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1.

Opening

De voozitter opent de vergadering om 14:00 uur. De heren Oskam, Vroom en de Jong en
de dames Jetten, Attema en Baas hebben zich afgemeld. Mw. Krukkert is ter vervanging
van dhr. Vissers aanwezig.

2.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 25 september 2019

Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.

3.

Verslag thematische vergadering Algemeen Bestuur

l8 september

2019

Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.

4.

lngekomen en vezonden stukken

De vergadering neemt kennis van de ingekomen en vezonden stukken.

5.

Actielijst

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.
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6.

Mededelingen

a) Voorbereiding jaanrisseling

Dhr. Littooij geeft aan dat er deze week een brief wordt verstuurd naar alle leden van het
Algemeen Bestuur over de voorbereiding van de VRR op de komende jaarwisseling. De
VRR zet meer dan 500 medewerkers in gedurende de jaarwisseling. Er worden drie extra
tankautospuiten ingezet tussen Vlaardingen en Schiedam, nabij het Marconiplein en op de
Albert Plasmanweg. Ook de voertuigen die normaal gesproken voor oefeningen gebruikt
worden staan paraat als reservevoertuigen. De ambulancedienst zet gedurende de nacht
extra ambulances in. Er zijn 85 horecagelegenheden gecontroleerd op brandveiligheid.
Ook worden er 2 Multi Surveillance Teams ingezet. Voor het personeel worden
maatregelen getroffen zodatze veilig kunnen werken. De directie van de VRR constateert
dat als de trend van het afgelopen jaar zich voorEet, zij ondanks de maximale inzet van
personeel en materieel de veiligheid niet overal kan waarborgen. Dat kan betekenen dat
men bij een incident langer op hulpverlening moet wachten dan men onder normale
omstandigheden kan verwachten.

I

Mw. Krukkert geeft een korte toelichting over de voorbereiding van de politie op de
jaarwisseling. De politie is goed voorbereid met iets meer capaciteit dan vorig jaar. De
politie hoopt op normalisering maar ziet wel zorgelijke ontwikkelingen.
Dhr. Rensen vraagt wat de locatie is van de horecagelegenheden die zijn gecontroleerd op
brandveiligheid. Dhr. Littooij geeft aan dat dit horecagelegenheden in Rotterdam zijn. Hr.¡
geeft aan dat burgemeesters het kunnen aangeven indien zij horecagelegenheden in hun
gemeente willen laten controleren.
De voozitter licht toe dat er in Rotterdam aljaren preventief gecontroleerd wordt in
horecagelegenheden. Er is één keer een horecagelegenheid gesloten omdat er niet tijdig

maatregelen getroffen waren door de horecagelegenheid.

b) Voorbereiding Eurovisie Songfestival
Dhr. Littooij geeft een korte presentatie over de voorbereiding van de VRR op het
songfestival. De maand mei2020 wordt een drukke periode met de Formule 1 in
Zandvoort, de dodenherdenking en de Nationale Bevrijdingsdag, de lnvictus Games in Den
Haag, de herdenking van het bombardement in Rotterdam en het Eurovisie Songfestival.
De VRR heeft in eerste instantie een verlofstop afgekondigd maar inmiddels zijn alle
cruciale posten bezet en is de benodigde capaciteit gewaarborgd.
De coördinatie vindt plaats door de driehoek. Het SGBO is leidend in de operationele
aansturing en wordt aangevuld met de planningsstaf. ln Ahoy zelf wordt een
crisismanagementteam ingericht zodat direct ingegrepen kan worden.
Dhr. Littooij geeft aan dat het ESF is geclassificeerd als een regionaal evenement. Als er in
die periode grootschalige incidenten zijn dan wordt er bijstand geleverd uit andere regio's.
De voozitter geeft aan dat er een ovezicht gemaakt wordt van delegaties die hun
onderkomen krijgen in hotels in de buurgemeenten van Rotterdam. Hijzalde betreffende
burgemeesters informeren over eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen.

c) Stand van zaken transitie AZRR
Dhr. Lamers licht toe dat op vrijdag 22 november jl. een brainstormsessie heeft
plaatsgevonden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Algemene
ledenvergadering van de coöperatie AZRR over de toekomstige governance van AZRR. Hij
geeft aan dat er 5 à 6 mogelijke theoretische modellen voor de toekomstige positionering
van de AZRR zijn besproken en dat deze nu verder worden uitgewerkt. ln het eerste
kwartaal van 2020 komt dit op tafel van het DB en AB.
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d) Overdracht beheer meldkamer aan LMS
Dhr. Littooij deelt mee dat op 1 januari 2020 het beheer van de meldkamer, dat nu nog bij
de veiligheidsregio ligt, over zal gaan naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
De Wijzigingswet Meldkamers, waarin dit wettelijk verankerd wordt treedt echter naar
verwachting pas op 1 juli2O20 in werking. De minister heeft hierover een brief gestuurd
naar alle voozitters Veiligheidsregio's waarin wordt gevraagd het ingezette proces
doorgang te laten vinden en de overdracht van het beheer per 1 januari 2020 aan de politie
voort te zeften.
e) Managementraad RDVR/RBC
Dhr. Littooij licht toe dat de leden van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) en de
Raad van Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR) er voor gekozen hebben om de twee
managementraden, per I januari 2020 op te heffen en samen als één nieuwe
managementraad verder te gaan.

f)

Overigemededelingen

Dhr. Van Belzen vraagt aandacht voor de bestuurlijke workshop, georganiseerd door het

ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die plaatsvindt op 12 februari2020 omtrent
het thema veiligheid en energietransitie.

7.

Terugkoppelingen
a) Veiligheidsberaad 9 december 2019
De voozitter geeft een terugkoppeling van de vergadering van het Veiligheidsberaad waar
hij op 9 december jl. aanwezig was. Allereerst vond een thematische verdieping met de
minister van Defensie plaats waarbij de vraag centraal stond of Defensie is uitgerust voor

hulp bij calamiteiten en rampen. De minister heeft aangegeven dat ze werkt aan een
nieuwe Defensienota. De voozitter heeft haar gevraagd of de personele en materiële poot
van Defensie meer toegespitst kan worden voor deze taak. De minister stond hiervoor
open.

Ten tweede kwam de taakdifferentiatie bij de brandweer aan de orde. Uit diverse
ondezoeken is 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. De voozitter geeft aan dat
hij de minister heeft vezocht om - samen andere met landen in Europa met vergelijkbare
problematiek - het gesprek aan te gaan over de betreffende richtlijn.
De voozitter geeft aan dat taakdifferentiatie leidt tot een A brandweer en een B brandweer
en dit is wat hem betreft geen goede ontwikkeling. Het gesprek wordt in de loop van 2020
voortgezet.
Tot slot is gesproken over de organisatie van (toekomstige) arbeidsvoorwaardenvorming
voor de veiligheidsregio's. Het voorstel van de Brandweerkamer is om een eigen
werkgeversvereniging op te richten voor veiligheidsregio's en deze te hangen onder het
Veiligheidsberaad. De voozitter heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn. ln het
ideale scenario blijft de veiligheidsregio onder de paraplu van de VNG ondergebracht.
lndien de VNG hier geen technische ondersteuning aan wil leveren dan wil de voozitter
aanbieden om hier vanuit Rotterdam behulpzaam in te zijn. Amsterdam sloot zich aan bij
dit aanbod. Over dit onderwerp wordt verder gesproken zodra het bestuur van de VNG zich
hierover heeft kunnen uitspreken

b) Brandweerkamer l3 november 2019
Dit agendapunt is bij 7a aan de orde geweest.

c) BAC Brandweer 14 novembe¡ 2019
Dit agendapunt is bij 7a aan de orde geweest.
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d) BAG lnformatievoorziening l3 november 2019
Dhr. Van Oosten geeft een terugkoppeling van de vergadering van de Bestuurlijke
Adviescommissie lnformatievooziening. Er is een stuurgroep digitale weerbaarheid
ingesteld. Dhr. Van Oosten heeft aangegeven dat digitale weerbaarheid niet alleen een
zaak is van de veiligheidsregio's. De burgemeester van Almere trekt dit dossier.

TER BESPREKING

8.

Ontwikkelagenda

Dhr. Van de Stadt geeft een mondelinge toelichting. Hij geeft aan dat de huidige
financiering van de VRR niet meer past bij het takenpakket. De doelstelling van de

ontwikkelagenda is het bepalen van het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende
begrotingsomvang van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het doel is om dit traject
in juni 2020 af te ronden.
Mw. De Witte vraagt of dit op tijd is om de uitkomst mee te nemen bij de opstelling van de
begroting voor 2021. Dhr. Van de Stadt geeft aan dat dit niet het geval is omdat de
begroting 2021 al in april 2020 voorgelegd wordt aan het Dagelijks Bestuur en daarna voor
een zienswijzeprocedure naar de gemeenteraden gaat. Dhr. Van de Stadt geeft aan dat hij
het pragmatisch bekijkt. Het financiële beeld wordt robuust en voor de komende 10 jaar
ingericht. Ook de doorontwikkeling van de oranje kolom en de ontwikkelingen rond de
brandweervrijwilligers worden meegenomen.
Dhr. Littooij geeft aan dat er een beroep wordt gedaan op de leden van het Algemeen
Bestuur om een hele dag vrij te maken voor de bestuurlijke conferentie die in juni zal
plaatsvinden.
BESLUITVORMEND

9.

Tweede begrotingswijziging 2019
Dhr. Van de Stadt geeft een korte toelichting over de tweede begrotingswijziging 2019. Op
11 september 2019 is de 2" begrotingswijziging 2019 aangeboden aan de gemeenten voor
de zienswijzeproced u re.
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de 2e wijziging van de financiële
begroting 2019. Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de aanpassing op de
bestemmingsreserves (dotatie bestemmingsreserve Groot Onderhoud Gebouwen,
verlaging onttrekking transitie LMO en extra onttrekking Spoorweg incidentbestrijding).

TER INFORMATIE
I

0. Managementletter

201 9

Dhr. Van de Stadt geeft een korte toelichting over de managementletter 2019. ln
september 2019 heeft de accountant de interim-controle 2019 voor de VRR uitgevoerd. Zij
hebben hun bevindingen venlroord in de managementletter 2019. De accountant geeft aan
dat de inspanningen van de afgelopen twee jaar duidelijk resultaat opleveren.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de managementletter

HAMERSTUK
11. Aanvraag langlopende lening 2020
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het aangaan van een langlopende lening
van € 10.mln, verdeeld in twee gelijke termijnen van € 5.mln.
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AFSLUITING

12. Rondvraag
Mw. Grootenboer vraagt of het mogelijk is een schriftelijke terugkoppeling te ontvangen van
wat besproken is door de brandweerkamer. Dhr. Littooij geeft aan dat hij de verslagen van
de vergaderingen in het vervolg zal delen met het Algemeen Bestuur.
Dhr. Van Oosten geeft aan dat hij het als heel waardevol heeft ervaren om elkaar tijdens
het werkbezoek aan Antwerpen op een andere wijze te treffen dan ter vergadering. Graag
zou hij hier in 2020 vervolg aan geven. Afgesproken wordt om de bestuurlijke conferentie
over de ontwikkelagenda die in juni zal plaatsvinden af te sluiten met een diner.

13. Sluiting
De voozitter sluit de vergadering om 15:00 uur

Aldus

in de vergadering van het Algemeen Bestuur

februari2020

A. Aboutaleb

5

