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1. Opening
De voorzitter heeft zich afgemeld voor de vergadering. Dhr. Lamers, de plaatsvervangend
voorzitter, opent de vergadering. De dames Attema, Jetten, de Witte en Baas en de heer Haan
hebben zich afgemeld voor de vergadering. Wethouder van der Wees is namens de gemeente
Maassluis aanwezig.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 3 juli 2019
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.

3. Verslag besloten deel vergadering Algemeen Bestuur 3 juli 2019
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.

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



Dhr Rensen vraagt aandacht voor de briefvan Unesco waarin aandacht wordt gevraagd voor
het belang van bescherming van het cultureel erfgoed in Nederland. Ook wordt ãe VRñ om
advies en betrokkenheid gevraagd teneinde erfgolObeneerders beter te kunnen laten
aansluiten op bestaande crisisbeheersingsstructuren. Dhr. Rensen geeft aan hier graag een
bijdrage aan te willen leveren. Dhr. Littoolj geeft aan dat hier ook over gesproken wordt in het
Landelijk Overleg Directeuren V_eiligheiOsiegio's. Hij komt er graag tijdðns'de votgende
vergadering van het Algemeen Bestuur op tórug nob oe vRR-hier;ee omgaat.

5. Actietijst
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.

6. Mededelingen

_ a) Onderhoudsopgave Rijkswaterstaat (RWS)
Dhr' Van Belzen geeft aan dat RWS voor een grooise en gecompliceerde renovatieopgave
staat. Het betreft tunnels en bruggen. Deze opgave kent giote implicaties voor de veiiilneio.
Dhr' van Belzen heeft daarom verzocht om eeñ stevig grãmium ¡n te richten met goedã
ambtelijke ondersteun.ing. Het vraagt veel bestuurlijkã ãandacht om RWS in oe juiste jositie te
brengen. Dhr. Van Belzen zal regelmatig een terugkoppeling geven over dit dossier.

Dhr..Van Oosten geeft aan dat Voorne Putten ook in overleg is met RWS in relatie tot deproblematiek rond de-vele storingen van de Spijkenisserbrr!. H¡ vraagt hoe we elkaar kunnen
versterken' Dhr. van Belzen geeft aan dat het goed is om dãaroúer na-te denken. Hij zal dit
meenemen bij het vervolg.
Dhr. Lamers geeft aan dat ook Schiedam in overleg is met RWS over de Ketheltunnel en de
Beneluxtunnel en dat hij dit ook graag met dhr. Vañ Belzen kortsluit.

b) Voorbereiding jaanrvisseling
Dhr. Littooij geeft een toelichting. Hij geeft aan dat de constatering na de vorige jaarwisseting
was dat de VRR geen veilige jaarwisseling kan garanderen. De v-nR neett dJmãximale
capaciteit ingezet en desondanks stonden er prio 1 meldingen in de wacht. Tijdens de
vergadering van het DB op 11 september jl. is afgesproten-Oat de VRR een iñventarisatie
maakt.van maatregelen die door gemeentên getroffen worden om overlast, schade en letseltot
een minimum te beperken. De VRR is geoaaibij eenduidig beleid in de regio ten aanzien van
vreugdevuren, vuun¡verkshows, lokale vuurwerverboden eñ andere maatregelen. Dhr. Littooij
stelt v.oor om op 30 oktober a.s. tijdens de thematische vergadering van het Algemeen Bestuur
met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van de inventañsatie.

Dhr. Van de Stadt verzoekt ook de politie voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Ook mw.
Grootenboer geeft aan dat er in RVO verband met elkâar over dit thema gelproken wordt. Ze
kan zich vinden in het voorstel om een inventarisatie te maken. Dit geeft inzicht in de
maatregelen die gemeenten treffen en welk effect dit heeft. Dhr. Littäorj zegt toe de
wearnemend politiechef van de Eenheid Rotterdam uit te nodigen.
Mw. Junius verzoekt om ook een advies van de VRR b¡j de inväntarisatie te voegen.

Dhr' Lamers geeft aan dat in Schiedam gekozen is voor een zeer uitgebreid preventiepakket.
Tijdens de laatste oudejaarsnacht is er gedurende twee uur geen res-tdekkíng in Schie'dam .
aanwezig geweest. Hierover heeft hij gesproken met dhr. Liti'ooij in voorberei-ding op komendejaarwisseling. ook geeft hij aan dat tiei Aþemeen Bestuur van mw. Jetten het oãr¡cnt neet
ontvangen dat besloten is in Vlaardingen õok in de toekomst geen ontheffing meer te verlenen
voor vreugdevuren.

Dhr. Littooij geeft aan helder te zijn in zijn standpunt ten opzíchte van de jaarwisseling. De
vuurwerktraditie wordt een vuurwerktragedie. Hij geeft aan groot voorstañder te zijn vän het
afschaffen van vuurpijlen en knalvuurwèrk. Graág zou hij eeÌnheid in de regio zien'ats ñet jåat
om verbieden van vreugdevuren. Ook ziet hij graãg dat gemeenten maatregelen treffen oñr
overlast van jongeren te beperken en op oud¡aarsavondLen schouw uitvoe-ren op risicovolle
plekken.

Mw. Junius deelt mee dat vanuit het RVO een brief is gestuurd aan de minister met daarin de
oproep om knalvuuruverk en vuurpijlen te verbieden.
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c) Programma werkbezoek Antwerpen 2 oktober 2019 en onderteken¡ng
kaderovereenkomst

Dhr. Littooij geeft aan dat op 2 oktober a.s. het werkbezoek van het Algemeen Bestuur aan
Antwerpen plaatsvindt. De VRR, de Gezamenlijke Brandweer en Brandweer Zone Antwerpen
(BZA) hebben uitgesproken intensiever te willen samenwerken. Partijen staan gezamenlijk sterk
in Europa en kunnen van elkaar leren. Antwerpen ligt op slechts een uur rijden van Rotterdam
en het is voor de hand liggend om de samenwerking te zoeken met een stad die veel
gelijkenissen heeft met Rotterdam. Hier wordt de komende 4 jaar op ingezet.

d) Thematische vergadering Algemeen Bestuur 30 oktober 20lg
Dhr. Littooij geeft een toelichting over het programma van de thematische bijeenkomst die op
30 oktober 2019 gepland staat. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt het Algemeen
Bestuur meegenomen in de bestuurlijke dilemma's n.a.v. een grootschalige oefening 'de
Hollandse Griep'georganiseerd door de GGD en de GHoR. Zoals tijdens de laatste
vergadering van het Algemeen Bestuur is afgesproken wordt het tweede deel van de
vergadering gewijd aan de diverse onderzoeken naar ambulancezorg en aanrijdtijden die
hebben plaatsgevonden. Er wordt een stand van zaken gegeven van de getroffen maatregelen
om de aanrijdtijden te verbeteren en er wordt ingegaan op de transitie van de AZRR.
Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst wordt gesproken over de voorbereiding op
komende jaanruisseling.

e) Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer en Brandweerkamer
9 septembe¡ 2019

Vanwege de afwezigheid van mw. Attema geeft dhr. Littooij een toelichting over de rechtspositie
en toekomst van de brandweervrijwilligers. De afgelopen dagen is hier ook in de media
aandacht voor geweest. Dhr. Littooij geeft aan dat de brandweervrijwilligers de ruggengraat van
de brandweer vormen. Ze kunnen zich qua opleiding en professionaliteit meten aan de
beroepsbrandweer. Echter is uit diverse onderzoeken naar voren gekomen dat vrijwilligheid bij
de brandweer in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan binnen de juridische kaders. De
huidige rechtspositieregeling voor brandweervrijwilligers is in strijd met de Europese
regelgeving. ln opdracht van het Veiligheidsberaad en het ministerie van J&V is een denktank
op zoek naar oplossingen voor dit vraagstuk. ln december 2019 worden deze
oplossingsrichtingen voorgelegd aan het Veiligheidsberaad. Het is een complex vraagstuk dat
geen eenvoudige oplossing kent. Ook voor de lange termijn wordt nagedacht over het stelsel
van brandweerzorg.
Dhr. Littooij licht toe dat de vrijwilligers in onze regio brandweermensen in hart en nieren zijn en
dat deze berichtgeving zorgt voor onrust.

Dhr. Oskam vraagt of er al berichten zijn dat er vrijwilligers gestopt zijn vanwege deze onrust.
Dhr. Littooij geeft aan dat hij nog geen signalen heeft ontvangen dat dit het geval is. Wel zien
we dat de maatschappij aan het veranderen is en dat vrijwilligers na 7 tot 10 jaar weggaan. Uit
een belevingsonderzoek van de VRR is gebleken dat het bijdragen aan de gemeenschap een
belangrijke drijfueer is voor vrijwilligers, dit komt wel onder druk te staan als vrijwilligheid
verdwijnt en er een dienstverband moet worden aangegaan.

Dhr. Rensen vraagt of dit geen Europees probleem is en of de Europese Richtlijn niet
gecorrigeerd kan worden. Dhr. Littooij bevestigt dat dit inderdaad een Europees probleem is. De
voorzitter van de brandweerkamer heeft contact met een aantal collega's in Europa. Echter een
Europese richtlijn van tafel krijgen is erg moeilijk.

Dhr. Van Belzen geeft aan dat hier uitgebreid aandacht voor is vanuit de media. Hij vraagt of
hierin voor het Algemeen Bestuur een rol is weggelegd en stelt voor bij vragen op een
eenduidige manier te reageren. Dhr. Littooij geeft aan dat er een woordvoeringslijn komt vanuit
Brandweer Nederland. Deze woordvoeringslijn zalvanmiddag gedeeld worden met het
Algemeen Bestuur.

Dhr. Lamers vraagt of dit al per 2020 ingaat. Dhr. Littooij antwoordt dat de Europese richtlijn at
van toepassing is. Daarom moet er in december een voorstel liggen om - in overleg met de
minister - invulling te geven aan de richtlijn. Dhr. Lamers vult aan dat het gaat om een uitspraak
van het Hof van Justitie, het is een interpretatie van de richflijn.
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Dhr. Littooij meldt tot slot dat de problematiek als risico is opgenomen in de risicoparagraaf van
de begroting.

f) Overigemededelingen
Dhr. Littooij geeft aan dat volgend jaar in mei het songfestival in Rotterdam zal ptaatsvinden. Dit
is voor.de.VRR een groot project, hiervoor is een pro¡ectleider aangesteld. Het songfestival
vindt plaats in de week na de nationale herdenking oþ + mei en he[bevrijdingsfees[op S mei.
De VRR is zich aan het voorbereiden op de grote inzet die deze evenementãn gedurende drie
weken zal vragen. Er is een verzoek uitgegaãn om van het songfestival een nat]onaal
evenement te maken zodat ook hulp gevraagd kan worden aan buurregio's. Trainen, opleiden
en oefenen wordt tijdelijk op een lager pitje gezet om te kunnen voldoen aan de
capaciteitsvraag.

Dhr. Lamers geeft de stand van zaken van de overgang van de BIOS-groep naar AZRR. De
financiering is inmiddels rond. Met dank aan de Watersl¡rapsbank heeft de AZRR een
uitzon_derlijk goedkope lening kunnen afstuiten. De offerte ið getekend en de
uittredingsovereenkomst is afgerond. Er zijn meldingen gedaãn bij de SER, de Nederlandse
Zorgautoriteit(NzA) en de Autoriteit Consument en n¡ar[t (ACM). De reactíes op de meldingen
waren positief. Ook de ondernemingsraden hebben positief geadviseerd. Het statuut wordt
aangepast en de AZRR krijgt een eigen ondernemingsraad. 

-De 
overgang vindt per 1 oktober

a.s. plaats en wordt feestetijk gevierd op 3 oktober a.!..

Dhr'.Van der Klugt geeft aan dat het waterschap een calamiteitenplan heeft opgesteld. Dit wordt
op dit moment ambtelijk afgestemd met gemeenten en wordt daaina voorgetegã aan het
Algemeen Bestuur.

ÏER BESLUITVORMING

7. Halfjaarrapportage 2019
pnr. !a1 de Stadt geeft aan dat de PM post die was opgenomen in de Begroting 2020 voor de
f¡nanciële gevolgen van de cao onderhandelingen, stevile consequenties heeft. Daarnaast wijst
dhr. Van de Stadt op de stijging van kosten door extra inhuur van o.a. inkopers (in het kader
y-q.n!e rechtmatigheid) en de inhuur van expertise op het gebied van regelgeving van de
WNRA en het FlO-overgangsrecht. Tot slot licht dhr. Van de Stadt toe ã"atéen vãnaging van de
investeringsprognose voor 2019 plaatsvindt van € 1s.300k naar € g.100k.

Dhr. Lamers vult aan dat gelet op het veranderende financiële beeld van de afgelopen jaren de
voorbereidingen zijn gestart om met elkaar te spreken over de houdbaarheid ván het fiñanciële
stelsel en de taken van de VRR. Dhr. Van de stadt is hier zeer nauw bij betrokken.

Dhr. Van der Wees vraagt in hoeverre het zo efficiënt mogelijk functioneren van de VRR
onderdeel is van de takendiscussie. Gemeenten hebben te maten met steeds uitbreidende
gemeenschappelijke regelingen. Dhr. Littooij geeft aan dat dit een terechte vraag is. ln 2012 is
hier door Berenschot uitgebreid onderzoek naãr gedaan. Alle aanbevelingen diiOest¡ds uii oit
onderzoek kwamen zijn door de VRR overgenomen. De VRR staat ondeiaan het rijtje van
overhead bij overheidsorganisaties. ln het ónderzoek dat nu uitgevoerd zal wordenwordt dit wel
opnieuw meegenomen.

Dhr. Lamers geeft aan dat door het Dagelijks Bestuur geconstateerd is dat er meerdere
aanleidingen zijn om de takendiscussie te voeren. Binñenkort volgt de conclusie over het
brandweerzorgniveau en wat dit betekent voor onze dekking, er kämen steeds meer rijkstaken
bíj de VRR/gemeenten te liggen en de cao-onderhandelingãn hebben veel invloed. en ¿at
tenrvijl de VRR al een beperkte algemene reserve heeft. Eén discussie over taken kan financiële
consequenties hebben en het is niet uitgesloten dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Het Algemeen Bestuur stelt de halfjaarrapportage 201g vast.
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HAMERSTUK

8. Vergaderplanning bestuur VRR 2020
Mw. Junius geeft aan dat de aanlevertermijn voor de stukken altijd erg krap is. Dhr. Littooij geeft
aan dat dit inderdaad het geval is. De begroting van de VRR moet in augustus aangeleverd
worden bij de provincie. De aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat hier
ook niet in helpen. leder jaar stuurt de VRR ruim van tevoren een aankondiging aan de gritfies
zodat ruimte vrij gehouden kan worden in de agenda van de gemeenteraad.

Dhr. Vroom geeft aan dat hij een gesprek heeft gehad met het ministerie waarbij
kanttekeningen bij de wetswijziging zijn neergelegd. De wetswijziging ligt nog voor ter
consultatie. Hij biedt aan om mee te denken over een reactie vanuit de VRR. Dhr. Littooij geeft
aan hier graag gebruik van te maken.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de concept data voor de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur en Dagelijks Bestuur voor 2020.

AFSLUITING

9. Rondvraag
Dhr. Vroom geeft aan dat hij de thematische bijeenkomst van 18 september jl. zeer geslaagd
vond, zowel de werkvorm als de genodigden. Dit is wat hem betreft voor herhaling vatbaar.

Dhr. van Hagen geeft aan dat de opvolger van dhr. Van de Broek bekend is. Dit is dhr. de
Lange. Hij zal als vertegenwoordiger vanuit Defensie aanwezig zijn bij de vergaderingen van
het Algemeen Bestuur.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11:30 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 1 december 2019.

cþ
Mr. Drs
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