Veiligheidsregio Rotterdam-Rljnmond

Verslag

Vergadering
Onderurerp
Agendapunt
Datum

Algemeen Bestuur
Verslag Algemeen Bestuur 24 april 2019
03
3

juli2019

Aanwezige leden:
Burgemeester

Rotterdam

Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester

Krimpen aan den lJssel
Brielle
Albrandswaard

Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester

Schiedam
Maassluis
Barendrecht
Lansingerland

MevrouwA.M.M. Jetten

Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester

Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Vlaardingen

Mevrouw A. Attema
De heer S. Kuiper
De heer M. Hamerslag

Burgemeester
Wethouder
Loco-burgemeester

Ridderkerk
Maassluis
Nissewaard

Voorts:
De heer A. Littooij

VRR, Algemeen directeur

Mevrouw J. Trijselaar
Mevrouw A. Verhage
De heer J. van Waardhuizen

VRR, Directeur Brandweer
VRR, Adviseur Bestuurlijke zaken
VRR, Medewerker Bestuurlijke zaken

De heer A. Aboutaleb
De heer M.W. Vroom
De heer G.G.J. Rensen
De heer H. Wagner
De heer C.H.J. Lamers
De heer T.J. Haan
De heer J. van Belzen
De heer P.H. van de Stadt
Mevrouw A. Grootenboer
Mevrouw M.C. Junius

1.

Opening

De voozitter opent de vergadering. De heren van Oosten, Oskam en Haan hebben zich

afgemeld voor de vergadering evenals mw. Van Daalen. Loco-burgemeester Hamerslag
vervangt dhr. Van Oosten, wethouder Kuiper vervangt dhr. Haan.

Besloten deel vergadering

2.

Presentatie uitkomsten due diligence onderzoek

3.

Uitbreiding belang VRR in coöperatie AZRR (ter besluitvorming)

Agendapunten 2 en 3 zijn gelijktijdig behandeld in het besloten gedeelte van de vergadering

Dhr. Lamers geeft een toelichting over het voornemen tot uitbreiding van het VRR belang in de
coöperatie AZRR en KPMG vezorgt een korte toelichting over de voorlopige resultaten van het
due diligence onderzoek van deze overname.
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Toelichting uitbreiding VRR-betang in de AZRR
Dhr. Lamers licht toe. Tijdens de bijeenkomst van 1 apriljl. is het Algemeen Bestuur in
vertrouwelijkheid geinformeerd over de intentie om het belang van de VRR in de coöperatie
AZRR uit te breiden, waarmee de VRR het volledig belang verkrijgt. Dit voornemen is
vastgelegd in een intentieovereenkomst die de komende maanden verder wordt uitgewerkt.
VRR is in de huidige situatie verantwoordelijk voor 213 vande ambulancezorg binnen de AZRR.
De huidige governance structuur van een coöperatie is niet de meest optimae. A¡ fret aangaan
van deze vorm van samenwerking werd hiervoor gekozen omdat er reeds twee aanbiederð waren
(destijds de GGD en de BIOS-groep). Er zijn nog acht andere regio's in Nederland die dezelfde
organisatiestructuur kennen.
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Vanwege de grote druk op de ambulancezorg, is er in de afgelopen twee jaar een
verbeterprogramma doorgevoerd. Na de themabijeenkomst op 31 oktober 2018 is door het
Algemeen Bestuur het gevoel geuit dat een extra stap nodig is. Dit onder andere vanwege de
aanbeveling van de IGJ en dhr. Holsappelom de govemance van de AZRR te vereenvoudigen.
Daarna bleek dat de BIOS-groep bereid was om te praten over verkoop van het BIOS-belang in de
coöperatie AZRR. Na de voorgenomen uitbreiding van het belang heeft de VRR per 1 oktober
2019 het volledige belang van de AZRR.
Tot slot geeft dhr. Lamers aan dat het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een principebesluit te
nemen, conform de wens die op 1 apriljl. is uitgesproken. Op 1 apriljl. heeft het Algemeen Bestuur
vezocht de gemeenteraden te betrekken in het besluitvormingsproces. Vanwege de
intentieovereenkomst met BIOS-groep die op I juni 2019 afloopt, worden de colleges tot eind mei
in de gelegenheid gesteld om de voorgenomen uitbreiding van het VRR-belang voor een reactie
aan de gemeenteraden voor te leggen.

Uitkomsten due diligence onderzoek
Dhr. Lamers geeft aan dat bij de voorgenomen uitbreiding van het VRR belang is gekozen voor
een beperkte due diligence. Hiermee wordt gecheckt of BIOS-groep heeft voldaan aan haar
financiële verplichtingen per 1 april 2019. Te denken valt hierbij aan pensioengelden,
vakantiedagen etc. Een dergelijke due diligence is van belang om te kunnen bepalen of sprake is
van een goede koop. KPMG is eneaijds gevraagd een uitspraak te doen over de bandbreedte van
de waarde van de koopsom, en andezijds om de due diligence uit te voeren.

KPGM geeft een toelichting. Op basis van een theoretische benadering kan de AZRR structureel
winst behalen. Ten aanzien van de waarde van de onderneming noemt KPMG als risico dat de
Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) per 1 januari 2021 afloopt. De wet is al enkele keren
verlengd en op dit moment is nog niet helder hoe de nieuwe wetgeving eruit komt te zien en of er
een aanwijzing danwel aanbesteding van de ambulancezorg gaat plaatsvinden. Het risico bestaat
dat wanneer gekozen wordt voor een aanbesteding van de ambulancezorg de AZRR deze
aanbesteding verliest, de garantstelling niet volledig gecompenseerd wordi en er een restschuld
voor de AZRR achterblijft. Daarnaast is er een strategische waarde van de overname die niet is te
bepalen door KPMG.
De beperkte due diligence is nog niet volledig klaar en zal op korte termijn worden afgerond.

Bespreking voorstel en beantwoording vragen
Dhr. Wagner vraagt wat het verlies van de aanbesteding zou betekenen. Dhr. Lamers antwoordt
dat indien de ambulancezorg wordt aanbesteed en de AZRR deze aanbesteding verliest, de
garantstelling niet volledig gecompenseerd wordt en er een restschuld voor de AZRR achterblijft.
Dhr. Lamers geeft aan dat de tendens in de Tweede Kamer een gang naar een vergunningsstãlsel
is. Mocht het alsnog tot een aanbesteding komen, dan is de AZRR een goede kandidaat om deze
te winnen. Al met al een laag risico. De voozitter geeft aan dat hij minister Bruins zal benaderen,
met de vraag hoe de wetgeving er uit komt zien na het aflopen van de TWAZ en of de venruachting
is dat de ambulancezorg na 2021wordt aanbesteed, danwel dat het huidige vergunningenstelsel

wordt gecontinueerd.

Mw. Jetten is blij met de toelichting. Ze geeft aan dat eerder is gevraagd naar de motivatie van de
keuze om de BIOS-groep over te nemen, dit is naar haar mening niet terug te zien in de
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presentatie van KPMG. Vanuit het oogpunt van lokaal bestuur is het van belang te weten waarom
deze keuze wordt gemaakt en wat de risico's zijn. Ambulancezorg uitgevoerd door een vanuit het
ministerie aangewezen particuliere partij heeft immers ook een publieke inbedding.
De voozitter geeft aan dat het niet altijd gaat om verantwoordelijk zijn, maar over
verantwoordelijkheid voelen. Er is door het Algemeen Bestuur de afgelopen jaren veel gesproken
over de ambulancezorg. Dhr. Lamers vena/jst naar de notitie die voorligt voor de onderbouwing van
het voornemen. Er zijn naast een uittreding van de BIOS-groep ook andere modellen overwogen,
die met de BIOS-groep zijn besproken. Dhr. Littooij benadrukt dat de VRR op dit moment al een
2/3 belang heeft in de coöperatie maar het voornemen is om het belang uit te breiden naar 100%
zodat sprake is van een eenduidige aansturing.
Mw. Jetten geeft aan dat het inderdaad een bestuurlijke keuze kan zijn, maar vraagt zich af
waarom dit besluit zo snel genomen dient te worden. Er staat druk op het besluit en er zou meer
tijd beschikbaar moeten zijn voor een goede discussie binnen het Algemeen Bestuur. Dhr. van
Belzen geeft aan ook graag meer tijd te krijgen om zich een mening te vormen.
De voozitter geeft aan dat het voornemen van de VRR op 1 apriljl. zeer uitgebreid aan bod is
geweest. Dhr. Lamers geeft aan dat de uittredingsdatum van I januari2020 naar 1 oktober 2019 is
verplaatst op vezoek van BIOS-groep. De betrokkenheid van de gemeenteraden vraagt ook tijd.
Strikt gezien heeft het besluit alleen betrekking op het instemmen met een garantstelling voor de
lening die de AZRR aan zal gaan.
Dhr. Kuiper vraagt waarom sprake is van een grote marge in de waardeanalyse van KPMG. KPMG
licht toe dat het geen due diligence op hoofdlijnen is, maar bepeRt is tot de overname van
activa/passiva en personeel. De voozitter geeft aan dat de AZRR door de zorgverzekeraars wordt
bekostigd en een eigen entiteit is. De venruerking en effectuering van deze investering heeft geen
rechtstreeks effect op de begroting van de VRR. Voor de gemeenten is de uitbreiding van het
belang van de VRR in de coöperatie budgettair neutraal.
Dhr. Van de Stadt geeft aan het een logische keus te vinden om de govemance te versimpelen.
Daarentegen vraagt hij zich af of gestreefd zou moeten worden naar een volledig belang. Vanuit
zijn rol als portefeuillehouder Middelen stelt dhr. Van de Stadt de vraag of er een risico bestaat dat
de VRR verantwoordelijk wordt voor kosten waar de zorgverzekeraars niet voor willen betalen. Zijn
tweede vraag gaat over het overnamebod. Het bod ligt boven de bandbreedte die door KPMG is
berekend. Daarbij is het bijzonder dat de BIOS-groep snelwil handelen. Dhr. Van de Stadt vraagt
zich af of de BIOS-groep een risico omtrent een mogelijke aanbesteding ziet. Daarnaast vult hij aan
dat het gaat om een principebesluit. Hij vezoekt dit aan te passen in de agendapost, hierin wordt
namelijk een uitgebreidere beslissing gevraagd dan nu voorligt.

KPMG antwoordt dat het bod dat er ligt financieel gezien boven de bandbreedte ligt, maar dat de
strategische waarde van uitbreiding van het belang van de VRR niet te bepalen is voor KPMG.
Dhr. Lamers geeft aan dat het bod dat uitonderhandeld is gecalculeerd is voor activa. Daarnaast
antwoordt dhr. Lamers dat jaarlijks budgetafspraken worden gemaakt tussen de zorgverzekeraars
en de MRR. Tekorten zouden enkel kunnen ontstaan door mismanagement. Door te kiezen voor
een eenduidige governance wordt de regie op de kwaliteitsprestaties van AZRR bevorderd.
Dhr. Van de Stadt vraagt of de pensioenpositie van het B|OS-personeel behouden blijft. Dhr.
Lamers geeft aan dat in de intentieovereenkomst die de VRR en BIOS-groep zijn overeengekomen
is bepaald dat alle betrokken (ambulance-)medewerkers van BIOS-groep in dienst treden van de
coöperatie AZRR. Voor alle medewerkers is afgesproken dat dit wordt gerealiseerd met behoud
van het huidige salaris en rechtspositie. Daarom is ervoor gekozen het personeel niet volledig te
integreren in de VRR, maar de AZRR te behouden als zelfstandige eenheid binnen de VRR. Dhr.
Littooij benadrukt dat de AZRR binnen de VRR een afzonderlijke entiteit wordt met een aparte
begroting, betaald door de zorgverzekeraars.
Dhr. Vroom geeft aan dat hij I apriljl. niet aanwezig kon zijn, maar telefonisch is geinformeerd door
dhr. Lamers. Hij begrijpt de reden van overname, maar snapt ook de zorgen die ter tafel zijn
gekomen. Hij staat er neutraal in.
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De voozitter concludeert dat het duidelijk is dat er meer tijd nodig is voor het democratisch proces.
Hij verzoekt dhr. Lamers om hiervoor tot eind juni 2019 de tijd te nemen. De voozitter zal alle
vragen die gesteld zijn beantwoorden en met een begeleidende brief via de colleges voorleggen
aan de gemeenteraden. Ook kijkt h¡j graag met dhr. Lamers en dhr. Van de Stadt nogmaals naar
de koopsom.
Het Algemeen Bestuur besluit, met inachtneming van de aanvullingen een aandachtspunten die ter
vergadering zijn genoemd, om in te stemmen met het principebesluit tot overname van het belang
van de BIOS-groep van AZRR door de VRR. ln een volgende vergadering van het Algemeen
Bestuur (3 juli 2019) volgt het formele besluit. De colleges van B&W worden in de gelegenheid
gesteld om dit voornemen met hun raad te bespreken om zo recht te doen aan het democratisch
proces.
Mw. Grootenboer vezoekt de voozitter om de cijfers van KPMG te delen. De voozitter geeft aan
dat dit niet mogelijk is gezien de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens. Zijn voorstel is dat de
leden van het Algemeen Bestuur dit onderling bespreken met collega's die goed in de materie
zitten, zoals dhr. van de Stadt en de aanwezigen van KPMG. Dhr. Lamers geeft aan dat hij en de
voozitter ook beschikbaar z¡n voor beantwoording van eventuele vragen.

Openbaar deel vergadering

4.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

l8 februari

2019

Het verslag wordt vastgesteld.

5.

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

6.

Actielijst

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.

7.

Mededelingen

a)

Terugkoppeling gesprek voorzitter inzake Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Op 3 apriljl. heeft de voorzitter gesproken met de portefeuillehouder evaluatie Wvr van het
Veiligheidsberaad. Hij geeft een terugkoppeling van dit gesprek. Doel van het gesprek was
afstemmen of en zo ja welke gezamenlijke standpunten de voorzitters VR in willen nemen op de
evaluatiethema's die tot nu toe zijn ingebracht door het VB.
De voorzitter heeft aangegeven dat hij het van belang acht dat bij de evaluatie in ieder geval
gekeken wordt naar de congruentie van de veiligheidsregio's met de politieregio's. Ook is hij
van mening dat de reikwijdte van het huidige artikel 39 WVR onvoldoende is waar het gaat om
openbare orde aangelegenheden.

b) Teru g koppelin g Bestu u rl ij k Afstemmingsoverleg No-deal Brexit
Dhr. Littooij geeft aan dat de VRR voorbereid was op een mogelijke no-deal Brexit. Uiteindelijk
heeft de Europese Raad op 10 apriljl. de Brexit-datum uitgesteld tot uiterlijk 31 oktober 2019. ln
het geval dat het Verenigd Koninkrijk (VK) geen EP-verkiezingen heeft gehouden op 23 mei
2019 of voor die tijd het terugtrekkingsakkoord heeft goedgekeurd is de uiterlijke Brexit-datum
31 mei2019.
Nu een no-deal Brexit op korte termijn van de baan is, is het niet nodig en niet doelmatig om de
getroffen verkeersmaatregelen en de voorzieningen op de parkeerterreinen langer in stand te
houden. Sinds afgelopen week zijn daarom de verkeersmaatregelen zoals tekstkarren en
bebording verwijderd en op de parkeerterreinen is het meubilair (sanitaire voorzieningen,
afvalvoorzieningen, verlichting etc.)weggehaald en het hekwerk verwijderd.
De politieke situatie in het VK wordt doorlopend gemonitord. lndien het VK in aanloop naar 31
mei 2019 of 31 oktober 2019 toch weer op een no deal situatie afkoerst, zal RWS tijdig een
nieuwe Brexit Transport Tafel organiseren om de maatregelen te bespreken die genomen
moeten worden.
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c) Thematisch Algemeen Bestuur l5 mei 2019 over bevolkingszorg
De thematische bijeenkomst die op 15 mei a.s. plaats zou vinden over bevolkingszorg, wordt op
verzoek van mw. Grootenboer verplaatst naar 18 september a.s. Mw. Grootenboer geeft aan
dat op 15 mei 2019 de Koning op bezoek komt voor de opening van het windpark Krammer.

d) Overige mededelingen
De voorzitter geeft aan dat het gelukt is in Rotterdam om een gedeeltelijk vuurwerkverbod in te

stellen. De kaart met gebieden waar wel vuurwerk mag worden afgestoken wordt samengesteld
met advies van partners. Het streven is deze voor het zomerreces af te ronden. Daarnaast zijn
er gesprekken met de vuurwerkbranche over hun rol in dit proces.
Dhr. Littooij geeft aan dat er een voordracht is van de Kring van gemeentesecretarissen voor de
functie van coördinerend functionaris. De formele besluitvorming over deze voordracht vindt
plaats tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 26 juni a.s.
Dhr. Littooij geeft aan dat de vervanging van het C2000 netwerk zal plaatsvinden. Dat is een
operationeel ingewikkeld moment omdat het netwerk enige tijd uit de lucht zal zr¡n. We zullen dit
operationeel zo goed mogelijk organiseren. Mogelijk volgen hier vragen over van
gemeenteraden.
TER BESLUITVORMING

8.

Programma van Eisen quarantaine locatie

Mw. Baas, directeur publieke gezondheid, licht toe. ln de Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
worden de maatregelen beschreven die bij de bestrijding van infectieziekten ingezet kunnen
worden. Een zeer ingrijpende doch effectieve maatregel, die op advies van de GGD, door de
voorzitter van de veiligheidsregio gebruikt kan worden is quarantaine. Bij de implementatie van
de Wpg, nu tien jaar geleden, is er een locatie in de regio aangewezen. Destijds is er onder
tijdsdruk gekozen voor een locatie die nu niet meer voldoet. Daarom zal de locatiekeuze
moeten worden herzien.
Het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft het programma van eisen
vastgesteld. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt
gevraagd dit programma van eisen vast te stellen en in samenwerking met de GGD te zoeken
naar een geschikte locatie die aan de beschreven eisen voldoet.

Mw. Junius geeft aan dat het een ingeWikkeld proces lijkt en veel moeite kost. Bij een eerdere
ebola-uitbraak werd uitgeweken naar het Erasmus MC. Mw. Baas geeft aan dat dit voorstel
gaat om grote uitzonderlijke uitbraken waarvoor een ziekenhuis niet geschikt is. Mogelijk zijn
bepaalde delen van ziekenhuizen goed af te sluiten, maar dat is niet per definitie een goede
oplossing vanwege besmettingsrisico's.
Het Algemeen Bestuur besluit akkoord te gaan met het Programma van Eisen
Quarantainelocatie en deze onder de aandacht te brengen van de gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond. Het Algemeen Bestuur verzoekt de gemeenten in de regio RotterdamRijnmond om een lijst op te stellen van locaties (gebouwen) die (mogelijk) voldoen aan de eisen
gesteld in het PvE. Het Algemeen Bestuur verzoekt de VRR om in samenwerking met de GGD
Rotterdam-Rijnmond het bestuur te adviseren omtrent het aanwijzen van een specifieke
quarantainelocatie. Het Algemeen Bestuur verzoekt de VRR om in samenwerking met de GGD
Rotterdam-Rijnmond en de betrokken gemeente(n) een procedure op te stellen ten aanzien van
de vordering van de quarantainelocatie in het kader van de infectieziektebestrijding.

9.

Jaarverslag 2018
Dhr. Littooij geeft aan dat het jaarverslag door de bestuurlijke auditcommissie besproken is. De
bestuurlijke auditcommissie adviseert het Algemeen Bestuur om in te stemmen met de
beslispunten. Het jaar 2018 was een goed jaar voor de VRR. Er zijn drie dingen die opvallen:
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Ontwikkelingen brandweerzorg, met name het tekort aan vrijwilligers overdag. Er zijn
goede stappen ondernomen om te zorgen dat de brandweerzorg gewaarborgo uli¡ft,
maar het is een probleem dat aandacht behoeft richting de toekomst.
Ambulancezorg, er is uitvoerig gesproken naar aanleiding van het rapport van de
inspectie. Dankzij de maatregelen die zijn getroffen zijn de aanrijdtijden verbeterd van
onder de 88% naar boven de g0%.
Senioren, er is geconstateerd dat in 2018 in een groot aantal seniorencomplexen een
incident heeft plaatsgevonden. Hiervoor neemt de VRR maatregelen zoals voorlichting,
Broodje Brandweer en de BewonersHulpverleners (BHV). Daarnaast worden afsprakãn
gemaakt met de woningbouwcorporaties om in te toekomst de veiligheid van senioren
te kunnen waarborgen.

Dhr. Littooij geeft aan dat de VRR een ontwikkeling ziet in het takenpakket. Er is een
verschuiving zichtbaar van klassieke rampen naar moderne crises. Daarnaast hebben
ontwikkelingen zoals de energietransitie, klimaatverandering en de Brexit invloed op het
takenpakket van de VRR. Naast een uitvoeringsorganisatie wil de VRR een
toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de
samenleving staat. Dhr. Littooij licht toe dat hij deze ambitie in het najaar met het bestuur wil
delen en thematisch verder verdiepen met als doel de VRR-organisatie op taak, rol en structuur
klaar te stomen voor de toekomst.
Dhr. van de Stadt geeft aan dat de VRR steeds meer de financiële huishouding op orde heeft.
lnterne processen zoals de controle lopen goed. De vRR zalvoor 201g nog géen
rechtmatigheidsgoedkeuring ontvangen, maar dat is ingecalculeerd door het doorlopen van een
aantal Europese aanbestedingen en het inrichten van een aantal bestemmingsreserves.
Mw. Junius geeft een compliment over het jaarverslag. Ze vraagt naar een toelichting over het
kleine tekort op de jaarrekening. Dhr. Van de Stadt geeft aan dat de cijfers onder druk staan. Er
is sprake van een taakverruiming die niet binnen de begroting past.
Het Waterschap geeft aan dat zij nieVnauwelijks genoemd wordt. De voorzitter zegt toe dat in
volgende jaarverslagen een hoofdstuk over samenwerking met partners wordt toegevoegd.

Mw. Jetten geeft aan in de toekomst graag een duidelijkere visuele splitsing tussen de
ambulancezorg en de brandweerzorg in het jaarverslag te zien.
Het Algemeen Bestuur neem kennis van de jaarrekening 2018. Het Algemeen Bestuur stelt het
jaarverslag 2018 vast en levert dit aan de provincie Zuid-Holland. Het Àlgemeen Bestuur besluit
om een viertal bestemmingsreserves in te richten. Het Algemeen Bestuur besluit om het
negatieve resultaat te onttrekken aan de algemene reserye.

10. Groot onderhoud wegennet Zuid-Holland door RWS
Dhr. Van Belzen geeft aan dat Rijkswaterstaat (RWS) binnenkort start met een grote
onderhoudsopgave aan het wegennet in heel Zuid-Holland Zuid. ln samenwerking met de
vRzHz is de VRR in gesprek met RWS over de knelpunten die worden voozien (verstoring van
de doorstroom, ook op het secundaire net en de consequenties hiervan voor de ambulance en
de brandweer). Dhr. van Belzen zal hierin - met instemming van het Algemeen Bestuur - als
vaste bestuurlijke contactpersoon optreden.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van 'Groot onderhoud wegennet Zuid-Holland door RWS'
en gaat akkoord met het voorstel om dhr. Van Belzen als vertegenwoordiger van het bestuur
van de VRR te benoemen als bestuurlijk contactpersoon voor de afspraken die de VRR en
VRZHZ maken met RWS.

TER INFORMATIE

l.

I
Evaluatierapport IFV Bow Jubail
Het incident 'olielekkage in de haven van Rotterdam' van 23 juni 2018 is in opdracht van de
VRR door het IFV geävalueerd. Het IFV heeft deze evaluatie namens de VRR onafhankelijk
uitgevoerd, omdat er zorguitingen waren over de opschaling.
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Dhr. Kuiper geeft aan dat er goede aanbevelingen in het rapport staan. Hij geeft aan dat er nog
een OW onderzoek af te wachten is. ln deze evaluatie missen nog de knelpunten die tijdens de
eerste twee uur van het incident ontstonden.
De voorzitter geeft aan een goed gesprek te hebben gehad met de onderzoekers van de OW
over hoe om te gaan met schepen die olie vervoeren. Bijna alle schepen zijn dubbelwandig,
maar de plek waar de bunkerolie zit is enkelwandig. De vraag is hoe hiermee om dient te
worden gegaan en welke rol is weggelegd voor de havenmeester en het havenbedrijf? De
voorzitter doet het voorstel om na de zomer een presentatie te organiseren in de aanwezigheid
van de havenmeester en andere experts. Het Algemeen Bestuur kan zich hierin vinden.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de eindrapportage van het IFV met betrekking tot de
olielekkage van de Bow Jubail d.d. 23 juni 2018.

12. Evaluatie inzet brandweer tijdens jaanrisseling
Mw. Trijselaar licht toe dat alle disciplines zich maximaal hebben voorbereid op de oud &
nieuwviering 2018-2019. Deze evaluatie richt zich primair op de brandweerinzet en is bedoeld
voor de (brandweer)organisatie om volgend jaar nog beter te kunnen presteren.
Mw. Jetten verwijst naar de opmerking in de evaluatie dat'zonder maatregelen geen veilige
jaarwisseling meer gegarandeerd kan worden'. Haar verzoek is om hier verder over te spreken.
De voorzitter vult aan dat de maatregelen die worden genoemd gaan om preventieve
beleidsmaatregelen bij de gemeenten zelf en een mentaliteitsverandering bij de bevolking.

Maatregelen zoals meer operationele capaciteit hebben geen effect meer. Als er behoefte is om
hier verder over te spreken dan wordt dit geagendeerd voor een volgende vergadering.
Dhr. Kuipers vraagt naar de rol van de decentrale meldkamers. Zij voeren veel werk uit, maar
deze meldingen worden niet geregistreerd. Het werkt goed als er voldoende lokale kennis is,
maar hij verzoekt om tijdens de volgende jaarwisseling hier aandacht aan te besteden.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de Evaluatie Oud en Nieuw 201812019 Brandweer.

AFSLUITING

13. Rondvraag
Dhr. Vroom nodigt namens dhr. Haan de aanwezigen uit voor een bijeenkomst op het
provinciehuis over de omgevingswet en de rol van de burgemeesters op 15 mei 2019 aan het

eind van de middag.
Dhr. Littooij geeft aan dat er voor alle leden van het Algemeen Bestuur een exemplaar klaar ligt
van het boek 'Lessen uit crises en mini-crises 2017'. Vijf van de in het boek beschreven cases
hebben zich in onze regio voltrokken.
Dhr. Wagner dankt de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur voor zes jaar samenwerking
aangezien dit zijn laatste vergadering is. Hij kijkt met plezier terug op de samenwerking. De
aanwezige leden bedanken dhr. Wagner voor zijn inzet.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11:45 uur

Aldus

Mr
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