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Rotterdam
Nissewaard
Krimpen aan den lJssel
Brielle

Albrandswaard
Maassluis
Barendrecht
Lansingerland
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis

Opening

De voozitter opent de vergadering. De heren Oskam, Lamers, Oosters en De Jong en de

dames Jetten en Attema hebben zich afgemeld.

2.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 24 september 2018
Het verslag wordt vastgesteld.

3.

.L
þ

Verslag thematische vergadering Algemeen Bestuur 31 oktober 2018

Het verslag wordt vastgesteld.

4.

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

5.

Actielijst

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.

6.

Mededelingen
a) Terugkoppeling Veiligheidsberaad
Dhr. Littooij geeft een terugkoppeling van het laatste Veiligheidsberaad. De uitfasering van
het waarschuwings- en alarmeringssysteem is aan de orde geweest. Er bleek in meer
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regio's weerstand te bestaan tegen de uitfasering. De minister heeft toegezegd in gesprek
te gaan met deze regio's.
Ten tweede is gesproken over de 'parapluheziening biologische veiligheid'. Deze
parapluheziening maakt het mogelijk voor veiligheidsregio's, GHOR en GGD om te
adviseren op de vestiging/uitbreiding van hoog-risico laboratoria binnen de
gemeentegrenzen. Aanstaand Veiligheidsberaad wordt de heziening door de VRR
gepresenteerd als voorbeeld voor andere regio's.
Tot slot stond de evaluatie van de wet veiligheidsregio's op de agenda. De minister vraagt
de veiligheidsregio's welke onderwerpen aan de orde zouden moeten komen bij de
evaluatie. De VRR heeft al een brief gestuurd met input op hoofdlijnen. Dhr. Littooijzegt toe
het Algemeen Bestuur op de hoogte te houden van de voortgang.

b)

Voorbereidingen griepgolf

Mw. Van Daalen geeft in verband met de añrvezigheid van mw. Baas een korte toelichting.
Alle zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over zowel de reguliere acute zorg als
over de opgeschaalde acute zorg tijdens het griepseizoen. Dit is goed opgepakt en mw.
Van Daalen geeft aan er vertrouwen in te hebben dat de problematiek zoals die vorig jaar
ontstond, dit jaar minder zal zijn.
Daarnaast informeert zij het Algemeen Bestuur over een grootschalige oefening die door
alle zorginstellingen, ook in Zuid-Holland Zuid en Zeeland, gehouden wordt om te kijken of
men voldoende voorbereid is op een ergere vorm van griep dan eerdere jaren.

c)

Overigemededelingen

Dhr. Littooij geeft een toelichting over een aantal acties die zowel strategisch/bestuurlijk als
bedrijfsmatig in gang is gezet om de acute ambulancezorg te doen verbeteren.
Op vrijdag 7 december jl. zijn afspraken gemaakt met de zorgvezekeraars over de
financiering van 2018. Er is direct een start gemaakt met de gesprekken over de
financiering voor 2019. De venruachting is dat voor de kerst een akkoord bereikt wordt. Dit
betekent dat 67 ambulances gefinancierd worden in plaats van de huidige 64 ambulances.
Dit neemt echter het probleem van de bezetting van de ambulances niet weg.
Ten tweede heeft dhr. Holsappel een extern rapport gemaakt over de ambulancedienst
waarin hij een aantal aanbevelingen doet ten aanzien van de governance en de
aanrijdtijden. Die aanbevelingen worden geïmplementeerd.

Ten derde wordt gestart met een ondezoek dat kijkt in hoeverre externe factoren, zoals
bijvoorbeeld de Algerabrug, ervoor zorgen dat ambulances te laat zijn.
Ten vierde is een'taskforce rurale gebieden' opgericht. Hierbij gaat het om de gemeenten
Krimpen a/d lJssel, Brielle, Westvoorne en Maassluis. Er wordt gekeken wat op korte en
lange termijn nodig is om de aanrijdtijden in deze gebieden te verbeteren. Zo kan
bijvoorbeeld een wijziging in de volgordetabel van bezetting van de posten al een
verbetering geven in de aanrijdtijden. Daarnaast wordt gestart met een pilot met een
verpleegkundig specialist op straat in Maassluis. Dat is een dedicated rapid responder voor
Maassluis. Het streven is om dit in het eerste kwartaal van 2019 te realiseren.
Tot slot geeft dhr. Littooij aan dat hij met de voozitter heeft afgesproken dat - indien
bovengenoemde maatregelen geeft effect hebben - gekeken wordt of er nog meer dan 67
ambulances ingezet kunnen worden. ln totaliteit lijken de maatregelen vooralsnog effect te
hebben, de aanrijdtijden zijn gemiddeld enkele procenten verbeterd ten opzichte van een
aantal maanden geleden.
Mw. Grootenboer vraagt of zij goed gehoord heeft dat de gemeente Goeree-Overflakkee
geen deel uitmaakt van de taskforce rurale gebieden. Dhr. Littooij geeft aan dat dit klopt.
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De reden hiervoor is dat in de gemeente Goeree-Overflakkee al geruime tijd extra ingezet
wordt op de verbetering van de aanrijdtijden. Mw. Grootenboer erkent dat er al veel ingezet
is in de gemeente op de verbetering van de aanrijdtijden maar vezoekt toch om GoereeOverflakkee mee te nemen in de taskforce rurale gebieden. Dhr. Littooij zegt dit toe.
Dhr. Haan geeft aan verheugd te zijn over de extra aandacht die wordt besteed aan de
verbetering van de aanrijdtijden in de gemeente Maassluis en dat Maassluis graag als
pilotgemeente dient.
De voozitter concludeert dat deze problematiek alle aandacht heeft. Graag ziet hij een
uitbreiding van 3 ambulances om meer redundantie in te bouwen in het systeem.
Daarnaast geeft hij aan dat het goed is om met de zorgverzekeraars in gesprek te blijven
over een eerlijke verdeling van de schaarste in de gezondheidszorg.

Dhr. Rensen geeft aan dat, zoals bekend, een ondezoek loopt van de 4 gemeenten op
Voorne-Putten naar deze problematiek. Naar vennrachting komt dit rapport deze maand uit.
Hij vezoekt het rapport de volgende keer in de gedachtewisseling te betrekken.
De voozitter dankt tot slot dhr. Lamers voor de intensieve gesprekken met de
zorgverzekeraars.
De voozitter vraagt of er nog meer mededelingen zijn.

Dhr. Littooij geeft aan dat hij de leden van het Algemeen Bestuur de brief van de minister
aan de Tweede Kamer over het Ondezoeksrapport Rechtspositie brandweervrijwilligers in
relatie tot Europees- en internationaalrechtelijke regels heeft doen toekomen. Hij geeft aan
dat gistermiddag een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de minister, de voozitter van
de brandweerkamer en de portefeuillehouder brandweer van het Veiligheidsberaad. Dhr.
Littooij had de hoop dat mw. Attema de uitkomst van dit gesprek zou kennen maar zij is
niet aanwezig bij de vergadering.
ln de brief merkt de minister op dat'een uitzondering op de Wnra de strijdigheid van de
rechtspositie met Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het
Europese hof niet opheft'. Hieruit blijkt dat indien de veiligheidsregio of de brandweer een
uitzonderingspositie krijgt in de Wnra, er nog steeds strijdigheid bestaat met Europese
regelgeving. De voozitter concludeert dat het goed is om hierin een vinger aan de pols te
houden.
Dhr. Littooij deelt mee dat hij de leden van het Algemeen Bestuur een brief heeft gestuurd
waarin zij geÏnformeerd worden over de specifieke voorbereidingen van de VRR op de
aankomende jaarwisseling. De VRR zet zich maximaal in om de jaanrisseling veilig te laten
verlopen.
De voozitter vraagt of er in andere gemeenten zorgen zijn over het verloop van de
jaarwisseling. Hij licht toe dat mw. Jetten een brief heeft gestuurd aan het Algemeen
Bestuur waarin zij aangeeft dat er zorgen zijn over de naleving van het verbod op de
traditionele vreugdevuren in Vlaardingen. Dhr. Littooij geeft aan dat in Vlaardingen extra
ingezet wordt door de brandweer om voldoende ondersteuning te kunnen bieden.
Dhr. Van Belzen vraagt naar de discussie over het gebruik van vuurwerk en of de lokale
evaluaties van het verloop van de jaarwisseling als input zouden kunnen dienen voor een
regionale discussie hierover. De voozitter licht toe dat de gemeente Rotterdam opnieuw
werkt met vuurwerkvrije zones. Daarnaast is de voozitter voornemens om voor de
volgende jaanrvisseling alleen vuurwerkzones in te richten. Het debat hierover met de
gemeenteraad moet nog gevoerd worden.
Dhr. Veldhuijzen vraagt om volgend jaar een discussie te voeren over de
handhavingsgevolgen als andere gemeenten besluiten dit voorbeeld te volgen. Mogelijk
steken overlastgevers de gemeentegrenzen over. De voozitter geeft aan dat de
verwachting is dat de problematiek aanzienlijk afneemt.
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Dhr. Haan geeft aan dat hij een melding heeft ontvangen dat men voornemens is op 30
december a.s. als protest vuurwerk af te steken. Dhr. De Beukelaer geeft aan dat meerdere
gemeenten dit soort meldingen hebben ontvangen. Er wordt volgende week over
gesproken in de driehoek van Dordrecht. lndien dit vraagt om een regionale aanpak dan
zal dhr. De Beukelaer dit terugkoppelen aan de leden van het Algemeen Bestuur.
Mw. Grootenboer geeft aan dat zij met alle leden van het Algemeen Bestuur gesprekken
voert over de doorontwikkeling bevolkingszorg ter voorbereiding op de bestuurlijke
themabijeenkomst die in mei 20'19 georganiseerd wordt.
Dhr. Littooij geeft aan dat op 3 oktober jl. de VRR een ambtelijke informatiebijeenkomst
heeft georganiseerd over FLO en de toekomstige financiële risico's die de VRR vooziet.
Dhr. Littooij heeft vernomen dat dit als buitengewoon informatief is ontvangen.
Dhr. Rensen geeft een terugkoppeling van het gesprek dat de bestuurlijke auditcommissie
heeft gevoerd met de accountant over het jaar 2018. De bestuurlijke auditcommissie heeft
gevraagd om meer vanuit de praktijk van de veiligheidsregio te kijken naar de
managementletter. De accountant past de managementletter naar aanleiding van dit
gesprek aan.
Dhr. Littooij geeft aan dat het ondezoek naar de aanpak van de olielekkage in de haven
van Rotterdam door het IFV in de afrondende fase is. ln het rapport worden drie
aanbevelingen gedaan. Geadviseerd wordt om de coördinatiestructuur langer vast te
houden bij een afschaling/overdracht indien er nog relevante processen lopen. Daarnaast
dient de interne communicatie in de gemeentelijke kolom verbeterd te worden. En tot slot
dient het redden van vogels beter georganiseerd en afgestemd te worden. Er moet
gesproken worden over de vraag waar de verantwoordelijkheden liggen. Dhr. Littooijzegt
toe de evaluatie aan het Algemeen Bestuur ter beschikking te stellen zodra deze definitief
is.

Dhr. Littooij deelt mee dat het automatisme dat een Koninklijke Onderscheiding
aangevraagd wordt voor 20 jaar brandweervrijwilligheid vervalt. Dhr. Littooij stelt de leden
van het Algemeen Bestuur voor om volgend jaar alle vezoeken die binnen komen van
vrijwilligers die 20 jaar of meer brandweervrijwilligers in behandeling te nemen. Dit betekent
een inhaalslag.
Mw. Van Daalen deelt mee dat indien gemeenten voornemens zijn een totale inventarisatie
te maken van hun gebouwenbestand ten aanzien van het brandrisico van gevelbeplating
de VRR gaarne bereid is gemeenten hierin te ondersteunen.

TER BESLUITVORMING

7. Zienswijzen

2e begrotingswijziging 2018
Dhr. Van de Stadt geeft een korte toelichting. Samenvattend geeft de reactie op de
zienswijzen die door gemeenten zijn ingediend aan dat de zorgen over de risico's die op de
VRR af komen herkend worden en dat hier aandacht voor is.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de 2e w¡ziging van de flnanciële begroting 2018 en

stemt in met de vrijval van de vooziening 'Groot onderhoud gebouwen' en de inrichting van
een bestemmingsreserve'Groot onderhoud gebouwen'.

8.

Dekkingsplan 3.0
Mw. Trijselaar geeft een toelichting over het Dekkingsplan 3.0. Met het vaststellen van het
Dekkingsplan 3.0 stelt het Algemeen Bestuur van de VRR de eisen vast om aan de
wettelijk gevraagde (basis)brandweezorg te voldoen. Hiermee wordt vastgesteld dat de
brandweer op sommige punten afwijkt van het besluit veiligheidsregio's. Mw. Trijselaar
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geeft aan dat de brandweer zich gesteund heeft gevoeld door het Algemeen Bestuur
doordat zij op 31 oktober 2018 tijdens een thematische vergadering heeft aangegeven dat
het dekkingsplan op dit moment het beste instrument is om te rapporteren over de
prestaties van de brandweer maar dat daarnaast vertrouwen is geuit in het vakmanschap
van de brandweer door uit te spreken dat niet alleen opkomsttijden van belang zijn. Ook
risicogerichtheid, brandpreventie, opleiding en beschikbaarheid van personeel is belangrijk
Mw. Trijselaar geeft aan dat gewerkt wordt aan ontwikkelingen op het gebied van
dynamische dekking. Echter er is meer tijd nodig om nog meer data te vezamelen. Deze
ontwikkelingen sluiten goed aan bij ontwikkelingen in het land. De VRR loopt voorop ten
opzichte van de rest van het land. Mw. Trijselaar betreurt het dat een aantal moties is
aangenomen in de Tweede Kamer die vragen om striktere sturing op opkomsttijden.
Er zijn drie toevoegingen ten opzichte van het vorige dekkingsplan. Ten eerste is eerder
met het Algemeen Bestuur afgesproken dat de brandweer van 7 duikteams naar 3
duikteams zou gaan. Per team zouden er drie duikers beschikbaar zijn. Nu er sprake is van

schaarste heeft mw. Trijselaar toestemming van de Ondernemingsraad Brandweer om
wanneer dit niet anders kan 2 duikers per team in te zetten. Dit is conform de landelijke
richtlijn. Ten tweede is een kaartje toegevoegd ten aanzien van flexibele voertuigbezetting.
Mw. Trijselaar geeft aan dat de opkomsttijd pas telt zodra de tweede tankautospuit bij de
vrijwilligers ter plaatse is.
Tot slot is een instandhoudingsplan toegevoegd. Wanneer er kazernes buiten dienst
moeten dan werden er noodmaatregelen getroffen. Sinds afgelopen zomer is hiervoor een
instandhoudingsplan opgesteld. Voor dit plan is berekend welke kazerne het best als eerst
buiten dienst kan om de paraatheid zo goed mogelijk te blijven garanderen.
Mw. Trijselaar geeft aan dat de Ondernemingsraad Brandweer haar heeft gewezen op een
kleine tekstuele fout in het plan. Het woord incompleet op p.22 wordt vervangen door
compleet. Daarnaast wordt op verzoek van de Ondernemingsraad toegevoegd op p. 20 dat
tijdens oefeningen van duikers een vertraging ontstaat in de opkomsttijd.
Tot slot licht mw. Trijselaar toe dat er meerdere vezoeken zijn geweest om anders te gaan
rapporteren. Op dit moment wordt alleen gerapporteerd op opkomsttijden. Er wordt
gerapporteerd op alle tijden zoals weergegeven in dit plan. Er zijn gebieden die niet binnen
de opkomsttijden vallen, daar wordt formeel niet op gerapporteerd maar die gegevens zijn
wel beschikbaar. Er zal met betrekking tot het rapporteren aankomend jaar worden ingezet
op de doorontwikkeling van het bestuurlijk dashboard.
Dhr. Vroom vraagt hoe vaak een plan b nodig moet zijn om een plan a te worden. Mw.
Trijselaar geeft aan dat afgelopen zomer 4 tot 6 weken zorgen zijn geweest over de
bezetting van een aantal kazernes. Op dat moment was voortdurend plan b in werking. Er
bestaan wel oplossingen zoals de mogelijkheid om beroepsbrandweermannen te
verplaatsen naar de rurale gebieden waar weinig beschikbaarheid van vrijwilligers is.
Dhr. Veldhuijzen vraagt of het Dekkingsplan voor een zienswqze aan de gemeenteraden
gestuurd dient te worden. Mw. Trijselaar antwoordt dat dit volgens de wet niet noodzakelijk
is maar dalze wel graag zou zien dat het Dekkingsplan 3.0 met de gemeenteraden
gedeeld wordt ter informatie. De VRR kan desgewenst nadere toelichting komen geven
tijdens de raadsvergaderingen.
Het Algemeen Bestuur besluit het Dekkingsplan 3.0 vast te stellen op basis van
geactualiseerde dekkingsgegevens en inspelend op de ontwikkeling om de dynamische
werkelijkheid beter te verwerken. Daarnaast besluit het Algemeen Bestuur het oude
Dekkingsplan 2.1 in te trekken en in te stemmen met bestuurlijk rapporteren op basis van
het Dekkingsplan 3.0 per 1 januari2019.
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9.

Portefeuilleverdeling bestuur VRR

Het Algemeen Bestuur besluit de volgende portefeuilleverdeling vast te stellen

Portefeuillehouder

Portefeuille

Dhr. Vroom
Mw. Jetten
Mw. Junius
Dhr. Van Belzen

Waterveiliqheid
Diversiteit
Doelqroep kwetsbare/verwarde personen
Energietransitie

TER KENNISNAME
I 0. Voortgang paraatheidsproblematiek vrijwillige brandweer
Met deze notitie wordt het Algemeen Bestuur geTnformeerd over de voortgang ten aanzien

van de paraatheidsproblematiek van de vrijwillige brandweer in de regio RotterdamRijnmond. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de notitie.
HAMERSTUKKEN
. Arch iefuerorden in g en beslu it informatiebeheer
Het Algemeen Bestuur stelt de Archiefuerordening vast en besluit het oude besluit
Archiefuerordening in te trekken.
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AFSLUITING

12. Rondvraag
Dhr. Veldhuijzen meldt dat de rekenkamer van Nissewaard een rapport gaat maken over
de aansturing van de VRR vanuit de gemeenteraad.
13. Sluiting
De voozitter sluit de vergadering om 15:00 uur en wenst de vergadering een mooie
jaarwisseling toe.

Aldus

in de verg adering van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2019

zitter
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