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Opening

De voozitter opent de vergadering

Mw. Trijselaar, mw. Van Daalen, mw. Grootenboer, mw. Jetten, mw. Salet, dhr. Paauw, dhr. Oosters
en dhr. van Nimwegen hebben zich afgemeld voor de vergadering.

2.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 19 februari 2018

De vergadering stelt het verslag vast. Dhr. van Belzen wordt toegevoegd aan de lijst van

aanwezigen.

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

Naar aanleiding van ingekomen brief nr. I inzake Burgernet, licht de voozitter toe dat een reactie in
voorbereiding is op de brief van dhr. Bruls.
Dhr. Lamers geeft naar aanleiding van deze brief aan dat vorig jaar is afgesproken dat naar
aanleiding van de incidenten bij Shell en Esso nogmaals gekeken wordt naar de balans tussen de
verschillende beschikbare communicatie-instrumenten bij een ramp. De vraag moet beantwoord
worden met welke laagdrempeligheid of hoogdrempeligheid dit soort instrumenten ingezet worden.
De voozitter geeft aan er voorstander van te zijn zoveel mogelijk middelen ter beschikking te
hebben om een passend communicatiemiddel in te kunnen zetten bij een ramp.

4. Actielijst
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Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.

5.

Mededelingen
a. Terugkoppeling Veiligheidsberaad 26 maart 20lg
De voozitter geeft een terugkoppeling van de vergadering van het Veiligheidsberaad op 26 maart jl.

Het w.as de eerste vergadering van het Veiligheidsberaad waarbij ook dè minister aanwezig was. óe

voozitter heeft ter vergadering een voorstel ingebracht om in het bouwbesluit op te nemen dat

in

nieuwbouwwoningen verplicht brandpreventieve maatregelen genomen moeten worden. Gezien de
plannen van ontwikkelaars, bouwbedrijven en de overheid om de komende 10 tot 15 jaar 1 miljoen
nieuwe huizen te bouwen, loont dit de moeite. De voozitter vraagt de VRR in het najáar met een
concreet voorstel hiervoor te komen zodat hij dit in kan brengen bij het Veiligheidsberaad en andere
nationale gremia.

Dhr. Vroom geeft aan dat de gemeente Krimpen aan den lJssel werkt aan het dementievriendelijker
maken van de gemeente. Het nemen van brandpreventieve maatregelen en het aanpassen van het
bouwbesluit is hierbij ook belangrijk. Dhr. Vroom geeft aan dat het kán helpen om dit te betrekken in
de landelijke discussie over de aanpassing van het bouwbesluit.

b. Toelichting thematisch Algemeen Bestuur 23 mei 20lg
Dhr. Littooij licht toe dat op 23 mei a.s. een thematische vergadering van het Algemeen Bestuur
gepland staat over senioren en brandveiligheid. Tijdens de vergadering wordt tõegelicht wat het
'gmkq$en' van zorgcomplexen tot wooncomplexen voor gevolgen heeft voor de biandveiligheid. De
uitnodiging wordt op korte termrjn verstuurd en ook de wethouders zorg en wonen zijn variharte

welkom.

c.

WNRA en gevolgen voor perconeelVeiligheidsregio's

Mw. Attema licht de laatste stand van zaken van de invoering Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (WNRA) toe, Bij de vergaderstukken zijn twee brieven over dit ondérwerp gevoegd
waarin staat dat het voltallig personeel veiligheidsregio's (inclusief vrijwilligers, beroepsbrandweer en
overig personeel veiligheidsregio's) tot 1 januari 2021 uitgezonderd zal worden van de WNRA. Deze
extra tijd wordt gebruikt om te komen tot een structurele oplossing voor het effect van de invoering
van de wet op het stelsel van de brandweezorg en de kostenstijging die dit tot gevolg heeft. Mw.
Attema geeft aan dat de brandweerkamer binnenkort spreekt ovér dê vervolgstãppeñ.

d. Overige mededelingen
Dhr. Littooij geeft een korte toelichting over de aanzet voor een ontwikkelagenda voor de
veiligheidsregio's die is opgesteld door de Raad van Directeuren Veiligheidsregio (RDVR). Het
concept van de ontwikkelagenda is bij de vergaderstukken gevoegd. Dhr. Littooij geeft aan dat er
grote verschillen in rolopvatting bestaan tussen de 25 veiligheidsregio's. De RDVR zet in op een
aantal sporen. De veiligheidsregio is een operationele organisatie maar daamaast ook een
coördinerende organisatie met een platformfunctie. De veiligheidsregio kan veiligheidsvraagstukken
op de agenda zetten. De energietransitie is een voorbeeld van zo'n maatschappelijk
veiligheidsvraagstuk. Een ontwikkeling als de'buurtbatterij' roept de vraag op wat áit betekent voor
de veiligheid en hoe veiligheidsregio's hiermee om zouden moeten gaan.
Dhr. Lamers geeft aan dat hij dit een goede beweging vindt maar vráagt wel oog te houden voor de
eigen waarden en prioritering van de verschillende regio's.
Dhr. van Belzen licht toe dat hij op vezoek van de VRR voozitter wordt van een projectorganisatie
die mogelijke oplossingen ondezoekt voor knelpunten die ontstaan door het wegvalien van de
financiering van wettelijke taken die nu in het programma lmpuls OmgevingsveitigfreiO 2015-2019
zijn opgenomen.

Dhr. Littooij doet, vanwege de añrvezigheid van mw. Grootenboer en mw. Trijselaar, een mededeling
over de brandweezorg op Goeree Overflakkee. Het oostelijke gedeelte van Goeree-Overflakkee
kamp! regelmatig, en in het bijzonder tijdens kantooruren, met õnderbezetting. Dit heeft voomamelijk
te maken met het feit dat veel vrijwilligers overdag werkzaam zijn buiten het éigen
vezorgingsgebied. ln overleg met mw. Grootenboer is daarom besloten om teondezoeken of een
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andere vorm van vrijwilligheid mogelijk is om de brandweezorg overdag te garanderen. Vooralsnog
lijkt de oplossing vooral te vinden in een vorm van kazernering.

Dhr. Littooij licht toe dat televisieprogramma Zembla werkt aan een ui2ending over brandveiligheid
bij hoogbouw. Het afdelingshoofd Ondezoek en Analyse van de VRR is geïnterviewd. De uiZending
staat vooralsnog gepland op 23 mei a.s. Daarnaast staat op 16 mei a.s. een kritische uitzending
gepland over de vertraging en problemen rondom het ICT-project c2000.
Dhr. Littooij licht toe dat op 4 mei 2018 de gouverneur Jan Briers, van de Belgische provincie OostVlaanderen, een congres organiseert betreffende de treinramp in de gemeente Wetteren die 5 jaar
geleden is voorgevallen. De leden van het Algemeen Bestuur zijn uitgenodigd om dit congres b'rj te
wonen. Dhr. Littooij zal een brief sturen aan de gouvemeur waarin hij dank zegt voor de uitnodiging
en toelicht dat de leden van het AB helaas niet in de gelegenheid zijn om het congres bij te wonen
vanwege verplichtingen in de eigen gemeenten rondom de nationale herdenking. De leden van het
Algemeen bestuur kunnen zich vinden in dit voorstel.

Dhr. Littooij deelt mee dat hard gewerkt wordt aan de samenvoeging van de meldkamers
Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De uitnodigingen voor de feestelijke opening op 6 juni
a.s. zijn verstuurd.

TER INFORMATIE

6.

Ontwikkelingen acute ambulancezorg

Dhr. Lamers licht toe dat hij dhr. Wijten (directeur AZRR) heeft gevraagd een presentatie te geven
over de ontwikkelingen rond acute ambulancezorg en de initiatieven die door AZRR worden
genomen om capaciteit te creëren in het spoedvervoer.
Dhr. Wijten gaat kort in op de ontwikkelingen die hij tijdens een eerdere vergadering van het
Algemeen Bestuur geschetst heeft. Doordat de zorgketen efficiënter wordt georganiseerd en
ouderen langer zelfstandig blijven wonen ziet AZRR het aantal ambulanceritten fors toenemen. Door
het tekort aan ambulanceverpleegkundigen en de toename van het aantal ritten staan de aanrijtijden
onder druk. Daarnaast benoemt dhr. Wijten nog een aantal andere factoren die geleid hebben tot
een verslechtering van de aanrijdtijden; slechte weersomstandigheden, veel ongevallen, veel
stremmingen, vakbondsacties en de griepgolf.
Dhr. Wijten geeft aan dat AZRR hard werkt aan een aantal verbeteracties. Zo start AZRR met een
pilot waarbij het vervoer tussen ziekenhuizen anders wordt ingericht. Door een nadere differentiatie
aan te brengen kan een deel van de ritten uitgevoerd worden door lager opgeleide
verpleegkundigen. Een ander initiatief is de inrichting van een transferium waar de patiënt wacht op
behandeling op de spoedeisende hulp. Dit voorkomt dat ambulances lang moeten wachten tot ze
hun patiënt over kunnen dragen aan het ziekenhuis. Het eerste transferium is op korte termijn
gereed. Ten derde wordt in samenwerking met de opleidingsinstituten ondezocht waar de opleiding
tot ambulanceverpleegkundige op een verantwoorde wijze ingekort kan worden. Tot slot wordt
ingezet op verbetering van de triage zodat zorgvragers eerder de juiste zorg krijgen waardoor geen
onnodige ritten worden gereden.
Ondertussen blijft AZRR verpleegkundigen werven middels een grote wervingscampagne. Deze
campagne heeft landelijke aandacht gekregen.
Dhr. Wijten concludeert dat AZRR prestaties levert onder lastige omstandigheden en dat verdere
verbeteringen alleen zijn te realiseren door intensieve samenwerking en afstemming tussen de
partners in de acute zorgketen. Hierin is ook een rol weggelegd voor het Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ).

Dhr. Lamers vult aan dat de ziekenhuizen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor het
oplossen van deze problematiek. Wel blijkt dat de steeds verdere specialisatie binnen ziekenhuizen
leidt tot een stijging van interklinisch vervoer. Daarom is een regeling getroffen met het ROAZ dat
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een verpleegkundige uit het ziekenhuis mee gaat met dit soort ritten van het ene ziekenhuis naar het
andere.
Daamaast licht dhr. Lamers toe dat gesprekken worden gevoerd met de zorgvezekeraars om te
ondezoeken of de keten beter georganiseerd kan worden. De vraag is of alle partners de juiste
dingen doen.
Mw. Junius geeft aan dat de gemeenten op Voome Putten gezamenlijk in beeld laten brengen of de
bereikbaarheid van Voorne Putten effect heeft op de aanrijdtijden. Dit ondezoek is gaande. Dhr.
Rensen geeft aan dat ook de gemeente Brielle zich zorgen maakt over de toenemende specialisatie
van ziekenhuizen en de centralisatie van zorg. Daarom is het goed dat de gemeenten van Voome
Putten dit middels een ondezoek vanuit een ander blikveld laten beoordelen.
Dhr. Littooij geeft tot slot aan dat de lnspectie IGJ ondezoek heeft gedaan naar de stijgende
aanrijdtijden van de ambulancedienst. AZRR heeft inmiddels de conceptrapportage ontvangen en
hierop gereageerd. ln grote lijnen zegt de reactie dat de inspectie een landelijk probleem signaleert
waarvoor de VRR al sinds lange tijd aandacht vraagt. De context ontbreekt en de ketenproblematiek verdient aandacht te krijgen in de rapportage. Het rapport richt zich nu sec op de
ambulancedienst terwijl de problematiek (landelijk) veel breder is.
Dhr. Littooij heeft de inspectie vezocht om mee te denken over oplossingen maar de inspectie geeft
aan dat dit niet hun rol is.
Dhr. Haan geeft aan blij te zijn dat AZRR zich zo inzet om de aanrijdtijden te verbeteren.
De voozitter bedankt dhr. Wijten voor zijn presentatie.

BESLUITI/ORMEND

7.

Jaarverslag 2017

Dhr. Van de Stadt geeft een korte toelichting. De VRR eindigt met een positief resultaat van €
2.262 mln. Dit is ten opzichte van de begroting een positief verschil van € 295.000. De conclusie
van de accountantscontrole is dat de VRR een goedkeurende verklaring krijgt op getrouwheid en
een afkeurende verklaring op rechtmatigheid. Dit komt doordat op het gebied van rechtmatigheid
de Europese aanbestedingsregels en de regels van het eigen inkoopbeleid in 2017 onvoldoende
zijn nageleefd. Dit heeft vooral betrekking op de inkopen ten behoeve van de ambulancedienst. ln
april 2016 is de regelgeving gewijzigd rondom de aanbesteding van inhuur van medewerkers. De
VRR heeft de inhuur van personeel voor de ambulancedienst niet aanbesteed omdat er op deze
markt sprake is van schaarste. Om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen wil de VRR de
mogelijkheid hebben om bij alle ui2endbureaus die zich op deze markt begeven personeel in te
huren.

De voozitter geeft aan dat hij de directie van de VRR vezocht heeft om het bestuur in de toekomst
eerder over dit soort besluiten te informeren. Dhr. Van de Stadt vult aan dat dhr. Littooij intem
opdracht heeft gegeven om dit in de toekomst te ondervangen zodat de VRR voor 2019 de
goedkeurende verklaring op rechtmatigheid wel ontvangt.
Dhr. Lamers geeft aan dat de afrekeningen 2016 en 2017 vanuit de zorgvezekeraars lang op zich
laten wachten.

Het Algemeen Bestuur besluit het Jaarverslag 2017 vast te stellen en het Jaarverslag 2017 voor
15 juli 2018 aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland. Het Algemeen Bestuur besluit het
resultaat voor bestemming te venrverken in de algemene reserves van de VRR en
Ambulancedienst ten behoeve van het dekken van de verwachte tekorten in 2018 en 2019.

8.

Uitwerkingskader en Wijzigingswet meldkamer
Dhr. Littooij licht toe dat op 15 mei 2018 de nieuwe meldkamer Rotterdam operationeel moet zijn. Bij
de start van het samenvoegingsproces was nog het uitgangspunt dat de nieuwe meldkamer op het
moment van ingebruikname, of kort daarna, zou worden overgedragen aan de LMO/politie.
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lnmiddels is duidelijk dat overdracht van de nieuwe meldkamers de komende jaren niet aan de orde
is. Tot die tijd blijft de opgelegde wettelijke taak tot het in stand houden van een meldkamer van
kracht.

ln het Uitwerkingskader Meldkamer worden nadere afspraken gemaakt over het vervolg van de
vorming van de landelijke meldkamerorganisatie. Als alle partijen akkoord gaan met dit
uitwerkingskader dan worden de afspraken die gelden tot het moment dat de wet in werking treedt,
weergegeven in drie documenten: het Transitieakkoord, de notitie'Heroriêntatie vorming landelijke
meldkamel en het Uitwerkingskader Meldkamer.
Naast het Uitwerkingskader Meldkamer ligt de reactie op de Wijzigingswet Meldkamer ter
besluitvorming voor. Door de Raad Directeuren Veiligheidsregio's is een zogenaamde 'rompreactie'
opgesteld. Middels deze 'rompreactie' geven veiligheidsregio's een eenduidig signaal af als reactie
op de Wijzigingswet Meldkamer. De input van de VRR is gebruiK bij het opstellen van deze
rompreactie, daarom adviseert de directie VRR hetAlgemeen Bestuur om deze reactie in zijn geheel
over te nemen.
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het Uitwerkingskader Meldkamer en de uitname
BDUR middels de reactie die als bijlage 4 bij de vergaderstukken is gevoegd. Het Algemeen Bestuur
besluit in te stemmen met de Wijzigingswet Meldkamer middels de reactie die als bijlage 5 bij de
vergaderstukken is gevoegd.

HAMERSTUKKEN

9. Normenkader
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het Normenkader 2018 zoals vastgesteld door de
Bestuurlijke Auditcommissie.
AFSLUITING

10. Rondvraag
Mw. Junius geeft aan dat het bestuurlijk dashboard niet altijd up to date is. Dhr. Littooij licht toe dat
het bestuurlijk dashboard op korte termijn voor iedereen toegankelijk is. De informatie in het
dashboard is daarom afgestemd op de interesse van de inwoners van Rotterdam-Rijnmond. Als
burgemeesters willen inzoomen op de informatie kunnen ze hiervoor contact opnemen met hun
clustercommandant. Mw. Junius geeft aan datze dhr. Littooij apart zal benaderen met een aantal
specifieke vragen over het dashboard.

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

in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2018.

Aboutaleb

voozitter

5

