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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 10 februari 2021
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.
4. Actielijst
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst en het memo ‘Taakuitvoering VRR ten
opzichte van de DCMR i.h.k.v. IOV gelden’.
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5. Mededelingen
a) Bestuurlijke conferentie ontwikkelagenda 26 mei 2021
Dhr. Littooij deelt mee dat de bestuurlijke conferentie over de ontwikkelagenda zal plaatsvinden
op 26 mei a.s. Ter voorbereiding op de conferentie ontvangen de leden van het Algemeen
Bestuur een rapport.
Dhr. Van de Stadt geeft aan dat de bijeenkomst een iets ander karakter krijgt dan eerder
gepland was. Doordat de conferentie een aantal keer is uitgesteld is de voorbereiding van de
ontwikkelagenda verder gevorderd en is er meer financiële informatie beschikbaar. Dhr. Van de
Stadt benadrukt dat de conferentie op 26 mei a.s. nadrukkelijk bedoeld is om primair de ambitie
en taken van de VRR te bespreken. Secundair wordt - in een later stadium - uitgewerkt welke
kosten hierbij horen en pas tot slot wordt gesproken over de kostenverdeling tussen de
deelnemende gemeenten.
b) Stand van zaken taakdifferentiatie brandweer
Dhr. Van Kruijsbergen geeft aan dat hij heeft toegezegd het Algemeen Bestuur elke
vergadering op de hoogte te stellen van de stand van zaken rond de taakdifferentiatie
brandweer maar dat er op dit moment geen nieuwe informatie is om te delen.
c) Stand van zaken Waalhaven Zuid
Dhr. Van Belzen geeft aan dat het Algemeen Bestuur een memo heeft ontvangen over het
besluit om het rangeren met gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven Zuid te hervatten.
De tijdelijke bluswatervoorziening is in het bijzijn van de VRR en DCMR getest. Dit is een
belangrijke stap maar dhr. Van Belzen geeft aan dat ook op andere emplacementen in het
havengebied maatregelen moeten worden genomen om volledig te voldoen aan alle geldende
voorwaarden. Uiterlijk 31 december 2022 dient bij alle emplacementen in de Rotterdamse
haven aan de geldende voorwaarden te zijn voldaan.
d) Overige mededelingen
Dhr. Van Belzen deelt mee dat de regio Rotterdam-Rijnmond de komende jaren voor een grote
infrastructurele uitdaging staat. Vanuit gemeenten, provincie en voornamelijk Rijkswaterstaat
(RWS) staan grote onderhoudstrajecten gepland voor diverse bruggen, tunnels en wegen. Dhr.
Van Belzen geeft aan graag met de leden van het Algemeen Bestuur stil te staan bij de
consequenties van deze opgave voor de regio en de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dhr.
Van Belzen heeft met veel partijen gesproken en brengt deze partijen graag samen tijdens een
thematische vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 september 2021 om vroegtijdig
knelpunten te kunnen analyseren.
De voorzitter vraagt om het doel van deze thematische bijeenkomst inzichtelijk te maken en de
organisatie van een thematische bijeenkomst ter besluitvorming voor te leggen tijdens de
volgende vergadering van het Algemeen Bestuur.
Dhr. Littooij geeft aan dat gisteravond een persconferentie heeft plaatsgevonden waarin is
aangekondigd dat vanaf 28 april a.s. de buitenterrassen en de winkels weer open mogen en de
avondklok verdwijnt. Hij adviseert de burgemeesters om hierover alvast in gesprek te gaan met
de horeca en detailhandel in hun eigen gemeente. Het vraagt om lokaal maatwerk om invulling
te geven aan de aangekondigde versoepelingen.
De voorzitter vult aan dat de vergunning leidend is, wat vergund is als één terras geldt als één
terras. Hij geeft aan dat hij de afdeling horeca van zijn gemeente opdracht heeft gegeven om
aan de voorkant met horecaondernemers goede afspraken te maken over de plaatsing van
tafels en stoelen.
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TER BESLUITVORMING
6. Jaarverslag 2020
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting over het jaarverslag 2020. De VRR stond voor een grote
uitdaging vanwege de grote impact van de pandemie op de VRR. De accountant heeft
geconstateerd dat de VRR een goede prestatie heeft geleverd. Alle kosten van de corona
pandemie zijn vergoed door het Rijk en dit komt mede door de uitstekende financiële registratie
van de VRR. De VRR heeft hiervoor een compliment ontvangen van de accountant.
Ten aanzien van de risico’s is het belangrijk te vermelden dat een eerste conceptbedrag van
3,6 miljoen euro is opgenomen in de risicoparagraaf voor de consequenties van de
deeltijdregeling bij de brandweer. Dit bedrag is bepaald op basis van een landelijk rekenmodel.
Het bedrag moet gezien worden als een vroege schatting. Dhr. Van de Stadt benadrukt dat het
uitgangspunt is om te komen tot een landelijke aanpak en een vergoeding vanuit het Rijk voor
deze kosten.
Daarnaast ziet de VRR dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. De
taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid. Voor deze taken zijn nu
risico’s opgenomen. Dit komt nader aan de orde tijdens de bestuurlijke conferentie op 26 mei a.s.
Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020.
Het Algemeen Bestuur besluit om het resultaat voor bestemming te verwerken in de algemene
reserves van de VRR en Ambulancedienst. Het Algemeen Bestuur besluit het jaarverslag 2020
vast te stellen en aan te leveren aan de provincie Zuid-Holland.
7. Rechtmatigheidsverantwoording
Dhr. Van de Stadt geeft aan dat vanaf het boekjaar 2021 nieuwe wetgeving ingaat die het
Dagelijks Bestuur verplicht om een rechtmatigheidsverantwoording af te leggen in de
jaarrekening. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een verantwoordingsgrens vast te stellen.
De Bestuurlijke Auditcommissie adviseert een verantwoordingspercentage van 1% vast te
stellen waardoor een afwijking van meer dan circa 1,6 miljoen euro toegelicht moet worden aan
het Algemeen Bestuur. Dit percentage is gezien de positieve ontwikkelingen op het
rechtmatigheidsdossier voor de VRR haalbaar en uitvoerbaar.
Dhr. Lamers geeft aan dat vanwege de overgang van de AZRR naar de VRR de mogelijkheid
bestaat dat de accountant geen goedkeurende verklaring op rechtmatigheid afgeeft omdat
regelgeving voor een publieke organisatie anders is dan voor een private organisatie. Deze
waarschuwing wil hij vast meegeven aan het Algemeen bestuur.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1) Akkoord te gaan met de notitie Rechtmatigheidsverantwoording en deze te laten
implementeren.
2) Er kennis van te nemen dat het Dagelijks Bestuur (DB) vanaf het boekjaar 2021 een
rechtmatigheidsverantwoording af legt aan het Algemeen Bestuur.
3) Besluiten een verantwoordingsgrens vanaf 1% toe te passen.
4) Besluiten om de Bestuurlijke Auditcommissie (BAC) aan te wijzen om de adviserende
rol op de rechtmatigheidsverantwoording naar het bestuur uit te voeren (aansluitend
met instellingsbesluit BAC).
5) Besluiten om een evaluatie van de rechtmatigheidsverantwoording en
verantwoordingsgrens uit te voeren na 2 jaar.
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TER INFORMATIE
8. Nieuwe landelijke Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij
Evenementen
Dhr. Littooij doet het verzoek om de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij
evenementen te implementeren. In de nieuwe handreiking zijn uitkomsten verwerkt van de
evaluatie van gebruikers en adviezen van inspectieonderzoeken. Daarbij is de focus in het
laatste decennium verschoven van regelgerichte naar meer risicogerichte advisering.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij
evenementen (GGD GHOR Nederland);
2. Kennis te nemen van de publicatie van het document door de raad van DPG-en;
3. Zorg te dragen voor implementatie in de regio.
9. Evaluatie jaarwisseling 2020-2021
Dhr. Littooij geeft aan dat de jaarwisseling al even geleden is maar dat de brandweerorganisatie
elk jaar een evaluatie maakt. Het vuurwerkverbod, in samenhang met de overige coronamaatregelen, heeft geleid tot een vermindering van het aantal incidenten. De Raad van
Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio heeft een brief gestuurd aan het
Veiligheidsberaad waarin opnieuw het standpunt van de RCDV voor een vuurwerkverbod onder
de aandacht is gebracht.
Tijdens de jaarwisseling is geweld gebruikt tegen hulpverleners in Rotterdam en op GoereeOverflakkee. Hiervan is aangifte gedaan.
Dhr. Lamers geeft aan dat in Schiedam tijdens de volgende jaarwisseling een algeheel
vuurwerkverbod geldt. Graag roept hij collega-burgemeesters op om niet alleen een
afsteekverbod voor particulieren in te stellen maar ook de vergunningen voor de verkoop van
vuurwerk in te trekken.
Dhr. Rensen geeft aan dat geplande alternatieve vormen voor het vieren van de jaarwisseling
dit jaar door de coronaregels niet door konden gaan. Hij verzoekt het Veiligheidsberaad om
ervaringen omtrent dergelijke alternatieve vieringen te delen. De voorzitter geeft aan dat de
experimenten die in Rotterdam zouden plaatsvinden niet door konden gaan. Er is dus nog geen
kennis op dit gebied.
De voorzitter geeft aan dat hij graag ziet dat er een algeheel vuurwerkverbod komt in het land
maar dit zal afhankelijk zijn van de nieuwe regering.
Dhr. Westerbeke geeft aan dat de samenwerking met de politie in de voorliggende evaluatie
goed tot uitdrukking komt. De samenwerking tussen de VRR en de politie is in de voorbereiding
op de jaarwisseling ook goed verlopen. Hij ziet graag dat er in de regio zoveel mogelijk
gezamenlijk wordt opgetrokken als het gaat om een vuurwerkverbod. Hij zou hier graag in
meedenken.
Dhr. Van Oosten geeft aan dat hij voorziet dat er bij de volgende jaarwisseling verschillen zullen
zijn in de regio. Hij spreekt hier graag tijdig over met het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de conclusies en aanbevelingen van de Evaluatie
jaarwisseling 2020-2021 Brandweer Rotterdam-Rijnmond.
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HAMERSTUK
10. Deelname en ondersteuning stichting FERM
De gemeenteraden zijn conform artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen in de
gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van deelname
van de VRR aan stichting FERM. Alle ontvangen reacties zijn positief t.a.v. deelname.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1) Kennis te nemen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden ten aanzien
van deelname aan en ondersteuning van de publiek private Stichting FERM voor de
komende drie jaar (t/m 2023);
2) Te besluiten tot deelname aan en ondersteuning van de publiek private Stichting FERM
voor de komende drie jaar.
AFSLUITING
11. Rondvraag
Dhr. Haan geeft aan dat de ambulancemedewerkers in buitengewoon moeilijke
omstandigheden moeten werken door de corona pandemie. Hij geeft aan dat dit een
compliment waard is. Graag zou hij na de zomer - wanneer de situatie genormaliseerd is - de
aanrijdtijden van de ambulancedienst agenderen voor een vergadering van het Algemeen
Bestuur.
Dhr. Lamers geeft aan dat dit gecombineerd kan worden met een presentatie die gegeven zal
worden over de voortgang van de integratie van de ARR binnen de VRR.
Dhr. Oskam geeft aan dat de deelname van de VRR aan stichting FERM behandeld is in de
gemeenteraad van Capelle aan den IJssel. De gemeenteraad juicht deelname van harte toe
maar heeft wel de vraag gesteld hoe de deelname na drie jaar geëvalueerd wordt. Dit mede
gelet op de vraag wat het oplevert voor de randgemeenten. Dhr. Littooij geeft aan dat het
havengebied groot is en dat de kennis die door FERM opgedaan wordt gedeeld wordt in de
regio. De effecten van een digitale verstoring beperken zich niet tot het havengebied.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10:50 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021.

Mr. Drs. A. Littooij
secretaris

Ing. A. Aboutaleb
voorzitter
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