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Verslag          

 
Vergadering Algemeen Bestuur 

Onderwerp Verslag Algemeen Bestuur 23 september 2020 
  
   
   

Aanwezige leden:  
 
De heer A. Aboutaleb  Burgemeester  Rotterdam 
De heer P.E. de Jong  Burgemeester  Westvoorne 
Mevrouw A. Grootenboer Burgemeester  Goeree-Overflakkee 
De heer F. van Oosten  Burgemeester  Nissewaard  
De heer C.H.J. Lamers  Burgemeester   Schiedam 
Mevrouw A. Attema  Burgemeester  Ridderkerk 
De heer P. Oskam  Burgemeester  Capelle a/d IJssel 
De heer van Belzen  Burgemeester  Barendrecht 
Mevrouw J.G.H. de Witte Burgemeester  Albrandswaard 
Mevrouw M. Junius  Burgemeester  Hellevoetsluis 
De heer G. Rensen  Burgemeester  Brielle 
De heer M.W. Vroom  Burgemeester  Krimpen aan den IJssel 
De heer E. Haan  Burgemeester  Maassluis              
 
En voorts: 
 
De heer A.J.B. van der Klugt Coördinerend Dijkgraaf Waterschap 
De heer A. Littooij  VRR, Algemeen directeur 
De heer M. van Kruijsbergen VRR, Directeur Brandweer 
Mevrouw A. van Daalen  VRR, Directeur R&C 
De heer L. de Lange  Plv. Commandant 13 Lichte Brigade/RMC-Z, Defensie 
De heer H.P.M. Hillenaar Hoofdofficier van Justitie 
Mevrouw I. Mollet  Accounthouder oranje kolom, verslag 
 
 
1. Opening 
De heren Eenhoorn, Van de Stadt en Westerbeke hebben zich afgemeld voor de vergadering, 
evenals mevrouw Baas.  
 
2.  

a) Verslag vergadering Algemeen Bestuur 13 juli 2020 (openbaar deel) 
De vergadering neemt kennis van het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.  
 

b) Verslag vergadering Algemeen Bestuur 13 juli 2020 (besloten deel) 
De vergadering neemt kennis van het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.  
 
3. Inkomende en uitgaande stukken  
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De vergadering neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken. 
 
4. Actielijst 
Naar aanleiding van actiepunt 132 Evaluatie fileverplaatsingssysteem (FVS) Ketheltunnel:  
Dhr. Lamers licht toe dat voorafgaand aan de openstelling van de Ketheltunnel sprake was van 
een aantal bedenkingen bij de werking van het FVS en daarom is opdracht gegeven om het 
FVS op enig moment te evalueren. Deze evaluatie is nu – na drie jaar - uitgevoerd door 
Rijkswaterstaat (RWS) samen met vertegenwoordigers van de gemeente Schiedam. Uit het 
evaluatierapport is gebleken dat het FVS naar behoren functioneert en goed handhaafbaar 
blijkt. Het systeem heeft een positief effect op de tunnelveiligheid. Het levert nauwelijks extra 
voertuigverliesuren op, maar er staat wel dagelijks (met name richting Rotterdam) file voor de 
tunnel. Het effect van het FVS op het systeem van de ruit (kruising A4/A20) valt echter buiten 
de scope van de evaluatie maar wordt wel in het verkeerscirculatiesysteem meegenomen.  
De voorzitter vraagt of er met RWS gesproken kan worden over de bebording, gezien vanaf het 
inrijden van de tunnel: Schiedam en Utrecht en niet Rotterdam.  
 
5. Mededelingen  
 
Covid-19 
Het aantal COVID besmettingen stijgt zowel landelijk als regionaal enorm; niet alleen in 
stedelijke gebieden, maar in alle gemeenten. Ook het aantal ziekenhuisopnamen stijgt: 22,6 per 
dag. Er is reden voor zorg, de teststraten lopen vol en het administratiesysteem hapert, bron- 
en contactonderzoek is risico-gestuurd. Het Veiligheidsberaad komt wekelijks bijeen. De 
landelijke crisisstructuur is nog niet in werking getreden, dit zal in het Veiligheidsberaad van 
maandag op de agenda staan.  
 
Er is al veel materiaal aangeleverd bij gemeenten; er komt nog een factsheet. De maatregelen 
voor de horeca zijn helder, die voor groepsvorming nog niet. Er zou een factsheet moeten 
komen over de groepsgrootte aangevuld met voorbeelden (G3 samen met VWS). Verder wordt 
opgeroepen om contact op te nemen met de VRR als zaken onhelder zijn. 
 
De afspraak om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraden kan vanwege de 
maatregelen (groepsgrootte) niet doorgaan. Daarvoor in de plaats komt er een Second 
Impression Report.  
 
De voorzitter vindt de huidige maatregelen nog kinderspel; als het aantal besmettingen 
behoorlijk gaat stijgen, gaan we weer terug naar de situatie van de lockdown. Het RED team 
heeft nog niet veel gehoor gekregen. Het zou toch zeer interessant zijn om daarvan gebruik te 
maken. VR Amsterdam-Amstelland deelt deze mening, hierin trekken we gezamenlijk op.  
 
Dhr. Lamers meldt dat gisteren in het RBT aan de orde is geweest dat nieuwe besmettingen nu 
ook in de nieuwe Vinexwijken (Barendrecht en Lansingerland) plaatsvinden, en niet meer een 
binnenstadsprobleem is in onze regio. 
 
Bestuurlijke kopgroep Havenemplacementen (ProRail)  
De heer Van Belzen meldt dat de Kopgroep Havenemplacementen begin juli bijeen is geweest 
en dat de voorbereiding veelbelovend is. Het overleg heeft als doel om de veiligheidsproblemen 
op de havenemplacementen in Rotterdam door ProRail op te laten lossen.   
 
Voortgang compensatie kosten COVID-19 
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In de brief aan de colleges die bij de stukken is opgenomen is de laatste stand van zaken 
vermeld. Wat betreft de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van Ahoy blijft de voorzitter bij het 
standpunt dat deze kosten vergoed moeten worden door het Rijk.  
 
Overige mededelingen 
Dhr. Littooij zegt dat de 2e begrotingswijziging inmiddels via de leden van het Algemeen 
Bestuur voor de zienswijzeprocedure is voorgelegd. Zienswijzen kunnen tot 6 november 
kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. 
 
De heer Van Kruijsbergen deelt mee dat werkgevers en bonden met elkaar in gesprek zijn. Er is 
een commissie gevormd om te onderzoeken hoe zwaar de brandweerfunctie is. Wat betreft de 
taakdifferentiatie is door Wouter Kolf een denkrichting gemaakt. Nu wordt in de regio getoetst 
om te bekijken welke consequenties dit heeft.  
 
BESLUITVORMEND 
 
6. Halfjaarrapportage 2020 
De heer Oskam geeft een toelichting. COVID heeft een grote impact gehad op de VRR, 
investeringen lopen op i.v.m. de aanschaf van de locatie Breslau en een iets vroegere aanschaf 
van ambulancevoertuigen (verschoven uit 2021).Risico’s hebben betrekking op de Wnra en de 
positie van de brandweervrijwilligers en de verlaging van de subsidie Impuls 
Omgevingsveiligheid. Vanaf 2021 zullen de gelden voor de externe veiligheidsadvisering 
overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Via het Algemeen Bestuur zal de VRR 
verzoeken om deze gelden door te geven aan de VRR. Aanpassingen die hieruit volgen zullen 
in de 1e begrotingswijziging 2021 meegenomen worden. 
 
De vergadering neemt kennis van de halfjaarrapportage 2020.  
 
TER BESPREKING 
 
7. Bestuurlijke conferentie Algemeen Bestuur 28 oktober inzake 

Ontwikkelagenda 
De heer Oskam geeft een toelichting. Het doel van de bestuurlijke conferentie is met elkaar van 
gedachten te wisselen of we op hoofdlijnen met de goede dingen bezig zijn; het gaat niet om de 
cijfers achter de komma. Op hoofdlijnen moeten we kijken naar het takenpakket van de VRR. 
De projectleider Gert Jan Bosland geeft een korte presentatie.  
 
Eerst bepalen we het ambitieniveau en daarna kijken we naar de begrotingsomvang die 
daarvoor nodig is. Daarvoor zijn drie onderzoeken nodig:  

1. Inventarisatie nieuwe ontwikkelen (met behulp van de DESTEP-analyse) - inspanning 
nieuwe ontwikkelingen lijkt ten koste te gaan van basiszorgniveau 

2. Kwaliteitsmeting -  wordt uitgevoerd door Berenschot  
3. Vergelijking met andere veiligheidsregio’s  

 
Tijdens de bestuursconferentie zal het ambitieniveau besproken worden aan de hand van 6 
thema’s.  
 Demografisch►  Vrijwilligheid, zelfstandig wonen / kwetsbare personen 
 Economisch► Loon- en prijsontwikkelingen 
 Sociaal – cultureel► Veilig leven, aantal en omvang van evenementen, Rijnmond veilig

 (snelheid media) 
 Technologisch► Cyberveiligheid, alternatieve brandstoffen, digitalisering en nieuwe 

 mogelijkheden met data (artificial intelligence, business intelligence, 
 operational intelligence etc.), beeldregie 
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 Ecologisch► Energietransitie, klimaatverandering 
 Politiek – juridisch► Omgevingswet, deeltijdproblematiek vrijwilligheid, ketenregie 
 
Deze thema’s worden na de conferentie uitgewerkt en aan het bestuur voorgelegd.  
 
Planning: 
September 

• Verwerking meetresultaten 
• Voorbereiding bestuursconferentie door VRR en bureau Berenschot 

Oktober 
• Individuele gesprekken met alle bestuurders 
• Bestuursconferentie over ambitieniveau: 28 oktober 2020 

 
Mevrouw Junius stelt dat de discussie over de taakdifferentiatie hier doorheen speelt. De heer 
Bosland bevestigt dit en zegt dat dit ook wordt meegenomen.  
Voor de voorzitter staat de positie van vrijwilligers vooraan. Voorafgaand aan de conferentie zal 
al over de inhoudelijke en financiële gevolgen moeten worden doorgedacht.  
De heer Lamers mist inzicht in de financieringsmodellen van andere VR’s: hoe doen andere 
veiligheidsregio’s het financieel? 
De heer Hillenaar vraagt of er ook wordt gekeken naar risico’s en het risicoprofiel.  
De heer Van der Klugt vraagt aandacht voor het thema waterveiligheid.  
De heer Littooij meldt dat er nog een aantal stukken beschikbaar komt, waaronder de 
benchmark van andere VR’s. Verder zal de projectleider in diverse gremia nog een toelichting 
komen geven.  
 
8. Stand van zaken Covid-19, waaronder Tijdelijke wet Covid-19   
De heer Littooij licht toe dat in de bij de vergaderstukken gevoegde brief aan de Tweede Kamer 
minister De Jonge de resultaten beschrijft van de gesprekken met experts om lessen te trekken 
uit de eerste fase van de aanpak van COVID-19. Deze lessen worden op 28 september in het 
Veiligheidsberaad besproken. 
De voorzitter meldt dat de Tijdelijk wet Covid-19 nog in de coulissen is gebleven. 
De heer Oskam stelt dat er door de testcapaciteit van de GGD, de scholen aan de gemeenten 
vragen om financieel bij te dragen aan het afnemen van testen bij commerciële testbureaus. De 
voorzitter dringt aan niet mee te werken aan de afname bij commerciële testbureaus omdat zij 
de capaciteit afnemen van de landelijke capaciteit.  
De voorzitter vertelt dat in het begin van de crisis de continuïteit van de vitale sectoren is 
gemonitord. De eerste golf heeft niet tot problemen in de continuïteit geleid. Nu is er sprake van 
een andere situatie: het ziekteverzuim neemt toe en bij positieve testen moeten soms hele 
teams in quarantaine en/of wachten op uitslagen. Continuïteit is nu wel een item. We zullen als 
hulpdiensten onze continuïteit weer moeten monitoren. 
 
9. Voortgang AZRR (Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond) 
De heer Lamers licht toe dat de investering is ingeboekt. Per 1 januari gaat het personeel naar 
de VR; dit is de wens van beide organisaties. De roosters zijn al geïntegreerd. Uitwisseling van 
wagens en diensten wordt reed gedaan. 
 
De vergadering neemt kennis van de voortgang.  
 
10. Vergaderplanning bestuur VRR 2021 
 
De vergadering stemt in met de voorgestelde data voor de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur 2021 en stelt het vergaderschema 2021 vast.  
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AFSLUITING 
 
11. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:03 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 december 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
Mr. Drs. A. Littooij     Ing. A. Aboutaleb 
secretaris      voorzitter 
 
 
 
  


