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Opening

De voozitter opent de vergadering. Dhr. Van Belzen en mw. Trijselaar hebben zich afgemeld
voor de vergadering. De voozitter heet dhr. Post welkom die uitgenodigd is om namens de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aanwezig te zijn.
De vergadering start met een besloten deel waarin op vezoek van het Algemeen Bestuur
gesproken wordt over de standpunten en ervaringen van gemeenten ten aanzien van een
lokaal verbod op vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Hieronder wordt samengevat wat ter
vergadering besproken is. De vertrouwelijkheid van de weergegeven informatie is inmiddels
opgeheven en daarom in dit openbaar verslag opgenomen. Namens de politie is dhr. Wierda
aanwezig. Namens het Openbaar Ministerie dhr. de Beukelaer.
De vooziüer geeft aan dat hij opdracht heeft gegeven aan Pels Rijcken om te ondezoeken of
er mogelijkheden zijn om in Rotterdam een lokaal vuurwerkverbod af te kondigen. Uit het
ondezoek van Pels Rijcken blijkt dat de huidige APV hier geen mogelijkheid voor biedt. Het
college van Rotterdam is daarom voornemens voor te stellen om voor de jaarwisseling 20191

2020 de APV te wijzigen en vuurwerkzones aan te wijzen. Het is dan alleen toegestaan om
vuunruerk af te steken in deze aangewezen vuurwerkzones. ln de rest van de stad geldt dan
een vuurwerkverbod.

De voozitter deelt dit voornemen tijdens de vergadering met zijn collega burgemeesters in de
regio. Afgesproken wordt dat de andere gemeenten uitgenodigd worden om op ambtelijk
niveau aan te sluiten bij de werkgroep van de gemeente Rotterdam die de APV wijziging gaat

voorbereiden.

2. Verslag vergadering

Algemeen Bestuur 25 april 2018

Het verslag wordt vastgesteld.

3.

lngekomen en verzonden stukken
De vergadering neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken

4.

Actielijst

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.

5.

Mededelingen
a) Evaluaties aanvaring Bow Jubail
De voozitter bedankt de hulpverleners en vrijwilligers voor hun optreden na de aanvaring
van de Bow Jubail.

_

b)

RapportIGJ'StijgenderesponstijdenRotterdam-Rijnmond

Dhr. Littooij licht toe dat al een aantal keer met het bestuur gesproken is over het rapport
van de lnspectie Gezondheidszorg en Jeugd (lGJ) over de stijgende responstijden van de
ambulances in de regio Rotterdam-Rijnmond. Op 6 augustus jl. hebben de leden van het

Algemeen Bestuur
het definitieve rapport ontvangen. ln een begeleidende brief zijn de belangrijkste
punten uit het rapport toegelicht. Dhr. Littooij stelt voor om tijdens de thematische
vergadering van 31 oktober a.s. nader te speken over dit ondenuerp.

Mw. Jetten geeft aan datzrl zich kan vinden in dit voorstel en dan ook graag spreekt
over de governance van AZRR.
Dhr. Haan reageert dat hij proeft dat door AZRR wordt getwijfeld aan de degelijkheid
van het ondezoek van de lnspectie. Hij benadrukt dat de aanrijdtijden een serieus
probleem zijn. Hij heeft dhr. Littooij eerder gemeld dat hij graag al eerder had
gesproken over het rapport.
Dhr. Lamers geeft aan dat het rapport zo spoedig mogelijk is verstuurd aan de leden van
het Algemeen Bestuur. Hij bevestigt dat de aanrijdtijden inderdaad een zorgelijk punt zijn.
Daarom zijn er - zoals in april door dhr. Wijten toegelicht - maatregelen getroffen om de

aanrijdtijden te verbeteren. Ter voorbereiding op de thematische vergadéring van 31
oktober a.s. onfuangen de leden van het Algemeen Bestuur een bestuurlijke notitie waarin
wordt toegelicht welke maatregelen genomen zijn en wat het resultaat is.
De IGJ heeft in het rapport ook kritiek geuit op de governance van AZRR en ziet dit als een
van de oozaken van de verslechtering van de aanrijdtijden. ln Nederland zijn acht
corporaties die qua opzet vergelijkbaar zijn met AZRR. Daarnaast is de constructie destijds
goedgekeurd door de minister. Dhr. Lamers geeft aan dat AZRR niet voornemens is de
governance op korte termijn rigoureus aan te passen.
Dhr. De Jong geeft aan dat de aanrijdtijden ook in Wesfuoorne de onverdeelde aandacht
hebben. Dhr. Wijten heeft de gemeenteraad van Westvoorne geÏnformeerd over de
maatregelen die genomen zijn. Dhr. De Jong geeft aan dat hij graag eerder gesproken had
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over het rapport en niet pas tijdens de vergadering van 31 oktober a.s. Daarnaast is hij van
mening dat de governance van AZRR onderwerp van gesprek moet zijn.
Dhr. Littooij geeft aan dat het rapport van de IGJ geen recht doet aan de complexiteit van
de problematiek. Ten aanzien van de governance volgt AZRR de redenering van de IGJ
niet. AZRR heeft veel van de overige aanbevelingen van de IGJ omarmd en opgevolgd.
Sinds juli 2018 is een voozichtige verbetering van de aanrijdtijden te zien. Echter alleen
focussen op deze aanrijdtijden doet tekort aan de kwaliteit van zorg die geleverd wordt.
De voozitter geeft aan er geen voorstander van te zijn bij fluctuaties in de aanrijdtijden
direct de aanleiding te zoeken in de governance van AZRR.
De voozitter concludeert dat het Algemeen Bestuur graag op 31 oktober a.s. dieper ingaat
op het rapport en de geconstateerde problematiek. Hij ziet graag een goede notitie waarin
aangegeven wordt aan welke knoppen het Algemeen Bestuur kan draaien om de
aanrijdtijden te verbeteren.

c) Overigemededelingen
Het'Beleidskader hoog-risico biologische laboratoria Rotterdam-Rijnmond' is vastgesteld
door de gemeenteraad van Rotterdam. De voozitter geeft aan dit beleidskader ook graag
in te brengen bij het Veiligheidsberaad zodat de kennis gedeeld wordt. Dhr. Lamers geeft
aan dat hij de Bestuurlijke Adviescommissie GHOR aangeboden heeft om het beleidskader
te delen.
Dhr. Littooijdeelt mee dat FNV in een formele aanzegging aan VRR/AZRR CAO acties
binnen de ambulancesector heeft aangekondigd. De acties hebben de vorm van
'stiptheidsacties' en starten op maandag 24 september a.s. Hij houdt de leden van het
Algemeen Bestuur op de hoogte.
Naast het rapport van de IGJ over de stijgende responstijden van de ambulances wordt
tijdens de thematische vergadering van 31 oktober a.s. gesproken over het nieuwe
dekkingsplan van de brandweer en toekomstbestendige brandweezorg. De Commissaris
van de Koning zal een bezoek brengen aan de VRR en is aanwezig bij de vergadering.

Dhr. Littooij geeft aan dat op vezoek van de bestuurlijke auditcommissie op 3 oktober a.s
een ambtelijke bijeenkomst wordt georganiseerd over de financiële ontwikkelingen die de
komende jaren op de VRR afkomen. De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen een
afschrift van de uitnodiging.
Mw. Van Daalen vraagt nogmaals aandacht voor de bestuurdersreis omgevingsveiligheid
op 21 en 22 november 2018. Een aantal burgemeesters heeft zich al aangemeld maar er
zijn nog plaatsen vrij. De VRR betaalt de kosten voor deelname aan de bestuurdersreis
voor de leden van het Algemeen Bestuur.

TER BESLUITVORMING

6.

Halfjaarrapportage 2018
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting over de halfjaarrapportage 2018. ln de
viermaands-rapportage is een tekort gerapporteerd van € 4,1 mln. Dit gestegen tekort

werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de inzet van uitzendkrachten bij de
ambulancedienst. Vooruitlopend op de afspraken met de zorgverzekeraars, die op dit
moment plaatsvinden, is er rekening gehouden met een hoger budget. Met name
hierdoor is het verwachte eindresultaat nu teruggebracht tot het reeds begrote
resultaat.
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Het Algemeen Bestuur stelt de Halfjaarrapportage 2018 vast.

7.

Portefeuilleverdeling Bestuur VRR

Dhr. Littooij licht toe dat tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 10 september
jl. is gesproken over de portefeuilleverdeling binnen het bestuur van de vRR.
Het Dagelijks Bestuur heeft voorgesteld dat een nieuw DB-lid wordt voorgedragen door de
burgemeesters van Westvoorne, Brielle, Nissewaard en Hellevoetsluis. Dhr. Veldhuijzen
geeft aan dat mw. Junius namens deze gemeenten wordt aangewezen als waarnemend
DB-lid. Zodra de nieuwe burgemeester van Nissewaard is benoemd zal hr¡ of zij worden
afgevaardigd als DB-lid namens Voorne putten.
Dhr. Veldhuijzen vezoekt om het criterium dat alleen Kroonbenoemde burgemeesters
onderdeel kunnen uitmaken van het Dagelijks Bestuur te veranderen in het criterium dat'bij
voorkeur geen waarnemend burgemeesters lid zijn van het Dagelijks Bestuur'.
Het Dagelijks Bestuur stelt daarnaast voor de portefeuilles'waterveiligheid', 'diversiteit',
'energietransitie' en 'doelgroep kwetsbare personen', toe te wijzen aan leden van het
Algemeen Bestuur. Leden van het Algemeen Bestuur die interesse hebben in een
portefeuille kunnen dit kenbaar maken.
Het Algemeen Bestuur besluit mw. Junius aan te wijzen als waarnemend lid van het

Dagelijks Bestuur namens Voorne Putten. Het Dagelijks Bestuur besluit de thematische
portefeuilles'diversiteit', 'energietransitie', 'doelgroep kwetsbare personen', toe te voegen
aan de bestaande portefeuilles. Deze portefeuilles worden, samen met de reeds bestaande
portefeuille'waterveiligheid'toegewezen aan leden van het Algemeen Bestuur.
HAMERSTUKKEN

8. Vergaderplanning

2019
De vergaderplanning 2019 wordt vastgesteld.

AFSLUITING

9.

Rondvraag
Dhr. Oskam stelt voor de directeur van Evides te vragen een presentatie te geven aan het
Algemeen Bestuur. De vergadering stemt hiermee in. Dit wordt meegenomen in de
planning voor 2019.
10. Sluiting
De voozitter sluit de vergadering om 1'l:30 uur

Aldus

in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 201g

CP
A. Aboutaleb

zitter
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