 'Stichting acute zorg VPR' - maakt van de gelegenheid gebruik

om een petitie aan te bieden aan de voozitter van de VRR. Ook hij maakt zich zorgen over de
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aanrUdtijden van de ambulancedienst op Voorne Putten en heeft g67 handtekeningen vezameld. Hij
zal de petitie vanmiddag ook overhandigen aan de minister van Medische zorg en Sport.
De voozitter neemt de petitie in ontvangst en bedankt de heer de Bruijn voor zijn inzet.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 13 december 2011
De vergadering stelt het verslag vast.

3. lngekomen en vezonden stukken
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en vezonden stukken

Dhr. Littooij licht n.a.v. nr. 4 'Brief samenvoeging meldkamers RR/ZHZ' toe dat hard gewerkt wordt
om de meldkamers op 15 mei 2018 definitief samen te voegen. De officiële opening zal
waarschijnlijk plaatsvinden op 6 juni 2018 in aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

Dhr. Littooij licht toe dat de brief van de voozitter over de uitfasering WAS-palen (nr. 6) ertoe heeft
geleid dat de uitfasering opnieuw besproken wordt in een vergadering van het Veiligheidsberaad.

4. Actielijst
Mw. Trijselaar licht n.a.v. actiepunt 128 (oefening in flat) toe dat de brandweer een project specifiek
gericht op hoogbouw is gestart en dat voortdurend oefeningen t.a.v. hoogbouw plaatsvinden. Ook
heeft vorig jaar een multidisciplinaire crisisoefening plaatsgevonden met hoogbouw als scenario.
Mw. Trijselaar stelt voor dit actiepunt af te voeren.
De voozitter geeft aan dat met dit actiepunt ook gedoeld werd op controle op de aanwezigheid van
de juiste gevelbeplating op panden in Rotterdam. Mw. Van Daalen licht toe dat hier op dit moment in
samenwerking met stadsontwikkeling ondezoek naar gedaan wordt. Ondezocht wordt of de
gebouweigenaar en/of de aannemer gewezen kan worden op zijn verantwoordelijkheid de juiste
materialen te gebruiken. Mw. Van Daalen zal hier tijdens de volgende vergadering van het
Algemeen Bestuur een nadere toelichting over geven. Het actiepuntpunt wordt geherformuleerd.

Actiepunten 129 en 130 zijn afgerond en worden afgevoerd van de actielijst.

Dhr. Lamers geeft n.a.v. de actielijst aan dat een aantal maatregelen genomen wordt - zowel voor
de korte als de lange termijn - om het tekort aan verpleegkundigen bij de ambulancedienst op te
lossen en de aanrijdtijden te verbeteren. Hij stelt voor hier tijdens de volgende vergadering van het
Algemeen Bestuur een toelichting over te geven. Het Algemeen Bestuur geeft aan dit op prijs te
stellen. Er wordt tijd voor dit ondenruerp gereserveerd tijdens de volgende vergadering.

5. Mededelingen
a. Terugkoppeling Oud en Nieuw 17l1g

Dhr. Littooij geeft een korte terugkoppeling over het verloop van de jaarwisseling. Net als
voorgaande jaren was de VRR goed voorbereid op de jaanruisseling met maximale inzet van het
personeel en extra inzet van voertuigen. Van 31 december 21.00 uur tot 1 januari 8.00 uur rukten
brandweer en ambulance in totaal 896 keer uit. Dhr. Littooij geeft aan dat voor de volgende
jaanrvisseling preventieve maatregelen genomen worden om het aantal incidenten naar beneden te
brengen.
De voozitter haakt hierop aan en geeft aan dat de burgemeesters van de G4 gemeenten zich
aansluiten b¡ het advies van de Ondezoeksraad voor Veiligheid om vuurwerk te verbieden dat veel
letsel veroozaakt. De voozitter licht toe dat het advies gevoelig ligt en dat de meningen hierover
verschillen. Toch hebben de burgemeesters van de G4 gemeenten besloten het standpunt te
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ondersteunen als verantwoordelijken voor de openbare orde en veiligheid. ln een gezamenlijke brief
hebben de G4 burgemeesters het kabinet gevraagd haast te maken met een besluit over een
verbod op knalvuurwek en vuurpijlen.

Dhr. Lamers geeft aan dat ook de G32 gemeenten steun kunnen betuigen indien nodig. Hijvraagt
aandacht voor de onderlinge afstemming van deze lobby. De voozitter zegt toe dit mee te nemen bij

het vervolg.

Mw. Salet geeft aan dat dit ook onderwerp van gesprek is met de politie. Daarom is het van belang
om integraal te spreken over dit onderwerp met alle veiligheidspartners zoals de politie en
handhaving. De voozitter kan zich vinden in dit voorstel en vezoekt om aansluitend aan een
vergadering van het Algemeen Bestuur voor de zomer over dit onderwerp te spreken in
aanwezigheid van de politie.

b. Voortgang onderzoeken incidenten Shell-Pernis en Exxon
Mw. van Daalen licht toe dat de inteme ondezoeken die gedaan zijn door Shell en Esso inmiddels
openbaar zijn. De provincie heeft als bevoegd gezag aangegeven wat de vervolgacties zullen zijn.
Er zal meer toezicht plaatsvinden bij Shell en Esso. Als adviseur van de DCMR zal de VRR hier ook
gevolg aan geven.
Daamaast heeft de VRR ook zelf ondezoek gedaan naar het optreden van de bedrijfsbrandweer.
Het ondezoek bij Shell is in een afrondende fase en wordt binnenkort gedeeld met Shell. Uit
ondezoek bij EluonMobil kwamen meerdere overtredingen naar voren. De VRR heeft naar
aanleiding van de overtredingen handhavend opgetreden door het opleggen van twee keer een last
onder dwangsom zonder herstelperiode. Om te monitoren of ExxonMobil de voorwaarden van de
lasten onder dwangsom opvolgt, wordt in 2018 een inspectie programma gevolgd.
Daarnaast was er een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom met
hersteltermijn kenbaar gemaakt bij Esso. Dit betrof een aantal praktische zaken die eveneens
betrekking hadden op het handelen van de bedrijfsbrandweer. Begin januari 2018 is een
inspectie uitgevoerd waarbij is geconstateerd dat de overtredingen zijn beëindigd.

Mevrouw Junius vraagt of de conclusies van het ondezoek nog leiden tot extra ondezoek bij

andere bedrijven. Mw. van Daalen geeft aan dat de VRR alert is bij andere bedrijven maar of dit nog
consequenties zal hebben is nu nog niet te ovezien.

De voozitter deelt mee dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft aangegeven te willen spreken
over'aging' (veroudering van installaties) in de haven. De voozitter heeft aan de raad voorgesteld
om een technische sessie te organiseren met bedrijven uit de petrochemie en de wetenschap. Hij
geeft aan dat deze sessie mogelijk ook interessant is voor andere leden van het Algemeen Bestuur
en gemeenteraden uit de regio. De datum wordt tijdig bekend gemaakt.

c. Voortgang WNRA
Dhr. Littooij geeft een korte toelichting over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNRA). Tijdens de laatste vergadering van de brandweerkamer op 15 januari jl. is gesproken over
de aparte status van de brandweervrijwilliger in de wet. De brandweerkamer heeft ingestemd met de
lijn om het voltallige personeel van de Veiligheidsregio's tijdelijk uit te zonderen van de WNRA met
als doel om in die periode gezamenlijk het geconstateerde probleem structureel op te lossen.
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d. Regiobeeld inrichting repressieve brandweerorganisatie
Mw. Trijselaar geeft een toelichting over de uitkomst van het landelijk ondezoek van de
lnspectie J&V naar de inrichting van de repressieve brandweerorganisatie. De leden van het
Algemeen Bestuur hebben het regiobeeld van Rotterdam-Rijnmond op 21 december 2017 per
mail ontvangen. Mw. Trijselaar licht toe dat de directie de aanbevelingen in het rapport ziet als
een bevestiging dat de richting die de brandweer gekozen heeft in het plan Brandweezorg de
juiste is. De aanbevelingen ziln al opgevolgd lopende de afronding van het ondezoek van de
inspectie en daarmee inmiddels voor de VRR achterhaald.

De VRR is nog in afiruachting van het landelijk rapport van de lnspectie. Dit rapport is inmiddels
aangeboden aan de minister en het wachten is nu op de beleidsreactie van de minister.
Mogelijk wordt in de beleidsreactie ingegaan op de wens van de VRR om de opkomsttijden los
te laten.

e. TerugkoppelingVeiligheidsberaad
Mw. Salet geeft een terugkoppeling van de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad. Ze geeft
aan dat het Veiligheidsberaad op een andere manier gaat werken. De ontkoppeling van het IFV is
goed verlopen, al gaan er nog geluiden op voor een verdergaande ontkoppeling. Mogelijk vindt dit in
de toekomst nog plaats. Voor nu is de nieuwe manier van werken van het Veiligheidsberaad een
flinke verbetering. Het Veiligheidsberaad gaat vergaderen aan de hand van een strategische
agenda. De minister van J&V is twee keer per jaar aanwezig bij de vergadering. Over twee jaar
wordt de nieuwe manier van werken geëvalueerd.

Dhr. Littooij licht toe dat de vergaderingen van het Veiligheidsberaad ambtelijk worden voorbereid
door een multidisciplinair adviesorgaan (MDA). Het MDA levert voorafgaand aan de vergadering een
gezamenlijk advies aan het Veiligheidsberaad.
Dhr. Littooij geeft aan nog niet voldoende beeld te hebben van de rol van de bestuurlijke
adviescommissies (BAC's) in de nieuwe manier van werken van het Veiligheidsberaad. Hij
waarschuwt dat voorkomen moet worden dat besluiten die voorheen door het Veiligheidsberaad
genomen werden nu voorgelegd worden aan de BAC's, waarmee de BAC's een soort
Veiligheidsberaad'oude stijl' worden.

Dhr. Lamers geeft aan dat hij hier tijdens de laatste vergadering van de BAC GHOR aandacht voor
heeft gevraagd. De conclusie van het overleg was dat de agenda van de BAC's, in navolging van de
nieuwe werkwijze van het Veiligheidsberaad, ook naar een hoger strategisch niveau getild dient te
worden.

Dhr. Aboutaleb bedankt mw. Salet voor haar inzet bij de nieuwe inrichting van het Veiligheidsberaad
Hi¡zal vanaf nu weer zelf aanwezig zijn bijde vergaderingen.

f. Terugkoppeling gesprek ROAZ
Op 14 december 2017 heefteen overleg plaatsgevonden tussen de wethouders Volksgezondheid
van de gemeenten Nissewaard, Brielle en Hellevoetsluis, het teamhoofd OWO van de
gemeente Westvoorne, de directeur Risico- en Crisisbeheersing van de VRR, de algemeen
Directeur VRR, Hoofd GHOR VRR, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de medisch directeur van
de Huisartsenposten Rijnmond en de voozitter van het ROAZ.
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Mw. Salet geeft een korte terugkoppeling van het overleg. Geconstateerd is dat het onderling
overleg tussen de verschillende partners in de zorgketen verbeterd moet worden. Daarnaast wordt
ondezocht of er andere mogelijkheden zijn om capaciteit te creëren in de acute zorgsector.

Dhr. Lamers licht toe dat de ambulancedienst last heefr van interklinisch vervoer tussen
ziekenhuizen. Dit kost veel capaciteit die niet ingezet kan worden in het spoedvervoer. Er wordt door
de ambulancedienst hard gewerkt aan oplossingen. Met name wordt gekeken naar een
verdergaande splitsing tussen B-vervoer en spoedvervoer. Het beeld is dat hiermee veel capaciteit
vrijgespeeld kan worden.
Ook de voozitter ziet een belangrijk deel van de oplossing in 'vervoer op maat' en vraagt dhr.
Lamers tijdens een volgende vergadering een toelichting te geven over de plannen. Hier wordt
tijdens de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur tijd voor gereserveerd.

Dhr. Littooij licht tot slot toe dat de lnspectie Gezondheidszorg en Jeugd ondezoek doet naar de
stijgende responstijden van de ambulancedienst. Eind februari 2018zal het ondezoek afgerond
worden. Dhr. Littooij heeft de lnspectie gevraagd niet alleen de, al bekende, problemen te signaleren
maar ook mee te denken over oplossingen.

g. Overigemededelingen
Dhr. Littooij deelt mee dat op vezoek van een aantal leden van het Algemeen Bestuur binnenkort
WhatsApp groepen worden opgericht waarin de directie VRR de burgemeester en - op vezoek -
overige betrokkenen informeert tijdens een crisissituatie in hun gemeente.

Mw. Junius vraagt dhr. Littooij of hij een toelichting wil geven over de overheveling van de
reddingsbrigade naar de veiligheidsregio's. De reddingsbrigade werd in het verleden volledig
gefinancierd door het ministerie van J&V. Dhr. Littooij legt uit dat er een vezoek is gedaan aan22
veiligheidsregio's om een nationale reddingsvloot in te richten. Een aantalveiligheidsregio's heeft
een financieringsovereenkomst met de reddingbrigade afgesloten. Andere veiligheidsregio's,
waaronder de VRR, hebben besloten vier boten te leveren die een bijdrage leveren aan de nationale
reddingsvloot.
De voozitter stelt voor dat dhr. Littooij en mw. Junius hier op een later moment over verder spreken
en indien nodig dit onderwerp als agendapunt inbrengen voor een volgende vergadering.

TER INFORMATIE

6. Update crisiscommunicatie VRR
Dhr. Lenferink (hoofd communicatie VRR) geeft een presentatie over crisiscommunicatie. Hij komt
kort terug op de situatie bij Erc<onMobil waarbij de website www.rünmondveiliq.nl niet bereikbaar
was. Er ontstond een piekbelasting doordat een grote hoeveelheid bezoekers gelijktijdig de website
benaderden. Dhr. Lenferink licht toe dat de capaciteit van de website fors verhoogd is. Daarnaast
wordt tijdens een groot incident enkel de relevante crisiscommunicatie getoond waardoor de site nog
meer bezoekers gelijktijdig aan kan.

Dhr. Lenferink laat zien hoe de nieuwe waarschuwings-app van crisiswebsite rijnmondveilig.nlwerkt.
Met de applicatie ontvangen omwonenden een melding op hun mobiele telefoon op het moment dat
er een grote brand woedt, een giftige stof vrijkomt of ander gevaar dreigt binnen een afstand van 1

kilometer. ln beeld verschijnt een melding met daarin een handelingsperspectief.
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De voozitter vraagt niet alleen te kijken naar de techniek maar ook naar de content van de
boodschap. Recent bleek tijdens een bewonersbijeenkomst in Pemis dat het voor burgers lastig te
begrijpen is dat ze niets hoeven te doen terwijl ze wel grote rookwolken en/of vlammen zien. De
voozitter begrijpt de wens van burgers om een handelingsperspectief te ontvangen. Dhr. Lenferink
geeft aan dat woordvoerders van de VRR hierover in gesprek zijn met gemeenten.

De voozitter vraagt of het mogelijk is de push-app door een externe partij te laten certificeren. De
push-app zou dan gedeeld kunnen worden met de overige regio's via het Veiligheidsberaad. Dhr.
Lenferink zegt toe dit uit te zoeken.

Dhr. Vroon vraagt of de instelling van 1 kilometer aangepast kan worden. Dhr. Lenferink antwoordt
dat in eerste instantie is gekozen voor 1 kilometer maar dat in overleg met gebruikers ondezocht
wordt wat de beste afstand is.

Tot slot geeft dhr. Lenferink een toelichting over de persmonitor. Er is een grote toename van het
aantal media dat tijdens een incident om informatie vraagt. Bij de VRR staat actief communiceren en
transparantie hoog op de agenda. Daarom is de VRR een pilot gestart met een 'persmonitof .Zokan
de VRR op een dynamische manier in gesprek met de pers, o.a. middels een chatfunctie. Dit
betekent dat zodra informatie op de meldkamer binnen komt de journalist de informatie ook krijgt. Als
informatie uit veiligheidsoverwegingen geheim moet blijven kan de informatie geblokkeerd worden
voor journalisten.

Mw. Salet vraagt hoe de burgemeesters weten welke informatie geblokkeerd is uit
veiligheidsoverwegingen. De voozitter geeft aan dat geborgd moet worden dat de burgemeester wel
als eerste door de politie op de hoogte wordt gesteld van de situatie.

De voozitter complimenteert dhr. Lenferink met deze nieuwe ontwikkelingen.

BESLUITVORMEND

7. Kadernota2019
Dhr. van de Stadt geeft een korte toelichting over de kademota 2019. Hij geeft aan dat de
salarisverhoging uit de nieuwe cao vanuit de indexering kan worden opgevangen. Voor het
wegvallen van de inkomsten uit het Openbaar Meldsysteem (OMS) geldt dit echter niet. Dhr. van de
Stadt geeft aan dat de auditcommissie geconcludeerd heeft dat van de VRR niet venruacht kan
worden dat het wegvallen van deze inkomsten structureel binnen de begroting opgevangen wordt.
Volgens dhr. van de Stadt is het niet onterecht dat de rekening voor het wegvallen van de OMS-
inkomsten blj de gemeenten terecht komt. De auditcommissie adviseert daarom om de
inwonersbijdrage vanaf 2020te verhogen met€ 0,69.

Dhr. Lamers geeft aan dat de verhoging van de inwonersbijdrage vanaf 2020 ook besproken is door
het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het advies van de Bestuurlijke
Auditcommissie te volgen maar was van mening dat het gaat om een principieel besluit en legt dit
besluit daarom voor aan het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur besluit de 'Algemene en Financiële beleidskaders 2019' vast te stellen en
deze, voorafgaande aan de gevoelenprocedure voor de begroting 2019, ter kennisname aan de
deelnemende gemeenten te vezenden. Het Algemeen bestuur besluit in de meerjarenraming van
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de begroting een verhoging van de inwonerbijdrage vanaf 2020 met € 0,69 per inwoner op te
nemen

HAMERSTUKKEN

8. Aanpassing Nota lnvesteringen, Waarderingen en Afschrijvingen en Financiële
Verordening

Het Algemeen Bestuur besluit akkoord te gaan met twee wijzigingen van de reeds op 13 december
2017 door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidsnota's, te weten Nota lnvesteringen,
Waarderingen en Afschrijvingen en de Financiële verordening.

AFSLUITING

9. Rondvraag
Dhr. Oskam vraagt naar aanleiding van het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur
op 13 december jl. aandacht voor het feit dat de Algemeen Directeur in het eerstvolgende DB en AB
verantwoording moet afleggen wanneer hij zijn mandaat gebruikt om investeringsbudget aan te
wenden voor een ander doel dan waarvoor het Algemeen Bestuur autorisatie heeft afgegeven. Deze
toevoeging is middels het vastgestelde wijzigingsbesluit (agendapunt 8) vastgelegd in de Nota
I nvesteri ngen, Waa rderi ngen en Afsch rijvi ngen.

Mw. Junius geeft aan dat de clustercommandant haar heeft laten weten dat er een
tijdsoverschrijding is geweest in Hellevoetsluis en dat dit te maken had met een technische storing
waardoor de melding niet binnen is gekomen op de piepers. Mw. Trijselaar zal navraag doen bij de
clustercommandant. De clustercommandant is de aangewezen persoon om dit soort operationele
vragen te beantwoorden.

10. Sluiting
De voozitter sluit de vergadering om 13:30 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 april 2018

Mr A. Aboutaleb
voozitter
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