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VRR, Adviseur Bestuurlijke zaken

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur
Mw. Attema en dhr. Van Belzen hebben zich afgemeld voor de vergadering. Karima Bouchtaoui
loopt een dag mee met burgemeester Eenhoorn. Ze is werkzaam bij de gemeente Rotterdam

en is Statenlid (WD). Joanneke van Benthem loopt een dag mee met burgemeester van
Oosten. Beiden zt¡n ze bezig met het oriëntatieprogramma op het burgemeestersambt.
Besloten deel verg adering
De vergadering start met een besloten deel t.b.v. de benoeming van de nieuwe directeur

brandweer. Dhr. Littooij licht toe dat de selectiecommissie na een sollicitatieprocedure voorstelt
om dhr. Van Kruijsbergen te benoemen tot nieuwe directeur brandweer. Het Algemeen Bestuur
heeft een memo ontvangen waarin de overwegingen zijn opgenomen om voor dhr. Van
Kruijsbergen te kiezen. Het Algemeen Bestuur besluit unaniem om het advies van de
selectiecommissie op te volgen en benoemt dhr. Van Kruijsbergen tot de nieuwe directeur
brandweer.
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De voozitter opent het openbare deel van de vergadering en heet dhr. Van Kruijsbergen van

harte welkom.

2.

Verslag thematische vergadering Algemeen Bestuur 30 oktober 2019

Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.

3.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

ll

december 2019

Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.

Naar aanleiding van het verslag vraagt dhr. Oskam aan de voorzitter of de minister al in
gesprek is geweest met andere landen in Europa met vergelijkbare problematiek t.a.v.
taakdifferentiatie bij de brandweer. De voorzitter geeft aan dat dit nog niet gebeurd is. Dit wordt
vervolgd.

4.

Ingekomen en vezonden stukken
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken

5.

Actielijst

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.

6.

Mededelingen
a) BeÀtuurlijke conferentie ontwikkelagenda VRR

Dhr. Van de Stadt geeft een korte toelichting. De bestuurlijke begeleidingscommissie is voor het
eerst bijeen geweest. Er wordt goed gekeken naar'de grootte van de koek' en daarna ook naar
'de verdeling van de koek'. Op 3 juni a.s. zal een bestuurlijke conferentie plaatsvinden omtrent
dit ondenverp.

b)

Terugblik jaarwisseling en stand van zaken vuurrrerkverbod

Dhr. Littooij blikt kort terug op de jaarwisseling201912020. De jaarwisseling was opnieuw
bijzonder druk voor de hulpdiensten. Aan de voorkant was het goed georganiseerd. Er heeft
gelukkig geen groot incident plaatsgevonden.
Vuuruerk is een van de belangrijkste oorzaken van de drukte tijdens de jaarwisseling. Dhr.
Littooij geeft aan groot voorstander te zijn van een verbod op consumentenvuurwerk. Hij is blij
met de belangrijke stap die gezet is door de gemeente Rotterdam om een totaalverbod op het
afsteken van vuurwerk in te voeren.
Dhr. Eenhoorn geeft aan behoefte te hebben aan onderlinge afstemming tussen de gemeenten
in de regio over de aanpak tijdens komende jaarwisseling. Daarmee is er een grotere kans op
succes. Hij geeft aan dat het hem spijt dat zijn collega in Den Haag toch weer van plan lijkt te
zijn een vergunning af te geven voor de grote vreugdevuren op het strand in Scheveningen. ln
Vlaardingen zal ten opzichte van de vreugdevuren een zero tolerance beleid blijven gelden.
De voozitter geeft aan dat het besluit van het kabinet dat er nu ligt nog niet het gewenste
besluit is maar het helpt wel. Het is lastig voor de politiek in Den Haag om de ommezwaai in
één keer te maken. De voozitter licht toe dat de verschillende gebieden in Rotterdam de
mogelijkheid krijgen om de overgang van oud naar nieuw op een eigen manier te markeren,
bijvoorbeeld met een centrale vuurwerkshow of een feest.
De voorzitter venruacht binnen een week de volledige tekst van de APV wijziging te ontvangen
De APV tekst wordt verspreid onder alle burgemeesters in de regio en wordt ook gedeeld met
de VNG. Daarnaast onderzoekt de voorzitter samen met de huísadvocaat van de gemeente
Rotterdam of het mogelijk is de verkoopvergunningen voor vuurwerk in te trekken.

Dhr. Lamers vraagt zich af of het vinden van een gezamenlijke regionale lijn wel haalbaar is
voor de volgende jaarwisseling. De gemeenteraden in de regio staan hier verschillend in.
Mw. Grootenboer geeft aan te overwegen om het voorbeeld van Rotterdam te volgen. Ze zou
het fijn vinden als het Algemeen Bestuur hierin een regionaal standpunt kan innemen. Het staat
of valt bij goede handhaving. Ze geeft aan het niet wenselijk te vinden als er verschillen gaan
ontstaan in de regio en vraagt aandacht voor afstemming op dit punt.
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Dhr. Rensen geeft aan dat er zoveel mogelijk moet worden afgestemd maar verwacht niet dat
dit op heel korte termijn zal lukken vanwege de verschillen in de regio. Hij geeft aan zeer
benieuwd te zijn naar de poging om de verkoopvergunningen in te trekken.
Dhr. Vroom geeft aan dat het college een uitvoerige discussie heeft gevoerd en besloten heeft
neutraal tegenover een afsteekverbod te staan. Vanuit dat standpunt is het gesprek gevoerd
met de gemeenteraad.
Mw. Junius complimenteert de VRR voor de inzet tijdens de jaarwisseling. Daarnaast merkt ze
op dat de gemeenten zich in verschillende snelheden bewegen richting een afsteekverbod,
Rotterdam fungeert hierbij als gidsstad. Ze is voorstander van een landelijk beleid en is
verheugd over de eerste stap van het kabinet. Echter ze ziet een verhoging van het aantal
evenementen tijdens de jaarwisseling en ontvangt graag een risico-analyse van de politie en de
VRR voor de volgende jaanarisseling.
De voorzitter begrijpt dat een grote stad als Rotterdam andere problematiek kent tijdens de
jaarwisseling als kleine gemeenten. Hij geeft aan graag gezamenlijk op te trekken met begrip

voor de verschillende situaties in de gemeenten in de regio.

c)

Terugkoppeling Provinciale regietafel vluchtelingen

Dhr. Lamers geeft een terugkoppeling van de Provinciale regietafel vluchtelingen waar hij bij
aanwezig is geweest. De aanleiding van dit overleg was dat het COA heeft aangegeven dat de
opvangbehoefte voor vluchtelingen is gestegen. Er is sprake van een licht verhoogde instroom,
een beperkte doorstroom en een beperkte uitstroom. Daarnaast zullen enkele bestaande
locaties in Zuid-Holland mogelijk sluiten. De verwachting is dat vanaf 202'l een tekort ontstaat.
Er zullen in de provincie Zuid-Holland tussen 1000 en 1500 opvangplekken gerealiseerd
moeten worden. ln de regio Rotterdam-Rijnmond zijn dat er tussen de 400 en 1000. Er is een
oproep gedaan aan gemeenten om na te denken over locaties die voor korte termijn
beschikbaar zijn.
Dhr. Lamers heeft tijdens het overleg aangegeven dat de crisiscomponent voor hem op dit
moment nog onvoldoende zichtbaar is en heeft vezocht om de wethouders Wonen te
betrekken bij dit vraagstuk.
Graag agendeert dhr. Lamers dit onderwerp voor de volgende vergadering van het Algemeen
Bestuur om er dan uitgebreider over te spreken.

d)

Stand van zaken Gorona-virus

Mw. Baas, directeur Publieke Gezondheid, geeft een toelichting over het coronavirus COVID19. Ze geeft aan dat er op dit moment geen patiënten gemeld zijn in Nederland. De GGD
bereidt zich op dit moment wel voor op mogelijke importgevallen. Sinds 28 januarijl. is COVID19 benoemd als A-ziekte. Dat betekent dat de voozitter van de veiligheidsregio vergaande
wettelijke bevoegdheden heeft .
Mw. Baas schetst de scenario's waar de GGD zich momenteel op voorbereidt. De GGD bereidt
zich samen met ketenpartners voor om direct op te schalen en te handelen indien nodig. Dit
houdt o.a. in dat artsen infectieziektebestrijding 2417 bereikbaar zi'1n, dat kweekteams
beschikbaar zijn voor diagnostiek en dat de GGD regie voert op thuisisolatie en
(thuis)quarantaine. De GGD krijgt op dit moment al veel vragen van burgers, bedrijven en
huisartsen. Er is een intensieve samenwerking tussen de GGD, de GHOR en het ROAZ.
Er is een projectteam communicatie coronavirus dat medische informatie vertaalt naar
handelingsperspectieven voor diensten en burgers.
De voorzitter geeft aan dat er een landelijk tekort dreigt aan persoonlijke

beschermingsmiddelen.

TER BESPREKING

7.

Positionering AZRR
Dhr. Lamers geeft een toelichting over de voorliggende discussienota over de verdere
toekomstige vormgeving van de AZRR. Op 3 juli 2019 is door het Algemeen Bestuur VRR
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ingestemd met de uitbreiding van het belang van de VRR in de coöperat¡e AZRR. Hierbij is
besloten om in het tweede kwartaal 2020 aan de hand van een discussienotitie nader te
discussiëren over de verdere toekomstige vormgeving van de AZRR.
Tijdens een brainstormsessie met de Algemene Ledenvergadering AZRR, de Raad van
Toezicht AZRR en de Raad van Bestuur AZRR zijn 8 uitgangspunten opgesteld voor de
vorming van één AZRR. Er zijn 5 mogelijke toekomstige rechtsvormen uitgewerkt in een
juridische analyse van Stibbe. Stibbe concludeert dat het opgaan van AZRR in VRR het meest
voor de hand ligt.
Hierbij geldt één belangrijk aandachtspunt. Het is de wens van de Raad van Bestuur, Raad van
Toezicht en de medezeggenschap dat medewerkers die hetzelfde werk doen hiervoor onderaan
de streep hetzelfde netto salaris ontvangen.
Het personeel van de veiligheidsregio zit bij pensioenfonds ABP, de werkgever betaalt 70o/o vân
de premie en de werknemer 30%. Z'rj houden hierdoor netto meer over dan de medewerkers die
nu onder AZRR vallen en 50% van de pensioenpremie zelf betalen aan PFZW. Wanneer deze
medewerkers overgebracht worden naar de veiligheidsregio dan kost dit structureel circa
350.000 euro per jaar aan extra pensioenpremie. Er is een offerte aangevraagd bij het ABP om
inzichtelijk te maken wat de overstap van het voormalig B|OS-personeel naar de VRR kost.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het spoorboekje Positionering AZRR en bespreekt de
mogelijke rechtsvormen voor de AZRR. Het Algemeen Bestuur stelt de uitgangspunten zoals
geformuleerd door de Algemene Ledenvergadering, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

voor de vorming van één AZRR vast. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de
managementsamenvatting van de juridische analyse van Stibbe en bespreekt het analyse
matrixmodel en de mogelijke tijdpaden.
Tijdens de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur zal het voorstel ter besluitvorming
worden voorgelegd.
BESLUITVORMEND

8.

Plan van aanpak bevolkingszorg - Basis op orde
Mw. Grootenboer geeft een toelichting. Op 18 september 2019 is in een thematisch AB met alle
bestuurders en gemeentesecretarissen uit de regio gesproken over de vervolgstappen in het
traject doorontwikkeling Bevolkingszorg. Hier is uitgekomen dat gezamenlijk wordt gestreefd
naar een groeipad. De eerste stap om dit te realiseren is te zorgen dat de basis op orde is. ln dit
plan van aanpak wordt deze eerste stap beschreven. Het plan is besproken in diverse gremia,
waaronder het CAGEM.
De voozitter geeft aan dat het Algemeen Bestuur hiermee akkoord gaat met de projectkosten
en de personele inzet voor 2020 maar dat de verdere financiële en personele consequenties
nog om een nadere uitwerking vragen.
Het Algemeen Bestuur stelt het Plan van aanpak Bevolkingszorg - inclusief financiële en
personele consequenties - vast.

TER INFORMATIE

9.

Kadernota 2021
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting over de Kadernota 2021. Om de gemeenten in een
vroeg stadium te informeren over de kaders waarbinnen de begroting voor het jaar 2021 wordt
opgesteld, wordt de kadernota 2021 samengesteld en ter informatie aan de gemeenten
gestuurd. ln afwachting van de ontwikkelagenda die dit jaar opgesteld wordt is de kadernota
opgesteld op basis van bestaand beleid.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de Kadernota 2021. De kadernota wordt ter
kennisname naar de deelnemende gemeenten verzonden.
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10. Beeld operationele prestaties VRR - onderzoek lnspectie J&V
Recent ontving de VRR het beeld van de 'operationele prestaties'van de VRR. De centrale
vraag in het onderzoek naar de operationele prestaties luidt: Hoe presteren de
veiligheidsregio's bij de aanpak van de rampen en cnsr.s en is dit op orde?'.
Mw. Van Daalen geeft een toelichting. De inspectie concludeert dat de VRR het goed doet. Er
zijn wel een paar aandachtspunten geconstateerd. De communicatie met partners verloopt
goed, behalve wanneer partners niet aangesloten zijn op lcms. De VRR zet zich in om de
genoemde aandachtspunten te verbeteren.
Dhr. Vroom vraagt of het Algemeen Bestuur ook het onderzoek naar de 'Borging
vakbekwaamheid crisisfunctionarissen' kan ontvangen aangezien dit samenhangt met het plan
van aanpak van de VRR om de bevolkingszorg verder door te ontwikkelen. Mw. Van Daalen
zegt toe na te gaan wanneer dit onderzoek gereed is.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het onderzoek en de toelichting van de VRR op de

uitkomst van het onderzoek.

ll.

De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag - ondezoek
lnspectie J&V

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het onderzoek van de inspectie en de toelichting van
de VRR. Dhr. Littooij geeft een toelichting. De inspectie heeft onderzocht hoe de

veiligheidsregio's zijn voorbereid op een terroristische aanslag. Uit het ondezoek blijkt dat de
regio's in de randstad hier beter op voorbereid zijn dan de rest van het land. De VRR bereidt
zich goed voor. De oefeningen die in onze regio hebben plaatsgevonden zijn een voorbeeld
voor het land. Daarnaast wordt voor onze regio een Quick Respons Team ingericht. De regio's
in de randstad nemen hierin het voortouw.
Dhr. Lamers geeft aan dat in de regio Rotterdam-Rijnmond belangrijke bestuurlijke
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt voor het geval er een terroristische aanslag in de regio
plaatsvindt. Hij vindt het een gemiste kans van de lnspectie dat dit niet is meegenomen in het
ondezoek. De voorzitter geeft aan deze mening te delen.

12. Normenkader
Het normenkader omvat een ovezicht van interne en externe wet- en regelgeving die de
accountant betrekt bij het inrichten van de rechtmatigheid controle.
Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het door de auditcommissie vastgestelde normenkader
2020 en agendeert het normenkader ter kennisname voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur.
AFSLUITING

13. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

14. Sluiting
De

Aldus

sluit de vergadering om 1 1:30 uur
schriftelijke reactie vastgesteld door het

lng. A. Aboutaleb

voorzitter
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